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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “Nutrição: tecnologia a serviço da saúde 

1 e 2” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado 

entre os dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João 

Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro, Nutrição: tecnologia a serviço da saúde 1 

apresenta interdisciplinaridade entre a nutrição clínica, 

experimental, nutrição e genética, nutrição e saúde pública, 

nutrição e senescencia, nutrição oncológica e nutrição 

esportiva, concentrado em títulos com temas que relatam 

experiência profissional nas áreas afins.  

O livro, Nutrição: tecnologia a serviço da saúde 2 

apresenta interdisciplinaridade entre Nutrição e gastronomia, 

alergia alimentar, Ciência e tecnologia dos alimentos, 

Nutrição e gestão em alimentação coletiva, Saúde e 

segurança alimentar, Análise dos alimentos e Gestão de 

resíduos sólido, concentrado em títulos com temas que 

relatam experiência profissional nas áreas afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

 APLICAÇÕES GASTRONÔMICAS NA 
REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR 
E O APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS 

ALIMENTOS: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

 
Laís Fernanda Lopes BRITO1 

Camila Cristina da Silva Lopes 1 
Ana Carolina dos Santos COSTA2 

 

1 Graduanda em Gastronomia-UFRPE ; 2 Orientadora/Docente de graduação em 

Gastronomia DTR-UFRPE 

lais.flbrito@hotmail.com  

 

RESUMO: Dentre os paradoxos percebidos na sociedade 
brasileira, destaca-se o cenário problemático onde a fome e o 
desperdício alimentar coexistem. É possível visualizar na 
cadeia produtiva de alimentos condições que elevam a perda 
do produto, e tais condições se acentuam ao chegar no 
consumidor final principalmente devido à má manipulação e 
armazenamento inadequado, acarretando em mais 
desperdícios. Por um senso comum da sociedade, as partes 
não convencionais dos alimentos ainda são tidas como 
inutilizáveis, de modo que seu poder nutricional e possíveis 
adequações culinárias ainda não são percebidas e valorizadas. 
Neste contexto, percebe-se as aplicações gastronômicas como 
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promotoras da redução de descartes, podendo fomentar 
produtos utilizando métodos de conservação que elevem o 
tempo de consumo e agregando valores nutricionais. Desta 
forma, a importância da ressignificação no ciclo dos alimentos 
se dá por quanto mais alimento é jogado no lixo, mais alimento 
precisa ser produzido para repor, gerando assim uma cadeia de 
desequilíbrio ambiental e socioeconômico. 
Palavras-Chaves: Desperdício alimentar. Reaproveitamento 

de alimentos. Gastronomia sustentável. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O termo “perda de alimentos” refere-se a diminuição em 

qualidade e quantidade de alimentos, estando o desperdício 

alimentar dentro deste conceito. Sob esta ótica, os alimentos 

descartados teriam potencial para suprir a alimentação da 

população (FAO, 2015). Além disso a utilização integral dos 

alimentos na elaboração de novos produtos e preparações, 

torna possível o estimulo de alternativas tecnológicas 

sustentáveis, que podem ser aplicadas tanto em âmbito 

industrial quanto doméstico. Segundo relatório divulgado pelo 

Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) 

mundialmente, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos 

são desperdiçadas ou perdidas por ano (IPCC, 2019). 

Conforme Huber (2017), esta quantidade de alimentos que vêm 

sendo descartada seria capaz de alimentar cerca de 2 bilhões 

de pessoas.  

 A falta de conhecimento a respeito da composição 

nutricional, bem como técnicas de utilização de forma integral 

dos alimentos, são fatores estão diretamente associados com o 

desperdício alimentar, assim como o contexto histórico, social e 
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econômico (GONDIM et al., 2005). A informação e instrução ao 

consumidor, referentes às aplicações e métodos de 

armazenamento e conservação dos alimentos, associados ao 

processo de conscientização podem auxiliar na redução do 

desperdício alimentar (VISSCHERS et al., 2016).  

A compra, a conservação, a forma de preparo e técnicas 

gastronômicas aplicadas corretamente aos alimentos se 

apresentam como meios que possibilitam o aproveitamento 

integral dos alimentos e a redução do desperdício dos mesmos 

(BANCO DE ALIMENTOS, 2015). Tomando como base a 

necessidade da população brasileira de uma alimentação 

saudável no aspecto nutricional, de forma que, poderia ser 

alcançada através da utilização de partes alimentícias 

normalmente descartadas. Deste modo, cascas, sementes e 

talos das frutas e vegetais podem ser utilizados para elaboração 

de farinhas, geleias, doces, conservas, entre outras 

preparações, aproveitando assim o alimento de forma integral, 

além de permitir o desenvolvimento de novos produtos e o 

enriquecimento nutricionais dessas preparações (SAYED; 

AHAMED, 2013; LEÃO et al., 2017). 

A utilização de alimentos definidos como “não 

tradicionais” ricos em vitaminas e minerais, estão começando a 

serem utilizados na dieta brasileira. Segundo Souza et al. 

(2007), a alimentação alternativa pode ser definida como a 

proposta de promover na dieta brasileira o uso de alimentos 

tradicionais e não tradicionais ricos, apesar da resistência 

encontrada para a alimentação alternativa, avalia-se que 

apesar da resistência, uma parcela da significativa da 

população brasileira esteja promovendo ou utilizando este tipo 

de alimentação em sua dieta cotidiana. Ademais, órgãos 
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governamentais, não governamentais e pesquisadores vêm 

voltando o olhar para o direcionamento correto dos resíduos 

orgânicos, promovendo atividades interdisciplinares de 

aproveitamento de resíduos alimentares (LAURINDO et al, 

2015). 

 

 

O incentivo da prática da utilização integral dos alimentos 

de forma integral está diretamente interligado à criação de 

práticas interdisciplinares de fácil acesso com relação ao 

entendimento e reprodução do método pela população. Onde 

fomento na infância e adolescência é imprescindível, sendo o 

âmbito escolar um bom local para se realizar educação 

nutricional, através da transmissão de conhecimentos em 

relação aos bons hábitos alimentares (CARVALHO; BASSO. 

2016). Tendo em vista que nesse período os hábitos e 

aprendizagens desse período repercutem no comportamento 

em muitos aspectos da vida futura, como a alimentação, 

autoimagem, saúde individual, valores, preferências e 

desenvolvimento psicossocial (CARVALHO; BASSO. 2016).  

Além da persistência desses hábitos inadequados levarem a 

doenças crônicas na fase adulta. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo 

realizar uma revisão da literatura a respeito do desperdício de 

alimentos, bem como apresentar os impactos e mudanças 

promovidas neste cenário a partir do aproveitamento integral 

dos alimentos e aplicabilidades gastronômicas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho consiste em uma revisão da 

literatura científica referente ao desperdício de alimentos e suas 

causas, buscando aplicações gastronômicas que minimizem o 

descarte.  

Como parte de uma pesquisa bibliográfica, foram 

utilizados artigos científicos, publicados de 1997 a 2019, 

escritos em português e espanhol, coletados nas bases de 

dados: Scielo, Science direct, Embrapa, FAO, ONU e Google 

acadêmico; utilizando os termos descritores: desperdício de 

alimentos, perdas pós colheita, conservação, deterioração de 

alimentos, aproveitamento alimentar, capacidade nutritiva de 

talos e cascas, resíduos orgânicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

TRANSIÇAO NUTRICIONAL NO BRASIL 

 

Segundo CARVALHO et al (2019): 

 
O acesso à alimentação e nutrição adequadas é 

um direito humano fundamental, que constitui 

requisito básico para a promoção e proteção da 

saúde, possibilitando afirmar plenamente o 

potencial de crescimento e desenvolvimento 

humano com qualidade de vida e cidadania. 

 

Durante o período de 1940 e 1950, o pernambucano 

Josué de Castro expos a temática da fome enfrentada pelo país 

de uma forma pioneira e visionaria, proporcionando a 
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compreensão dessa problemática em todas as suas 

dimensões. Além disso, os seus estudos são referências sobre 

essa temática até os dias atuais. No livro geográfica da fome, o 

autor retrata as características que envolvem a fome nas 

diversas regiões do Brasil, dividindo assim em: Amazônia,  

nordeste açucareiro, nordeste seco, centro-oeste e sul, onde 

segundo o autor, a fome endêmica e epidêmica foi identificada 

nas três primeiras regiões, e a desnutrição estava presente em 

todas elas.  

Segundo Josué de Castro, a última fase do cenário da 

deficiência alimentar é o período de transição nutricional, onde 

se declina a ocorrência da fome, e ocorre o aumento acelerado 

de deficiências nutricionais, e consequentemente, a prevalência 

do sobrepeso. 

O Brasil assim como outros países em desenvolvimento 

econômico, nos quais imperam a transição nutricional 

fundamentada na má alimentação, caracterizada pela dieta 

inapropriada, seja na ingestão ou no comprometimento, na 

absorção dos nutrientes, podendo acarretar no transtorno 

alimentar conhecido como má nutrição ou desnutrição 

(CARDOSO et al, 2015). 

Na infância a desnutrição é sinônimo da falha no 

crescimento, ocasionando em défices, como baixa estatura 

adulta, nanismo, menor escolaridade, menor produtividade 

econômica e prole reduzida (CARDOSO et al, 2015). Diversos 

estudos enfatizam a diminuição em torno de 50% nos índices 

de prevalência da desnutrição infantil no Brasil, apesar disso, a 

desnutrição nos primeiros anos de vida continua sendo um dos 

maiores problemas de saúde enfrentados em nosso País e em 

outros países sem desenvolvimento (CARDOSO et al, 2015).  A 
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desnutrição da infância é potencializada pela influência da 

indústria com o incentivo ao consumo de alimentos 

industrializados com imagens que remetam a personagens do 

público infantil. 

 

DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS  

 

Desperdício alimentar, diferentemente de perdas 

alimentares, refere-se à redução no volume de alimentos com 

destinação humana, ocorrendo na etapa final da cadeia 

alimentar pela ineficiência na distribuição e do consumo 

irresponsável (GUSTAVSSON; CEDERBERG; SONESSON, 

2011). Embora a perda de alimentos seja mais recorrente nos 

estágios de produção pós colheita nos países de baixa renda, 

para quem possui renda média e alta identificou-se ser mais 

comum a prática no momento do consumo e varejo (ON et al., 

2017). Ainda que o Brasil seja um dos maiores produtores 

mundiais de alimentos, é um dos países com maiores índices 

de desperdício, ocasionando em uma alimentação de baixa 

qualidade nutricional para a grande parcela da população. 

A fome e o desperdício de alimentos constituem hoje um 

dos maiores problemas que o Brasil enfrenta, sendo um 

paradoxo, de forma que, o país constitui um dos maiores 

exportadores mundiais de alimentos, e um dos campões de 

desperdício (CARDOSO et al., 2015). No Brasil, estima-se que 

cerca de 70 mil toneladas de alimentos são jogadas no lixo 

diariamente, tornando este lixo um dos mais ricos do mundo 

(LAURINDO e RIBEIRO, 2014). 

Para Chitarra e Chitarra (2005) as perdas pós-colheita 

podem ser definidas como aquelas que ocorrem após a colheita 
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em virtude da falta de comercialização ou do não consumo do 

produto em tempo hábil. As tecnologias aplicadas no pós-

colheita de frutas e hortaliças buscam manter a qualidade 

através da aparência, textura, sabor, valor nutritivo, segurança 

alimentar e também reduzir perdas qualitativas e quantitativas 

entre a colheita e consumo, reforçando um valor social tido 

sobre esses insumos. No entanto, apesar dos esforços da 

indústria, as perdas pós-colheita podem ocorrer em número 

expressivo e representam gastos de recursos utilizados na 

produção.  

 Estudos realizados constatam que no Brasil os níveis 

médios de perdas pós-colheita com hortaliças são de 35%, 

chegando a atingir até 40%, enquanto em outros países como 

nos Estados Unidos não passam de 10% (VILELA et al., 2003). 

Inúmeros são os fatores que contribuem para o desperdício 

alimentar pós-colheita, as principais razões segundo Cenci 

(2000) estão relacionadas à falta de conhecimento técnico, uso 

de maquinários inadequados, práticas impróprias na produção 

e no desconhecimento de técnicas proveitosas no manuseio 

pós colheita. 

 Para Kader e Roller (2004) parte das perdas por 

desperdício de alimentos está atrelada aos padrões de 

qualidade estabelecidos pela indústria de alimentos, 

interferindo diretamente sobre a comercialização, dada 

interferência cultural, que rejeita o que é considerado fora dela. 

Segundo Cardoso et al (2015), as frutas que mais sofrem 

perdas são: abacate (31%), abacaxi (24%), laranja (22%), 

banana (40%), mamão (30%) e manga (27%). 

Para o setor varejista brasileiro, o desperdício de frutas 

e hortaliças provocam perdas em aproximadamente 600 
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milhões de reais, onde 86% dessa totalidade acontece na 

exposição do produto (MELO et al.,2013). O desafio para esse 

grupo é atender as temperaturas ideais requeridas para 

conservação de cada variação no seu armazenamento, 

distribuição e exposição de venda (AUNG; CHANG, 2014). Já 

a aceitação dos consumidores a percepção das qualidades dos 

fatores extrínsecos e intrínsecos, segundo as propriedades 

físicas e bioquímicas, tais como cor, firmeza e crescimento 

microbiano (JEDERMANN et al., 2014) No âmbito dos 

domicílios, observou-se uma taxa de perdas de 20% no 

consumo final dos produtos hortícolas (VILELA et al, 2003). 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS PELO DESPERDÍCIO ALIMENTAR 

 

As consequências que a prática de descartar alimentos 

acarreta em prejuízos e danos ao meio ambiente, sendo eles 

relacionados ao clima, solo, água e biodiversidade (FAO, 2003). 

Nas conclusões encontradas, a emissão de gases causadores 

de efeito estufa durante a produção de alimentos se aproxima 

anualmente há 3.3 mil milhões de toneladas. 

De acordo com Cardoso et al. (1998), cerca da metade 

da água que consumida no Brasil é utilizada na agricultura de 

irrigação. Sendo assim, ao desperdiçar um alimento deve-se 

considerar não só apenas o descarte do alimento em si, bem 

como os recursos naturais, físicos e econômicos utilizados 

durante a cadeia produtiva (PAZ et al., 2000).  

Maior parcela do lixo brasileiro tem origem orgânica, 

constituídos por restos alimentares, que contribuem para 

geração de odores e formação de chorume, sendo este com 
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potencial de atingir rios e lençóis freáticos (LAURINDO; 

RIBEIRO, 2014). 

 

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS 

 

Aproveitamento integral dos alimentos é definido como a 

pratica de utilizar parte dos alimentos que normalmente são 

desprezadas, como, cascas, folhas, talos e sementes 

(CARVALHO e BASSO, 2016).O aproveitamento integral é 

atualmente visto como uma prática de consumo mais 

consciente dos alimentos, possibilitando o estreitamento da 

relação entre meio ambiente e o homem (CARDOSO et al. 

2015). Muitos são os constituintes na complementação 

alimentar a partir das utilizações, os mais convencionais em 

alimentos e produtos feitos segundo o Banco de Alimentos 

(2015) são os pós, farelos, farinhas, raízes e tubérculos. 

 

Segundo LAURINDO e RIBEIRO (2014): 

 
O aproveitamento integral dos alimentos é uma 

alternativa capaz de propiciar às pessoas um 

melhor consumo nutricional, melhoria de 

economia relacionada aos alimentos e a relação 

ecológica entre o homem e o meio ambiente em 

que vive, uma vez que o aproveitamento tem como 

consequência a redução do lixo  

 

 A busca por utilizações econômica e nutricionalmente 

viáveis dos resíduos alimentares é vista como um dispositivo 

para minimizar o desperdício, sendo necessário que seu uso 

seja destinado de maneira inclusiva em um novo processo ou 

na mesma produção de origem. Cita-se o processamento da 
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cana-de-açúcar como emblemática nessa representação, visto 

que seu uso vai desde alimentação animal até geração de 

energia, ressignificando seu uso pioneiro na alimentação 

humana (CEREDA, 2000). 

 

LAURINDO et al (2015 p. 7 apud OLIVEIRA el al, 2012) 

defende que:  

 
No momento em que houve um trabalho de 

educação alimentar que promova a consciência de 

que os resíduos de vegetais e frutas desprezados 

também são ricos em sais minerais, vitaminas e 

fibras, o desperdício de alimentos diminuirá, a 

fome terá maneiras de ser evitada, haverá uma 

maior economia doméstica, ou seja, a estes restos 

será agregado valor econômico e social e, 

consequentemente diminuirão os resíduos 

depositados no meio ambiente.  

 

Sob essa ótica, os resíduos de frutas e hortaliças que 

são geralmente desprezados pela indústria poderiam ser 

usados como fontes alternativas de alimentação, possibilitando 

o maior acesso a uma alimentação rica nutricionalmente para a 

parcela da população menos favorecida financeiramente. 

Dessa forma, o uso dos alimentos de forma sustentável 

reduziria a produção de lixo orgânico, promoveria a segurança 

alimentar, aumentaria o consumo de nutrientes e beneficiaria a 

renda familiar da população (CARVALHO e BASSO, 2016). 

 

Segundo Viera (2017): 
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Cascas, talos, sementes, folhas e outras partes 

consideradas não convencionais são geralmente 

desprezadas. Contudo, sabe-se que a utilização desses 

subprodutos em diferentes preparações poderia melhorar o 

teor nutricional dos alimentos, já que muitas vezes 

apresentam um elevado conteúdo de vitaminas e minerais. 

 

 Dentre os métodos que podem ser utilizados para o 

melhor aproveitamento dos alimentos Gondim et al. (2005) 

destacam a utilização de cascas, sendo funcionais, com teor de 

nutrientes por vezes maiores do que a respectiva parte 

comestível. Por vezes, as partes convencionalmente 

descartadas são fontes de nutrientes como fibras e lipídios, 

como é o caso da semente de abóbora; talos de brócolis, de 

couve-flor e de espinafre; casca de banana, de laranja, de 

limão, de rabanete e folhas de brócolis (ROCHA et al., 2008). 

 Tais partes dos alimentos comumente descartadas 

podem ser utilizadas para o enriquecimento alimentar, 

aumentando o valor nutricional da refeição dada capacidade 

nutritiva de talos e folhas que por vezes pode ser maior do que 

a considerada convencional. Tendo como exemplo das folhas 

verdes da couve-flor, contendo mais nutrientes que a própria 

(SOUZA et al., 2007).  

Além disso, os usos que podem ser tidos na finalidade 

gastronômica destacam-se na produção de produtos primários, 

como a elaboração de farinha, proveniente de cascas 

(FERNANDES, 2006). A execução de farinha a partir de 

diferentes granulometrias obtidas a partir dos resíduos deixados 

por frutas que elaboram sucos vêm apresentando resultados 

satisfatórios quanto à qualidade microbiológica, podendo essas 

ser substitutas de farinhas convencionais; agregando de 
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maneira geral a riqueza de fibras, aumentando também o valor 

nutricional das preparações onde são inseridas (STORCK et al., 

2015). 

Estudo sensorial de cookies feitos com farinha do caroço 

de abacate no Ceará indicou que quando feito o uso com 5% 

de farinha se obteve 58% de aprovação dos 70 provadores. 

Cerca de 50% deles indicaram também que, certamente 

comprariam o produto em questão (SILVA et al., 2019) 

demonstrando aceitabilidade dos produtos cuja produção tem o 

uso desse tipo de matéria prima. A constatação que a casca do 

abacate tem teor de lipídio maior do que a polpa demonstra as 

propriedades que poderiam ser agregadas aos produtos 

(GONDIM et al., 2005). 

 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS GASTRONÔMICAS NO 

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS 

 

Dentre os beneficiamentos que se têm ao fazer o 

aproveitamento integral de alimentos Giovanni (1997) destacou 

além da redução na poluição ambiental, o valor agregado do 

produto final, pela diminuição de seus custos e 

consequentemente no preço final. Inovar através de produtos 

alimentícios é uma das maneiras encontradas para inserção 

social do desenvolvimento sustentável, desde que aplicado 

métodos que corroborem na caracterização física, química e 

biológica do mesmo (BOLZAN; PEREIRA, 2017).  

 

Segundo CARDOSO et al (2015): 

 
A educação alimentar e nutricional propicia 

conhecimentos e habilidades que permitem às 



APLICAÇÕES GASTRONÔMICAS NA REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR E 

O APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

31 
 

pessoas produzir, descobrir, selecionar e consumir 

os alimentos de forma adequada, saudável e 

segura, assim como as conscientiza quanto a 

práticas alimentares mais saudáveis, fortalece 

culturas alimentares das diversas regiões do País 

e diminui o desperdício dos alimentos 

 

 Sob essa ótica, diversos são os fatores que auxiliam para 

execução prática, dentre eles identificar a composição 

nutricional do que seria descartado, para que então este 

resíduo possa ser aplicado de forma coesa com a preparação. 

Laurindo et al (2015), enfatiza que o aproveitamento integral de 

alimentos, como pratica de saúde, é possível através da criação 

de novas receitas, como, sucos, doces, geleias e farinhas.  

Além da divulgação desses conhecimentos por meio de 

uma abordagem interdisciplinar, visando alcançar o uso e o 

aproveitamento racional dos recursos da natureza com devido 

respeito à sua diversidade. Utilizando metodologias dentro do 

alcance da população como um todo. Permitindo assim a 

propagação dessas práticas alimentares de forma efetiva, pois 

mudar a realidade do desperdício alimentar também significa 

mudar os valores sociais que compõem as práticas de preparo 

dos alimentos.   

O pinhão é um exemplo nesse contexto, onde sua 

semente composta de amido favorece produção com 

características gelatinosas, como é o caso de doces cremosos 

(BOLZAN; PEREIRA, 2017). Outro exemplo tido como possível 

na aplicação tecnológica para o aproveitamento integral do 

alimento é a maçã. Está ao não ser considerada dentro de 

padrões de comercialização, tem seu uso na produção de suco 

através de prensagem em primeiro momento, proporcionando 
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também produtos como a sidra e o vinagre. Do resíduo que 

sobra existe fonte de pectina e também o uso para a 

alimentação animal (MARTINS; FARIAS, 2002).  

 A promoção da deterioração dos alimentos pode ser 

dada por inúmeras razões, sendo eles intrínsecos e 

extrínsecos, dentre esses a atividade de água, que afeta no 

crescimento microbiano e promove reações bioquímicas 

(DAGNAS et al., 2017). A preservação de alimentos através da 

desidratação é uma das técnicas que trazem eficiência nesse 

aspecto, pelo aumento de vida útil dada diminuição da atividade 

de água. Diversos são os métodos de secagem existentes, que 

para sua escolha é necessário entender o tipo de produto, sua 

composição e propriedades físicas (VEGA-MERCADO et al., 

2001). Desvantagem desse processamento são as perdas 

sensoriais e nutricionais ocasionadas pelos métodos de 

secagem, além do maior consumo energético necessário 

(WOJDYLO et al., 2014). 

 

Segundo Laurindo e Ribeiro (2014): 

 
O incentivo a redução do desperdício através do 

aproveitamento alimentar depende, em partes, de 

políticas públicas específicas, voltadas a 

prevenção da desnutrição, a redução da pobreza 

e das desigualdades entre países e entre os 

habitantes de um mesmo país. 

  

Diante disso, é imprescindível que a alimentação 

saudável e segura seja incentivada o quanto antes, 

principalmente na infância e adolescência, sendo o âmbito 

escolar um bom local para se realizar educação nutricional, 
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através da transmissão de conhecimentos em relação aos bons 

hábitos alimentares (CARVALHO e BASSO, 2016). Sendo 

ambas as fases suscetíveis as influencias dos hábitos 

alimentares dos familiares, dos ciclos de amigos, valores 

culturais, sociais ou religiosos. Além da passividade com 

relação influência midiática da indústria alimentícia. 

 Ademais, atualmente os órgãos governamentais, não 

governamentais e pesquisadores vêm se dedicando em 

soluções para o direcionamento correto dos resíduos 

alimentares, a partir da ação de programas de educação 

ambiental com o desenvolvimento de atividades de 

aproveitamento de resíduos orgânicos dos alimentos, como 

cascas, folhas, talos e sementes (LAURINDO et al, 2015). 

            

CONCLUSÕES 

 

 Os estudos indicam algumas possibilidades 

gastronômicas tidas que contribuem para minimização do 

desperdício alimentar, apresentando bons resultados a nível 

comercial e podendo consequentemente exercer seu potencial 

ao que confere a fome enfrentada mundialmente. Visto que, o 

arroz e o feijão têm porcentagem expressiva no descarte 

familiar brasileiro, revela quantitativamente a inconsciência de 

consumo sobre o reaproveitamento alimentar.  

 Sob essa perspectiva, é importante ressaltar que para 

haja o estimulo do consumo dos alimentos de forma integral, se 

torna necessário o esclarecimento das propriedades 

nutricionais das partes que são descartadas pela população. 

Além de serem ensinadas práticas de reaproveitamento para os 

alimentos de forma simples e de fácil acesso para a população. 
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Dessa forma, é imprescindível que sejam realizados estudos 

acerca das propriedades nutricionais dos alimentos de uma 

perspectiva integral. 
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RESUMO:Considerada a bebida antiga mais consumida pelo 
homem, a cerveja é uma bebida de malte oriunda da 
fermentação alcoólica do extrato aquoso do malte de cevada 
com lúpulo. No Brasil, o mercado cervejeiro está em plena 
ascensão, o que permitiu o surgimento de várias cervejarias 
artesanais, que acabam atraindo uma parcela significativa dos 
consumidores das grandes cervejarias, devido ao fato de 
fornecerem produtos de alta qualidade, utilizando matérias-
primas diferenciadas e métodos de produção específicos. O 
Objetivo do presente trabalho foi realizar uma pesquisa 
bibliográfica atualizada a respeito do crescimento das indústrias 
de cervejas artesanais. Foram acessadas a base de dados da 
Science Direct, Scientific Eletronic Library Online através do 
portal de periódicos da Coordenação de Aperfeicoamento de 
Pessoal de nível Superior (CAPES). Também foram realizadas 
pesquisas no Google acadêmico e Pubmed. Foram 
pesquisados artigos recentes, do ano de 2014 a 2019. A 
indústria de cervejas artesanais é um dos segmentos que mais 
crescem dentro do setor de bebidas levando as expectativas 
dos consumidores em busca de alta qualidade e novo sabor do 
produto final gerando ainda renda e emprego para este setor. 
Palavras-chave: Cervejas artesanais. Industrias. Compostos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo global de cerveja foi estimado em 

aproximadamente 186,89 milhões de quilolitros (KIRIN, 2017). 

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, 

produzindo 138,6 Mi hl/ano. O número de cervejarias artesanais 

no Brasil vem crescendo com o passar dos anos, de 2011 a 

2015 houve um aumento de 17%. Em 2017 esse número subiu 

para 37,7%, com 679 cervejarias, as quais produzem em média 

20k l/mês. A maior parte delas,91%, localiza-se na região sul e 

sudeste do país. (SEBRAE, 2017). 

Um dos principais fatores para o avanço do mercado 

cervejeiro nacional é a expansão das cervejas artesanais. Estas 

cervejas especiais vêm conquistando o consumidor brasileiro, 

apesar do seu maior preço, devido a  sua diversidade, 

qualidade e apelo gastronômico (LOPES et al., 2017). 

Estima-se que existam cerca de 200 cervejarias 

artesanais, concentradas principalmente nas regiões sul e 

sudeste do Brasil, e que representam ainda menos de 1% do 

setor cervejeiro nacional. Esse segmento apresenta tendência 

de crescimento e deve atingir 2% do mercado de cervejas em 

dez anos, motivada pela busca por parte dos consumidores de 

satisfação sensorial e favorecida pela melhoria na renda da 

população brasileira (ABRABE, 2015). 

A cerveja segundo a legislação brasileira no Decreto nº 

6871, de 4 de junho de 2009, artigo 36, é a bebida obtida pela 

fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de 

cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de 

lúpulo (BRASIL, 2009).  

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida, e a 

terceira entre bebidas em geral. Nos tempos antigos, a cerveja 
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era amplamente utilizada para nutrição humana, em práticass 

religiosas e também para tratamentos de doenças. Atualmente, 

existem muitos estilos e tipos de cerveja, dependendo do 

processo de fabricação e dos ingredientes utilizados. A adição 

de lúpulo melhorou o sabor e a proteção de cerveja devido ao 

seu efeito de redução de pH e atividade antibacteriana ( 

OSBUM et al., 2018). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) é o órgão responsável pela regulamentação do setor 

cervejeiro. As empresas deste setor devem atender 

determinadas características físico-químicas (teor alcoólico, 

cor, teor de extrato) e sensoriais (sabor e aroma). Além disto, 

precisam cumprir os conceitos de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) assegurando a pureza da matéria-prima, a realização do 

controle microbiológico e o processamento adequado (QUAIN, 

2015). 

A fabricação da cerveja é relativamente simples, porém, 

o cuidado para que não haja contaminação é determinante para 

a qualidade da cerveja (ARAUJO et al., 2016). O processo de 

produção não mudou significativamente desde a sua 

descoberta milhares de anos atrás. Os grãos são maltados, 

secos, triturados e misturados com água quente para produzir 

mosto. O fermento é adicionado ao mosto doce e viscoso, após 

o qual ocorre a fermentação. Os eventos bioquímicos que 

ocorrem durante a fermentação refletem o genótipo da cepa de 

levedura utilizada e seus fenotípicos. A expressão é 

influenciada pela composição do mosto e pelas condições 

estabelecidas no vaso de fermentação. Embora o mosto seja 

complexo e não esteja completamente caracterizado, seu 

conteúdo em aminoácidos afeta indubitavelmente a produção 

de alguns produtos metabólicos menores da fermentação que 
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contribuem para o sabor da cerveja. Esses produtos 

metabólicos incluem álcoois, ésteres, carbonilos e compostos 

contendo enxofre (FERREIRA; GUIDO, 2018) 

Com o passar dos anos, foi originando diversos estilos 

diferentes de cerveja, que ficaram até hoje. A cerveja artesanal 

é também chamada de cerveja especial, devido a sua produção 

ser melhor elaborada. São cervejas produzidas com foco na 

variedade de cores, aromas e gostos, utilizando técnicas e 

receitas tradicionais. A utilização de frutas como adjunto 

garantem uma doçura residual, aroma e sabor cítrico 

característico levando a um produto diferenciado para mesa do 

consumidor (SAKAMAKA, 2016). 

O recente aumento da popularidade das cervejas 

artesanais criou um maior volume de consumidores e despertou 

um interesse renovado em uma maior variedade de estilos e 

ingredientes de cerveja . Portanto, é mais importante do que 

nunca garantir a qualidade da cerveja e a consistência entre os 

lotes (ANDERSON et al., 2019).  Diante disso, o trabalho teve 

como objetivo uma revisão bibliográfica a respeito do 

crescimento das indústrias das cervejas artesanais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

A presente revisão bibliográfica foi realizada através de 

artigos científicos na base de dados da Science Direct, 

Scientific Eletronic Library Online que foram acessadas através 

do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeicoamento de 

Pessoal de nível Superior (CAPES). Também foram realizadas 

pesquisas no Google acadêmico e Pubmed, com leitura 

dos títulos e resumos para seleção dos artigos, excluindo os 

artigos que não se adequassem ao tema e regras propostas. 
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Foram incluídas publicações em inglês e português que 

atenderam aos critérios de busca.Foram pesquisados artigos 

recentes, do ano de 2015 a 2019. As palavras-chave utilizadas 

para pesquisa foram: “beer”,“composition”,“beer 

enriched”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

HISTÓRIA DA CERVEJA 

O surgimento e o desenvolvimento das técnicas de 

fabricação de cerveja são considerados um dos maiores feitos 

da humanidade. A produção e o consumo de produtos 

derivados da fermentação de grãos foram observados em 

diferentes partes do mundo, desde a Europa, Norte de África 

até à China. A primeira evidência da presença de bebidas 

fermentadas foi vista na China através da análise de fragmentos 

de cerâmica onde chegou-se à conclusão que estava presente 

um líquido alcoólico composto por uvas selvagens, arroz e mel. 

Outra evidência ocorreu na antiga Mesopotâmia, onde os 

fragmentos arqueológicos de cerâmica revelaram a existência 

de técnicas relacionadas a fabricação da  cerveja (CABRAS; 

HIGGINS, 2016). 

No antigo Egito a produção e o consumo de cerveja 

foram estabelecidas como uma atividade comercial desde 5000 

a.C juntamente com a produção de pão. Os egípcios 

denominavam a sua cerveja por hequ ou hega e a cevada era 

o grão mais importante no processo de fabricação dessa 

bebida. A cerveja egípcia tinha de ser imediatamente 

consumida após sua fabricação, uma vez que as suas 

propriedades físicoquímicas eram prejudicadas com o passar 

do tempo (CABRAS; HIGGINS, 2016). 
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No Brasil, a cerveja foi trazida pela companhia das Índias 

Orientais, no século XVIII, junto com os holandeses e passou a 

ser conhecida, porém não tão consumida, já que cachaça era a 

bebida mais popular na época. Essa restrição ocorreu devido 

ao alto custo das máquinas a vapor  necessárias para produção 

de cerveja. Apenas em 1888 surgiram as duas grandes 

cervejarias no Brasil: A Cia. Cervejaria Brahma e a Cia. 

Antarctica Paulista. Em 1999 ocorreu a fusão das Cia. Brahma 

e Antarctica, surge a Ambev – Companhia de bebidas das 

Américas. A criação da Ambev e depois a sua fusão com a 

empresa belga Interbrew foram os dois fatos mais marcantes 

da história da cerveja brasileira. Com o nome InBev, a nova 

empresa mundial tornou-se a maior produtora de cerveja do 

mundo (VENTURINI-FILHO, 2016).  

 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA CERVEJA 

A cerveja é uma bebida de alta complexidade, porém, 

seu processo produtivo é relativamente simples. O fluxograma 

do processo simplificado é apresentado na Figura 1. A 

produção de cerveja artesanal utiliza técnicas mais simples e os 

equipamentos, não necessariamente, precisam ser modernos.  
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Figura 1. fluxograma do processo simplificado da produção de 

cerveja artesanal 

 

 
A cerveja é uma bebida alcoólica produzida como 

resultado de um processo de fermentação. Cerveja é derivados 

de cereais e grãos maltados, mais comumente cevada e trigo e 

menos comumente de sorgo, vegetais ricos em amido e 

centeio, juntamente com água, lúpulo e uma variedade de 

levedura. O malte é a primeira substãncia  da fermentação e 

consiste em germinação controlada de cevada (ou outros 

cereais) a temperaturas mais baixas. O malteamento pode 

correr a uma temperatura mais baixa para minimizar a perda 

respiratória de carboidratos e permitir a germinação de grãos. 

A germinação ativa enzimas degradantes do açúcar, como 

como α-amilase, amiloglucosidase e β-amilase, que hidrolisam 

ainda mais o amido armazenado em açúcares fermentáveis que 

são usados pelo metabolismo energético da levedura. O grão 

de malte germinado é depois cuidadosamente torrado para 



ASCENSÃO DA PRODUÇÃO DE CERVEJAS ARTESANAIS NO BRASIL: UMA 

REVISÃO 

45 
 

secar para interromper a germinação, mas também para 

permitir a manutenção das enzimas capacidade degradativa 

(BODGAN et al., 2017). 

O malte resultante é subsequentemente moído para 

moer e adicionado ao recipiente de trituração com água quente 

e mantido a uma temperatura de aproximadamente 62 °C 

(repouso da amilase) para iniciar a etapa de esmagamento. 

Neste ponto, os grânulos de amido incham e permitem sua 

conversão em açúcares fermentáveis por enzimas, incluindo α- 

e β-amilase, enzima de ramificação do amido e α-glucosidase. 

Etapas adicionais de temperatura são programados para 

permitir, por exemplo, que outra atividade enzimática prossiga 

no processo de esmagamento, como fitase (diminuição do pH), 

proteases e peptidases (hidrólise de proteínas). O amido é 

hidrolisado para oligossacarídeos com até quatro graus de 

polimerização, como maltose, maltotriose, frutose, glicose e 

sacarose (KERPES et al., 2017). 

No final da etapa de trituração, um líquido ou mosto contendo 

açúcar é formado e levado para fervura, quando o lúpulo e / ou 

especiarias são adicionados. O lúpulo é uma forma cônica de 

flores do Humulus lupulus videira, que confere à cerveja seu 

padrão, sabor amargo e aroma. Com o aumento do 

aquecimento durante a fervura, precipita-se uma grande 

quantidade de proteínas, formando uma coalhada e uma 

espuma densa. Isso melhora o mosto com uma grupo particular 

de famílias de proteínas solúveis em água e estáveis ao calor, 

formadas principalmente por lipase transferase proteínas e 

serpina . A alta temperatura proporcionada pela fervura permite 

a isomerização dos a-ácidos humulonas em trans-

isohumulonas, que é a fração de amargura responsável. A 

seguir, uma filtragem O sistema através de um leito formado 
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pelas cascas de grãos gastos (lavagem) é conduzido para 

extrair as partículas matéria vegetal, proteínas precipitadas e 

detritos. O mosto é então resfriado brevemente para um 

fermento compatível temperatura crescente e oxigenada 

(VIVIAN et al., 2016;OSBUM et al., 2018) 

O mosto oxigenado e resfriado é fermentado na 

presença da cepa de levedura selecionada e os açúcares são 

convertidos em álcool e dióxido de carbono. O estágio final da 

fabricação de cerveja é a maturação, na qual a cerveja é 

armazenada em temperaturas mais baixas, dependendo do 

estilo da cerveja, por várias semanas. Em grande indústrias, as 

cervejas são filtradas e pasteurizadas para remover o fermento 

e estabilizar a cerveja antes da embalagem. No entanto, a 

maioria das cervejas artesanais e cervejas locais históricas, por 

exemplo, o tradicional weissbier da Baviera, são não filtrado ( 

HOLT et al., 2018).  

 

MATÉRIAS-PRIMAS 

O lúpulo é a matéria-prima mais complexa e cara usada 

na fabricação de cerveja. Sua composição química depende 

dos fatores geneticamente controlados que variam 

essencialmente as variedades de lúpulo e ainda sofrem 

influencias de fatores ambientais e processamento pós-colheita 

(RETTBERGA et al., 2018). 

A água é o ingrediente mais importante na fabricação de 

cerveja processo, pois compõe 90% do volume de uma cerveja. 

Muitos parâmetros contribuem para a qualidade da água, como 

pH, alcalinidade, íons e conteúdo microbiano. O sabor 

característico de certas cervejas dependem da água de 

determinadas regiões. Como a Guinness®, que foi 

originalmente fabricado com água dura de Dublin, Irlanda, e a 
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Pilsner Urquell, originários de uma região região da água em 

Pilsen, República Tcheca (ANDERSON et al., 2019).  

O malte é o segundo maior componente da cerveja. 

Sendo qualquer grão que passou pelo processo de 

malteamento, ou seja, qualquer cereal que passou por um 

processo de germinação controlada. Entre os cereais utilizados 

no processo de malteamento estão a cevada, o trigo, o arroz, o 

milho, a aveia, o centeio, dentre outros. Além da quantidade de 

amido presente no grão, a escolha do malte irá levar a 

diferentes características do produto como sabor, aromas e a 

cor que pode vim tanto das características naturais do cereal 

quanto do processo de torrefação (ROSENTHAL, 2018). 

As leveduras utilizadas no processo cervejeiro são as do 

gênero Saccharomyces (como S. cerevisiae e S. uvarum), que 

tem como função principal a conversão de açúcares 

fermentescíveis (como glicose, frutose, sacarose, maltose e 

maltotriose) em etanol e gás carbônico e em menor quantidade 

(PIRES; BRÁNYIK, 2015). 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CERVEJAS 

De acordo com a legislação brasileira no Artigo 38 do 

Decreto n° 6.871 de 04 de junho de 2009, a cerveja pode ser 

classificada com base no extrato primitivo, cor, teor alcoólico, 

proporção de malte de cevada e fermentação. 

Quanto ao extrato primitivo em peso, a cerveja pode ser 

leve quando seu valor estiver entre 5 % e 10,5 %, comum entre 

10,5 % e 12,5 %, extra entre 12,5 % e 14,0 % e forte quando 

seu valor de extrato primitivo por superior a 14 % em peso 

(BRASIL, 2009).  

A classificação segundo a cor está de acordo a European 

Brewerz Convention (EBC) e é determinada em unidades EBC. 
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A cerveja clara é a que apresentar cor  a menos de 20 unidades 

EBC e a cerveja escura é a que apresentar cor com 20 ou mais 

unidades EBC. Quando classificada de acordo com o teor 

alcoólico, a cerveja pode ser classificada em: sem álcool, 

quando seu conteúdo for menor a 0,5 % em volume; com álcool 

quando seu teor alcoólico for superior a 0,5% (BRASIL, 2009).  

A cerveja pode ser classificada também quanto a 

proporção de malte de cevada, podendo ser cerveja puro malte 

(possui 100% de malte de cevada em peso, sobre o extrato 

primitivo), cerveja (proporção de cevada maior ou igual a 50 %) 

e cerveja com o nome do vegetal predominante (quando possuir 

proporção maior do que 20 % e menor do que 50 % em peso) 

(BRASIL, 2009).  

 

TIPOS DE CERVEJA 

Existem milhares de cervejas disponíveis no mercado 

mundial atualmente que diferem entre si nos processos de 

fabricação e na seleção das matérias-primas utilizadas. Abaixo 

encontra-se as seis mais comuns: 

Cerveja Alt –de origem alemã, envolve dois processos de 

fermentação: alta e baixa. Com uma cor vermelha forte e um 

teor alcoólico varia entre 4 e 5 graus.  

Cerveja Stout –Cerveja Irlandesa e é fabricada através 

de fermentação alta; é escura e rica em lúpulo. Possui um teor 

alcoólico que varia de 3 a 7 graus.  

Cerveja Kriek Lambic –É feita com frutas imersas no seu 

interior, como por exemplo, cerejas, pêssegos ou framboesas. 

É da região de Bruxelas. Possui entre 5 e 7 graus de álcool. 

Cerveja Lager – A fermentação ocorre a temperatura baixa, 

levando uma fermentação muito lenta. Possui um teor alcoolico  

entre  3 e 5 graus. 



ASCENSÃO DA PRODUÇÃO DE CERVEJAS ARTESANAIS NO BRASIL: UMA 

REVISÃO 

49 
 

 Cerveja Amstel –Originária da Holanda. Detém um 

aroma característico. Levemente caramelizada e por possuir 

um ligeiro amargor.  

Cerveja Bock –encorpadas e possuem um teor alcoólico 

que varia entre 5 e 7 graus. O malte usado na sua preparação 

é mais torrado e caramelizado ( TEIXEIRA, 2016). 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DA CERVEJA  

O sabor da cerveja é o resultado de interações 

complexas e dinâmicas nas vias metabólicas, que ocorrem 

durante o processo de fabricação de cerveja e na cerveja 

embalada. Aminoácidos estão envolvidos na maioria dessas 

vias, como precursores de álcoois e aldeídos superiores, duas 

classes de compostos muito importantes para o 

desenvolvimento de sabores desagradáveis na cerveja. Em 

particular, os aldeídos têm atraído a atenção como os principais 

contribuintes dos sabores de cerveja. No entanto, a qualidade 

geral do sabor da cerveja também depende da formação de 

ésteres, diacetil e compostos de enxofre. Estes são produzidos 

como subprodutos metabólicos da síntese de aminoácidos 

(FERREIRA; GUIDO, 2018).  

Os componentes da cerveja que dão origem à sua cor 

são distintos daqueles que dão origem ao seu gosto amargo. 

Diferente de outras bebidas (por exemplo, chá) onde a cor e a 

amargura é derivada do mesmo elemento (taninos). A maioria 

da amargura na cerveja é derivada do lúpulo (OLADOKUN et 

al., 2017; SPEAROT, 2016), enquanto a cor de uma cerveja 

tradicional é derivada, em grande parte, de cevada maltada 

(BETTENHAUSEN et al., 2018). 

No entanto, a ideia de que a cor de uma cerveja está 

associada à sua a amargura parece ser difundida entre os 
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consumidores. De acordo com Spearot (2016), os motivos para 

isso podem ser sócio-históricos. Especificamente, as empresas 

de fabricação de cerveja produzem lager de estilo alemão com 

baixo teor álcoolico e amargura e de cor clara (por exemplo, 

Pabst Blue Ribbon®, Heineken®). Assim, os consumidores 

associam cervejas de cor clara a baixa amargura (ou seja, eles, 

de certa forma, captaram as estatísticas naturais do ambiente 

de bebida) (SALUJA;  STEVENSON, 2018). 

Compostos voláteis da cerveja são responsáveis pelos 

aromas e sabores, pertencem principalmente aos grupos de 

ésteres, álcoois, usualmente superiores ou álcoois, aldeídos e 

ácidos. Os álcoois encontrados com mais freqüência na cerveja 

são n-propanol, isobutanol, álcool benzílico, 2-feniletanol, 3-

metilbutanol, 2-metilbutanol e álcool amílico. Existem mais de 

90 ésteres que podem ser desenvolvidos na cerveja, mas os 

mais importantes são octanoato de etila, acetato de isoamil, 

acetato de etila, decanoato de etila e acetato de 2-feniletil.  

Entre os aldeídos, o acetaldeído foi relatado como o mais 

comum encontrado na cerveja; no entanto, outros compostos 

como o fenilacetaldeído e o furfural também pode ser formado 

durante o processo de fermentação. Alguns ácidos que 

possuem foram identificados em cervejas de diferentes tipos de 

fermentação. ácido caprílico, ácido láurico, ácido caprico e 

ácido nonanóico (THOMPSON-WITRICK et al., 2015). 

Muitos estudos estão sendo realizados em relação à 

química dos compostos de aroma de cerveja, especialmente 

em termos de composição e estrutura dos ésteres voláteis, que 

podem variar bastante entre diferentes processo de fabricação 

de cerveja (HOLT  et al., 2018).  

 

BENEFÍCIOS À SAÚDE 



ASCENSÃO DA PRODUÇÃO DE CERVEJAS ARTESANAIS NO BRASIL: UMA 

REVISÃO 

51 
 

Muitos efeitos dos compostos de cerveja nos sistemas 

biológicos receberam atenção especial da comunidade 

científica. No entanto, embora os efeitos nocivos associados à 

alta ingestão são bem descritos, os efeitos de doses moderadas 

são mais complexos para discutir e exigir um estudo mais 

aprofundado. Foi demonstrado que compostos bioativos 

presentes na cerveja, como flavonóides e outros compostos 

fenólicos, reduzem drasticamente o risco de desenvolver 

doença cardiovascular, câncer  e ter efeitos efeitos 

antioxidantes (OAK et al., 2018; de Gaetano et al., 2016; HUMIA 

et al., 2019). No entanto, o consumo de cerveja em altas 

concentrações não é recomendado para a saúde humana e 

pode levar a efeitos nocivos em mulheres grávidas, crianças, 

indivíduos com um quadro clínico de cardiomiopatia, 

depressão, doenças pancreáticas, hepáticas e renais, arritmias 

cardíacas e pessoas em risco de desenvolver alcoolismo (OAK 

et al., 2018). 

No entanto, futuro clínica e os estudos in vivo relativas à 

biodisponibilidade, distribuição e eficácia ainda são 

necessárias, uma vez que a cerveja é uma mistura de muitos 

compostos e sua combinação pode agir em sinergia. Além 

disso, estudos futuros também devem focar em como os bio-

compostos da cerveja elucidar suas principais funções bioativas 

para benefícios à saúde humana in vivo ( HUMIA et al., 2019). 

 

CERVEJAS ARTESANAIS ADICIONADAS DE NOVOS 

INGREDIENTES 

Provadores e degustadores de cerveja artesanal estão 

interessados em apreciar um produto com  aromas e sabores 

novos, que possuam um diferencial do que é amplamente 
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difundido através das grandes marcas industriais (AQUILANI et 

al., 2015). 

Podem ser utilizados diferentes ingredientes para 

elaboração de cerveja e ainda podem ser manipulados em 

diferentes tempos e proporções. Cada um dos componentes 

possui diversas variedades e eles podem ser incorporados em 

diferentes quantidades, conforme a legislação brasileira de 

cerveja, no seu artigo nº 6.871/09, Decreto nº40, explicando que 

ela poderá ser adicionada de suco ou extrato de vegetal, ou 

ambos, que poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por 

óleo essencial, essência natural ou destilado vegetal de sua 

origem (BRASIL, 2009). 

Há estudos que mostram que a adição de outros 

ingredientes a cerveja levam a um maior valor nutricional além 

de agregar valor ao produto. Ducret (2017) acrescentou 

gojiberry na formulação da cerveja e obteve aumento da 

capacidade antioxidante do produto elaborado e cerca de 2 

vezes o teor de compostos fenólicos. Resultado similiar por 

Panda et al. (2015), que adicionaram flocos de batata roxa na 

formulação e obteve um aumento da capacidade antioxidante 

além do mais modificou a cor da cerveja para rosa tornando-a 

atraente para o consumidor.  

Dordevic et al. (2016), formularam uma cerveja com 

adição erva cidreira na sua composição levando a aumento do 

nível de fenólicos totais e ainda com caracteristicas sensoriais 

aceitáveis. Cirlini et al. (2019), adicionaram bagaço de maçã 

fermentado à cerveja e esse subproduto aumentou a 

complexidade do perfil do aroma, demonstrando o potencial 

desse subproduto como aromatizante na indústria de bebidas 

alcoólicas.  
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A utilização de frutos de origem tropical como adjunto no 

processo da produção da cerveja vem crescendo de acordo 

com a necessidade atual do mercado brasileiro. A influência das 

condições de produção sobre a qualidade tecnológica e 

aceitação do produto, bem como o incremento da fruticultura no 

país, fazem com que o desenvolvimento de cervejas com frutas 

tropicais seja de relevante importância (PINTO et al, 2015). 

Costa et al., 2019 aidicionou polpa de abacaxi a cerveja para 

torna-la uma cerveja no estilo Blod Ale e os atributos analisados 

estão dentro dos padrões estabelecidos. 

 A busca por ingredientes diferenciados como fonte de 

compostos bioativos ou ainda com características sensoriais 

atrantes tem crescido cada vez mais na elaboração de cervejas 

artesanais ( DORDEVIC et al., 2016).  

 

CONCLUSÃO 

 

Muitos setores têm explorado produtos especiais e 

inusitados para atrair os consumidores e com as cervejas 

artesanais um novo público vem surgindo, vale ressaltar cada 

vez mais exigentes, sendo assim necessário mais estudos a 

respeito de substratos que possuam potenciais únicos para a 

produção de cerveja agregando valor ao produto e melhorando 

suas prorpiedades funcionais.  
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RESUMO O Brasil é um país de vasto potencial agropecuário, 
apesar disso, uma grande parte da população vive com baixos 
salários, e consequentemente, um precário acesso à alimentos 
ricos nutricionalmente. A cenoura é uma hortaliça de elevado 
consumo, devido ao favorecimento do clima tropical para o seu 
plantio, o que aumenta a acessibilidade e reduz o custo deste 
ingrediente. Contudo, as suas folhas são descartadas, na 
maioria das vezes, antes de chegar ao consumidor. As folhas 
de cenoura têm alta capacidade de serem aproveitadas com 
fins alimentícios, pois são fontes de vitaminas, como, as do 
complexo B, C e K, além de potássio e minerais. Assim, o pesto 
poderia ser uma alternativa para utilização das folhas de 
cenoura. Neste cenário, o presente trabalho teve como objetivo 
desenvolver e avaliar sensorialmente o molho pesto elaborado 
a partir da folha de cenoura. A análise sensorial foi realizada 
com 60 avaliadores, onde foram analisadas a aceitação e a 
intenção de compra do produto. Através da análise dos dados 
obtidos, o produto apresentou índice de aceitabilidade (IA) 
acima de 70% para os parâmetros analisados, com exceção do 
aroma, correspondendo assim as recomendações da literatura. 
Deste modo, o molho pesto pode se apresentar como uma 
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alternativa diminuição do desperdício de alimentos e uma fonte 
nutricional de fácil acesso.  
Palavras-chave: Aproveitamento integral dos alimentos, 

Gastronomia, Sustentabilidade. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Brasil enfrentou a transição do 

cenário de deficiência alimentar, que foi retratada em 1946 por 

Josué de Castro, pode-se observar que apesar do período de 

transição, o qual se declina a ocorrência da desnutrição em 

crianças e adultos, em um ritmo bastante acelerado, aumenta a 

prevalência de sobrepeso, obesidade e deficiências nutricionais 

na população brasileira (CARDOSO et al., 2015; MOURA 

,2018).  

O Brasil é caracterizado como um país em 

desenvolvimento econômico, refletindo assim na dieta 

prejundicial, onde a  deficiente absorção de nutrientes é uma 

característica marcante, podendo ocasionar em transtornos 

alimentares. As mudanças dos hábitos alimentares na 

sociedade moderna estão diretamente ligadas à influência da 

indústria alimentar, representando outra face da fome oculta 

que atinge uma parcela da população que não está em situação 

de extrema pobreza (Silva, 2016). 

Silva (2016, p. 6, apud CARAVIERI et al 2010), define 

fome como “sensação fisiológica percebida pelo corpo diante 

da necessidade de alimentos para manter suas atividades 

inerentes à vida, comumente relacionada a casos de privação 

ou má nutrição das populações vulneráveis”. Pode-se afirmar 

que a fome está ligada primeiramente a falta de alimentos e a 

posterior deficiência nutricional. 
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 Sendo um fenômeno de alcance da população em 

extrema pobreza, onde assim como a fome, a obesidade é um 

caso de desnutrição. Contudo, a obesidade não atinge apenas 

a parte da população que não está em situação de extrema 

pobreza. Nessa perspectiva, a insegurança alimentar e 

nutricional envolve uma discussão multidimensional e se 

apresenta como um problema de saúde pública, no Brasil, 

estando diretamente relacionada à luta pelo Direito Humano a 

Alimentação Adequada (SILVA,2016). Nessa perspectiva 

CARDOSO et al (2015) enfatiza que a educação alimentar e 

nutricional proporciona conhecimentos e habilidades que 

permitem que as pessoas produzam, descubram, selecionem e 

consumam os alimentes de forma adequada, saudável e 

segura, assim como as conscientiza quanto a práticas 

alimentares mais saudáveis, fortalece culturas alimentares das 

diversas regiões do País e diminui o desperdício dos alimentos. 

Apesar do Brasil ser um dos grandes produtores 

mundiais de alimentos, é um dos países com maiores índices 

de desperdícios, refletindo assim na alimentação deficiente e de 

baixa qualidade nutricional de uma grande parcela da 

população. Este desperdício acontece em todas as etapas, 

desde a plantação, no transporte e industrialização, até o 

manuseio e preparo pelo consumidor (SANTOS,2016). Além 

disso, o Brasil possui uma enorme variedade de alimentos, 

devido a sua biodiversidade e clima. Em decorrência disso, é 

de demasiada importância o estudo de fontes nutricionais não 

convencionais e que estejam próximas do alcance da 

população.  

A fome e o desperdício de alimentos constituem hoje um 

dos maiores problemas que o Brasil enfrenta, sendo um 

paradoxo, de forma que, o país constitui um dos maiores 
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exportadores mundiais de alimentos, e um dos campões de 

desperdício (CARDOSO et al., 2015). O Brasil descarta 39 

milhões de toneladas de produtos alimentícios diariamente 

(VIERA et al, 2017). Outro aspecto que se pode pensar é sobre 

o impacto desses resíduos alimentares ao meio ambiente, 

sendo algo relacionado diretamente aos hábitos de vida da 

população brasileira. Nessa perspectiva, o aproveitamento 

integral dos alimentos é uma alternativa para reduzir a produção 

desses resíduos, usufruindo assim de todas as partes que o 

alimento possa oferecer como fonte nutricional. A 

conscientização da população a partir da educação nutricional, 

é o que pode favorecer a mudança de cenário, de forma que 

possa reverter o quadro alimentar atual do Brasil (CARDOSO 

et al., 2015). 

 

Segundo Laurindo e Ribeiro (2014): 

 

O incentivo a redução do desperdício através 

do aproveitamento alimentar depende, em 

partes, de políticas públicas específicas, 

voltadas a prevenção da desnutrição, a 

redução da pobreza e das desigualdades 

entre países e entre os habitantes de um 

mesmo país. 

 

Os resíduos de frutas e hortaliças são geralmente 

desprezados pela indústria e poderiam ser utilizados como 

fontes alternativas sob o aspecto nutricional, com o objetivo de 

aumentar o valor nutritivo da dieta de populações carentes, bem 

como solucionar deficiências dietéticas do excesso ou falta 

alimentar. Diante disso, Carvalho e Basso (2016) afirmam que 

o uso dos alimentos de forma sustentável reduziria a produção 
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de lixo orgânico, além de proporcionar outros benefícios, como 

promover a segurança alimentar, aumentar o consumo de 

vários nutrientes, prolongar a vida útil dos alimentos e beneficiar 

a renda familiar. Ademais, o aumento da percepcção do homem 

para com o meio ambiente em que vive,é potencializado com o 

incentivo ao aproveitamento integral dos alimentos 

(LAURINDO; RIBEIRO (2014). Onde a dimuição do lixo 

produzido também é uma consequência. 

 

Segundo a ótica de Viera (2017): 

 
Cascas, talos, sementes, folhas e outras partes 

consideradas não convencionais são geralmente 

desprezadas. Contudo, sabe-se que a utilização 

desses subprodutos em diferentes preparações 

poderia melhorar o teor nutricional dos alimentos, 

já que muitas vezes apresentam um elevado 

conteúdo de vitaminas e minerais. 

 

Nesse âmbito, o consumo de partes dos vegetais como 

cascas e sementes elevam a ingestão de fibras na dieta 

(CARVALHO E BASSO, 2016). Ademais, nota-se o aumento da 

demanda por parte da população na procura de alimentos 

alternativos, sendo um fator positivo a ser usufruído a fim de 

diminuir o desperdício de partes comestíveis dos alimentos, a 

partir da propagação do seu potencial nutricional de forma 

evidente para a população. Onde o aproveitamento integral dos 

alimentos representa uma postura de consumo consciente, 

promovendo a prática do exercício da cidadania nas relações 

entre o homem e o meio ambiente, levando-se em consideração 

aspectos culturais, econômico, nutricionais, tecnológicos e 

ecologicamente corretos (CARDOSO et al, 2015).   
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A cenoura (Daucus carota subsp. sativus.) é uma 

hortaliça pertencente ao grupo das raízes tuberosas da família 

Apiaceae, sendo considerada um dos vegetais mais cultivados 

no Brasil (SILVA; SCHUQUEL; PASCOAL, 2016). O seu 

consumo no Brasil chega a ser em torno de 4 Kg por habitante 

ao ano, a partir do desenvolvimento de cultivares de cenouras 

que toleram o clima quente, possibilitou o seu cultivo durante 

todo o ano (CABRAL et al, 2019). As cenouras apesar de serem 

produtos bastante presentes na alimentação brasileira, suas 

folhas são dificilmente aproveitadas com fins alimentícios, 

sendo descartadas, em grande parte dos casos, antes de 

chegar ao consumidor. Apesar disso, são uma ótima fonte de 

fibras, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, Vitamina B7, 

Vitamina K, vitamina C, potássio e minerais (CASTILHO 

JUNIOR et al, 2013).   

 

Segundo COSTA (2015): 

 
Os molhos são produtos em forma líquida, 

pastosa, emulsão ou suspensão à base de 

especiaria(s) e/ou tempero(s) e/ou outro(s) 

ingrediente(s), podendo ser fermentados ou não, 

utilizados para preparar e ou agregar sabor ou 

aroma aos alimentos 

 

 Os molhos podem ser utilizados como forma de 

acrescentar sabor, umidade, aparência e ajustar a textura de 

preparações culinárias (CANO, 2014). Podem ser divididos em 

quente, frio, doce, salgado, liso ou com pedaços (CANO, 2014). 

 O molho pesto é um molho que não passa por fervura ou 

cozimento imediatamente antes do envase, contudo se 

comparado aos outros molhos comerciais, requer menor 
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manipulação (CANO,2014). O molho pesto é um molho 

tradicional da culinária italiana, particularmente da região da 

Ligúria no norte da Itália. Sendo os seus ingredientes 

tradicionais: queijo, azeite extravirgem, pinhões e/ou nozes e 

alho. Apesar das várias tentativas de imitação, o pesto da 

Ligúria possui características organolépticas peculiares, que 

são resultantes principalmente do caráter sensorial distinto do 

manjericão DOP “Basilico Genovese” (regulamento 

CE,1623/2005.), conhecido cientificamente por Ocimum 

Basilicum (ZUNIN et al, 2009). A origem do seu nome vem do 

verbo italiano “pestare” que quer dizer macerar,sendo explicado 

pelo o uso do pilão nas receitas tradicionais, fazendo com que 

as folhas do manjericão se rasguem e acentuem o seu sabor 

(SILVA et al, 2019). 

 Dessa forma, tomando como base a problemática 

enfrentada pelas populações menos favorecidas, levando a 

níveis críticos de desnutrição e deficiências nutricionais. 

Ademais, observando o cenário geral dos desperdícios de 

resíduos de frutas, hortaliças, como, os talos e folhas. Portanto, 

o objetivo dessa pesquisa foi elaborar e verificar a 

aceitabilidade e intenção de compra do molho pesto elaborado 

a partir das folhas de cenoura. 

 

     MATERIAIS E MÉTODO 

 

Material 

 

 Os insumos utilizados no desenvolvimento do molho pesto 

foram adquiridos no comércio local da cidade do Recife (PE). 

Após a aquisição dos ingredientes (Tabela 1), iniciou-se o 
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processo de elaboração do molho pesto com folhas de cenoura 

(Daucus carota subsp. sativus). 

 

Processo de obtenção molho pesto  

 

 Após a aquisição dos insumos, foram realizados testes 

pilotos a fim de adequar a preparação, até obter um molho com 

características sensoriais parecidas com o molho pesto 

tradicional.  

 As folhas de cenouras foram selecionadas com base no seu 

frescor e pela ausência de manchas e escurecimento, em 

seguida higienizados em água corrente e sanitizadas por 

imersão em água clorada contendo 5 ppm de cloro residual 

livre, na proporção de um litro de água para uma colher de sopa 

de água sanitária, por um período de 15 minutos, em seguida 

foram lavadas em água corrente. 

 Depois da secagem das folhas, as mesmas foram 

processadas juntamente com os demais ingredientes até obter 

uma massa homogênea, conforme o fluxograma (Figura 1), 

segundo a metodologia de SILVA et al., (2019).  
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Figura 1- Fluxograma do processamento de produção do 

molho pesto com folhas de cenoura.

 

  Em resultado disso, foi obtido um molho homogêneo com 

textura firme, através de adaptações a formulação final, 

conforme a tabela 1. 
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Tabela 1 – Ingredientes utilizados para elaboração do molho 
pesto com folha de cenoura para 100g. 

Ingredientes Quantidade (g¹) 

Azeite extravirgem 53 

Folhas de cenoura 32 

Queijo tipo coalho 7 

Castanha de caju 1 

Sal branco refinado 1,7 

¹Proporção com base em 100 gramas 

Analise Sensorial 

 A análise sensorial foi realizada segundo o método de 

análise qualitativa descrito por DUTCOSKY (2013), com a 

finalidade de avaliar a aceitabilidade mercadológica do produto 

no mercado. O estudo foi realizado com 60 avaliadores não- 

treinados de ambos os sexos, com a faixa etária de 20 a 40 

anos. Os testes foram realizados no Centro de ensino e 

graduação (CEGOE), na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, campus Recife (PE). Onde os avaliadores 

receberam a amostra juntamente com o termo de 

consentimento para a participação e a ficha de avaliação da 

amostra. 

 A análise sensorial do produto foi dividida em duas etapas, 

a primeira, de aceitação do produto, com auxílio da escala 

hedônica estruturada em nove pontos para os atributos: 

aparência, cor, aroma, sabor, textura e avaliação global do 

produto, sendo, o valor 1 equivalente ao termo hedônico 

“desgostei muitíssimo” e o valor 9, correspondente ao termo 

“gostei muitíssimo”.  
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 A intenção de compra foi estabelecida em uma escala 

hedônica de 5 pontos, onde o valor 1 está atribuído ao termo 

“certamente não compraria” e o 5 para o termo “certamente 

compraria”. 

 Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade (I.A) foi utilizada 

a expressão (BASTOS, PAULO E CHIARADIA, 2014): 

 

  IA (%) = A × 100/B (1) 

 

Em que: 

A = nota média obtida para o produto; 

B = nota máxima dada ao produto. 

 

Analise dos dados 

 

 Os dados foram analisados no programa Microsoft Excel 

2016, onde também foram realizados os gráficos presentes 

nesse estudo. 

 

     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O molho pesto desenvolvido com folhas de cenoura 

apresentou textura firme e homogênea, assim como o molho 

pesto de coentro desenvolvido por SILVA et al, (2019), não 

apresentando diferenças significativas entre as duas 

formulações. 

No aspecto da coloração, o molho apresentou uma 

tonalidade verde escura brilhante, sendo um dos aspectos 

percebidos pelos avaliadores.  

Quanto ao atributo sabor, o molho pesto obteve sabor 

herbáceo bastante característico e presente na preparação, 
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sendo um dos pontos relatados em alguns comentários dos 

avaliadores.  

Além disso, atingiu um leve sabor lácteo, proveniente do 

queijo do tipo coalho utilizado. Sendo o parâmetro com maior 

pontuação, podendo ser justificado pela escolha da utilização 

de ingredientes locais, de baixo custo e de fácil acesso, 

trazendo ao produto aspecto familiar ao paladar, o que 

possibilitou a maior aceitação do mesmo (SILVA et al, 2019). 

O seu aroma se apresentou de forma equivalente ao seu 

sabor, onde o herbáceo era o fator mais perceptível. 

Os resultados dos testes sensoriais estão dispostos na 

tabela 2, os quais apresentaram resultados positivos, sendo o 

sabor, o aspecto com melhor avaliação (7,91) e a avaliação 

global a com menor média (6,96) (Tabela 2). A impressão global 

é definida pelo conjunto relativo à primeira impressão causada 

pelo produto como um todo, sem representar a média das notas 

das outras características avaliadas (BASTOS, PAULO E 

CHIARADIA, 2014).  

 
Tabela 2 - Pontuação média dos testes sensoriais de aceitação e intenção de compra 

realizados com o molho pesto com folhas de cenoura 
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 O índice de aceitabilidade para a formulação do molho 

pesto encontra-se apresentada na Tabela 3. Segundo Bastos, 

Paulo e Chiaradia (2014), ao se desenvolver um novo produto, 

é fundamental avaliar a sua aceitabilidade, com o objetivo de 

predizer seu comportamento. Dessa forma, no quesito que se 

refere às propriedades sensoriais, segundo Dutcosky (2013), 

um produto só pode ser julgado como aceito, em termos de 

suas propriedades sensoriais, caso ele tenha um índice de 

aceitabilidade (IA) de, no mínimo 70%. 

 
Tabela 3 - Índice de aceitabilidade do molho pesto.com folhas de cenoura (%). 

 

 

 Portanto, analisando os resultados obtidos, com base 

nas notas para a aceitabilidade e no cálculo do IA, pode-se 

afirmar que o produto obteve uma aceitabilidade relevante, com 

exceção do atributo aroma, que teve aceitabilidade de 69%. 

Tendo em vista que o consumo das folhas da cenoura, seja de 

forma in natura ou processadas, é algo incomum para a 
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sociedade, o incentivo do seu consumo através da exposição 

de suas propriedades nutricionais e os benefícios do seu 

consumo na dieta alimentar, tornaria possível a maior aceitação 

do mesmo.  

 A Tabela 4 apresenta a intenção de consumo das 

amostras analisadas pelos provadores. Apesar de 21% dos 

avaliadores terem marcado que talvez comprassem/ talvez não 

comprassem o produto, 19% afirmaram que possivelmente 

comprariam o produto. Dessa forma, os valores demonstram 

que de forma sútil existe possibilidade de mercado para o molho 

pesto com folhas de cenoura, que pode ser potencializada 

através do estimulo do seu consumo. 

 
Tabela 4 - Intenção de compra do molho pesto.com folhas de cenoura (%).

 

 

Em síntese, os resultados se apresentaram de forma 

semelhante ao estudo descrito por ANDRADE et al (2019) que 

realizaram uma pesquisa sobre o aproveitamento dos resíduos 
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de manga no desenvolvimento de barra de cereal, sob o 

aspecto da relação entre as médias das notas obtidas para o 

teste de aceitação sensorial. É relevante destacar que o molho 

pesto também apresentou semelhanças ao estudo de SILVA et 

al (2019), em relação aos fatores sensoriais, como, por exemplo 

a textura de ambas as preparações.  

Além disso, a escolha da utilização de ingredientes que 

fizessem parte da cultural regional, com a intenção de 

aproximar a preparação da realidade da população e 

simultaneamente agregando ao produto aspecto familiar ao 

paladar, o que possibilitou a maior aceitação do mesmo.  

Ademais, com base nos dados obtidos, pode-se afirmar 

que o molho pesto formulado com folhas de cenoura, possui 

dados positivos quanto a intenção de compra do produto. 

Tomando como base o baixo custo, a praticidade da produção 

e armazenamento do produto, viabilizando a sua 

comercialização. 

 

     CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, o molho pesto formulado com folhas de 

cenoura apresentou resultados positivos para a sua aceitação 

sensorial e intenção de compra, o que demonstra que a 

substituição das folhas de cenoura pelas folhas de manjericão 

presentes nesse estudo, constituem uma alternativa viável para 

a diminuição do desperdício de partes comestíveis dos 

alimentos, além de ser uma excelente fonte nutricional de fácil 

acesso. Ademais, o processamento das folhas de cenoura para 

a confecção do molho pesto possibilitaria a conservação das 

folhas, tendo em vista a sua baixa durabilidade.  
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 Tendo em vista a demanda da população por alimentos 

funcionais e pela alimentação alternativa, que consiste em 

utilizar o alimento de forma integral, sob essa ótica, os dados 

obtidos demostram uma possível exploração comercial do 

molho pesto.  

Ademais, é pertinente ressaltar para os futuros estudos a 

cerca dessa temática, que o consumo das folhas de cenoura é 

algo atípico em nossa sociedade, ser torna necessário o 

estímulo do seu consumo através do enaltecimento de suas 

propriedades nutricionais e os benefícios do seu consumo na 

dieta alimentar, possibilitando assim a maior aceitação de 

produtos utilizando as folhas de cenoura em sua composição. 

Onde a abordagem desses conhecimentos de forma 

interdisciplinar, tornaria alcance da população para o 

aproveitamento racional dos recursos da natureza com o devido 

respeito às diversidades.  

Em decorrência disso, gradativamente tornaria o acesso as 

folhas de cenoura algo parte do cotidiano, aumentando a 

facilidade de encontrar as cenouras em sua forma integral em 

comércios locais.  
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RESUMO: O glúten é o principal componente dos produtos 
fabricados com a farinha de trigo. A doença celíaca é uma 
patologia que obriga, o individuo a excluir o consumo de 
alimentos com glúten como forma de tratamento. Hoje em dia, 
temos uma lei que determina que os produtos industrializados 
sejam mais específicos nos rótulos, a fim de facilitar o 
entendimento do celíaco. Este trabalho teve como objetivo 
elaborar uma receita de pão com batata doce laranja  com mix 
de farinhas sem glúten com ingredientes de fácil acesso para 
ampliar a possibilidade, especialmente, dos pacientes celíacos, 
de acesso a um produto saboroso. Foi realizado um estudo de 
caráter experimental, que aconteceu nas seguintes etapas: 1) 
desenvolvimento da ficha técnica; 2) elaboração do pão; 3) 
análise sensorial com escala hedônica. Foi feita a comparação 
com o pão feito a base de batata doce laranja com e sem glúten 
e no final, o pão com glúten obteve resultados mais 
significativos. Apesar disso, em nenhum dos aspectos 
avaliados, o pão sem glúten obteve média inferior a 4,5, ou seja, 
mesmo recebendo pontuação inferior, foi bem avaliado pelos 
provadores. Isso é um resultado expressivo e importante, 
considerando que, com a elaboração de receitas saudáveis e 
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agradáveis, as pessoas que consomem dietas livres de glúten 
terão cada vez mais opções de alimentos.  
Palavras-chave: Pão funcional. Glúten. Doença celíaca. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A utilização da farinha de trigo para a confecção de 
produtos da panificação é algo muito comum, devido a um 
ingrediente principal, chamado glúten. Ele é o responsável pela 
propriedade elástica que faz o pão crescer. Essa propriedade 
se dá por conta de duas proteínas: a gliadina e a glutelina. O 
glúten também é responsável pela qualidade e pela capacidade 
de absorção de água, o que gera um desafio maior na 
elaboração de um produto isento de glúten (VIEIRA et al., 2015; 
CHEVALIER et al., 2018).  

Entretanto, há pessoas que não podem consumir glúten, 
em função de qualquer doença relacionada ao glúten, como a 
doença celíaca, sensibilidade ao glúten ou esofagite eosinofílica 
(BIESIEKIERSKI, 2017; NEWBERRY, 2019; FIGUEROA-
SALCIDO; ONTIVEROS; CABRERA-CHAVEZ, 2019). Entre 
elas, a mais comum e mais conhecida é a doença celíaca. 

A doença celíaca é um tipo de doença auto-imune que 
se apresenta através de uma sensibilidade alimentar crônica ao 
glúten, que geralmente ocorre em indivíduos geneticamente 
suscetíveis. Os sintomas mais comuns dessa doença são a 
diarréia e distensão abdominal (SOARES, 2015).  

Segundo Bascuñán, Vespa e Araya (2017), a única 
forma segura e efetiva para tratar a doença celíaca é a exclusão 
completa do glúten da alimentação. Apesar de ser bastante 
efetiva, a dieta livre de glúten permanece um desafio para o 
portador da doença celíaca, conhecido como celíaco, nos 
contextos familiar, social e profissional, o que interfere 
negativamente na sua qualidade de vida.  

Allen e Orfila (2018), se referindo especificamente ao pão 
e à massa (macarrão), afirmam que alguns dos desafios da 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4797112
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dieta livre de glúten são a disponibilidade, o custo e adequação 
nutricional dos produtos. Em diversos casos, segundo Franco 
(2015), há uma dificuldade para os portadores da doença 
celíaca manter a dieta, pois os alimentos têm um custo elevado 
e em muitas regiões, a oferta é restrita (FRANCO, 2015). 

Além disso, de acordo com Föste et al. (2020), os pães 
sem glúten em geral tem poucas proteínas, minerais e fibras e 
podem ser enriquecidos com fibras alimentares de subprodutos 
de moagem e processamento de frutas. No entanto, a adição 
de fibras altera propriedades sensoriais, nutricionais e também 
tecnológicas, como hidratação da massa.  

Segundo Pellegrini e Agostoni (2015), as diferentes 
misturas desses ingredientes trazem uma grande diferença na 
composição nutricional dos alimentos livres de glúten. Vários 
desses alimentos contêm mais gordura, incluindo as gorduras 
saturadas e sal, além de menos minerais e vitaminas do que 
seus equivalentes ao glúten. Para melhorar sua qualidade 
nutricional, cereais integrais e pseudo-cereais com alto valor 
nutritivo devem substituir as farinhas com baixo teor nutricional 
a fim de manter a nutrição do produto. 

Assim sendo, o desafio da Gastronomia, aliada à 
Nutrição, é desenvolver preparações que agradem o paladar e, 
ao mesmo tempo, sejam nutritivas. Uma dieta livre de glúten 
deve ser baseada na combinação de alimentos naturalmente 
sem glúten e produtos livres de glúten processados com 
certificação (BASCUÑÁN; VESPA; ARAYA, 2017).  

Geralmente, para o desenvolvimento de produtos sem 
glúten, usa-se a mistura de outras farinhas, como, farinha de 
arroz, fécula de batata, amido de milho, entre outros. Essas 
substituições, geralmente causam uma perda nutricional e 
sensorial nos produtos, tendo em vista que a maioria dessas 
farinhas são refinadas e não dão a estrutura necessária que o 
pão, por exemplo, exige (ROSA et al., 2015).  

No Brasil, desde 2003, foi promulgada uma lei para 
garantir a prática da dieta isenta do glúten. Essa lei facilita a 
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identificação da presença do glúten nos rótulos, pelo 
consumidor, nos produtos industrializados, tornando-se assim 
uma medida de prevenção para os celíacos (BRASIL, 2003).  

Deve-se atentar, ainda, para o fato do grande risco que 
acontece durante a elaboração de pães sem glúten: a 
contaminação cruzada, através, por exemplo, da utilização de 
utensílios contaminados por glúten, caso não seja levada em 
consideração no momento do preparo da receita, pois o 
individuo acaba ingerindo a substância involuntariamente 
(VIEIRA, 2017). 

Uma alternativa para os portadores da doença celíaca é 
o consumo da batata doce de polpa alaranjada (Ipomoea 
batatas). Esse tubérculo é rico em betacaroteno, baixo índice 
glicêmico, rico em fibras e vitamina A (ALMEIDA et al., 2017). 
Por ter um sabor levemente adocicado, que lembra o sabor de 
uma cenoura, a raiz foi escolhida com o intuito de difundir o uso 
da espécie e enriquecer os pães com os nutrientes 
mencionados acima.  

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi verificar a 
aceitação de um pão funcional de batata doce laranja com mix 
de farinhas sem glúten, na intenção de ampliar a possibilidade 
dos pacientes com a doença celíaca e das pessoas que adotam 
a dieta livre de glúten no seu dia-a-dia, por ser de fácil acesso, 
além de ser saboroso e não trazer prejuízos à saúde. 
 
MATERIAIS E MÉTODO 

 

O intuito da pesquisa foi a elaboração de dois pães com 
a mesma base: a batata doce de polpa alaranjada. Foi 
elaborado um pão com glúten e ingredientes comuns, como 
farinha de trigo sem fermento, ovos, açúcar refinado, óleo de 
soja, água, fermento biológico seco e sal. O outro pão, um pão 
sem glúten, foi elaborado com a utilização de ingredientes 
funcionais, como mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz 
integral, farinha de coco e polvilho azedo), ovos, açúcar 
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mascavo, óleo de coco, leite de coco fresco, fermento biológico 
seco e sal.  

Em ambas preparações, foram utilizados 400g de batata 
doce de polpa alaranjada. Os demais ingredientes foram 
usados nas seguintes proporções: 

 

Quadro 1. Fichas técnicas dos pães. 

Pão com glúten Pão sem glúten 

- Farinha de trigo sem 
fermento: 500g 

- Mix de farinhas sem glúten: 
500g (300g de farinha de 
arroz integral, 30g de farinha 
de coco e 170g de polvilho 
azedo) 

- óleo de soja: 100ml - óleo de coco: 100m 

- água: 200ml - leite de coco fresco: 200ml 

- ovos: 150g - ovos: 150g 

- açúcar mascavo: 50g - açúcar mascavo: 50g 

- fermento biológico seco: 
10g 

- fermento biológico seco: 
10g 

- sal: 2g - sal: 2g 

 

A partir do Quadro 1, percebe-se que os ingredientes 
usados na preparação do pão com glúten foram mantidos ou 
substituídos, mas nenhum ingrediente foi excluído.  

Além disso, é possível perceber que o mix de farinhas 
utilizado na preparação sem glúten apresentou a mesma 
proporção da farinha de trigo do produto com glúten. A farinha 
de arroz também possui amido, mas em menor quantidade. O 
amido total da farinha é dividido em disponível e resistente, 
onde o amido resistente não é bem digerido pelo intestino 
delgado, mas é fermentado pelo intestino grosso, similar a uma 
fibra alimentar (FRANCO, 2015). 
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Os ingredientes utilizados para a elaboração dos pães 
foram adquiridos no comércio local (João Pessoa/PB-Brasil). A 
batata doce de polpa alaranjada foi comprada numa feira de 
orgânicos e os demais ingredientes foram comprados em 
empórios de produtos naturais e supermercados.  

Para a realização da análise sensorial, foi escolhida uma 
instituição de ensino superior da Paraíba, localizada na cidade 
de João Pessoa/PB. A pesquisa ocorreu no mês de julho de 
2018 e contou com a participação de 70 provadores, de ambos 
os sexos, declaradamente não-celíacos, entre 18 e 50 anos de 
idade, que provaram uma amostra de cada pão com a mesma 
gramatura (40g cada). Na sequência, os participantes foram 
solicitados a avaliaram, em um teste de aceitação por escala 
hedônica de nove pontos, dos quais os limites representam 
“gostei muito” (nota 9), e “desgostei totalmente” (nota 1).  

Foram avaliados os seguintes itens: aparência, cor, 
aroma, sabor, textura e avaliação global dos produtos.  

A análise estatística foi realizada através do software 
Sigmastat 3.5 mediante o Teste t de Student, com significância 
avaliada por meio da determinação do grau de probabilidade, 
considerando nível de significância menor que 5% (p< 0,05). Os 
resultados foram expressos na forma de médias com seus 
respectivos desvios padrão. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
  O desenvolvimento de um novo produto requer uma 
atenção especial na sua formulação, principalmente se esse for 
para algum tipo de restrição alimentar. No presente trabalho, a 
matéria prima principal para a elaboração das amostras foi a 
batata doce por ser um alimento de fácil acesso da população 
e de cultivo com boa adaptação de diversos locais (FERREIRA, 
2017).  
  Com o intuito de atrair mais atenção, a espécie escolhida 
foi a batata com polpa alaranjada, rica em betacaroteno e 
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vitamina A, o que beneficia indivíduos com deficiência da visão 
(CARVALHO et al., 2016). 
 Em relação à aparência do pão, o pão com glúten obteve 
um escore médio de 7,9 pontos enquanto que o pão sem glúten 
obteve um escore médio de 7,3 pontos. Foi verificada diferença 
estatisticamente significante entre as médias, favorecendo o 
pão com glúten (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Estatística descritiva relacionada à variável aparência 
do pão (João Pessoa, 2018). 

APARÊNCIA DO PÃO  PCG PSG 

Média 7,9 7,3 

Variância 1,86 2,38 

N (Tamanho da amostra) 70 70 

Valor de t 2,811  
P =  0,0064  

Legenda: PCG = pão com glúten, PSG = pão sem glúten. 
 

  De acordo com Ngemakwe, Le Roes-Hill e Jideani 
(2015), a aparência pouco atrativa do pão sem glúten é um 
desafio para a panificação. Alternativas tem sido propostas, 
como a adição de produtos lácteos, soja e ovos, no entanto, o 
resultado ainda não é o esperado. Nos últimos anos, enzimas 
(transglutaminase e ciclodextrinase) e hidrocolóides 
(carboximetilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose) tem se 
tornado o foco principal das implementações das receitas de 
pão sem glúten (CHAUHAN; SAXENA; SINGH, 2017). 
  A transglutaminase tem mostrado uma melhora na 
viscoelasticidade da massa e na suavidade do miolo do pão. Já 
a ciclodextrinase também atua sobre a elasticidade e firmeza 
da massa. De forma semelhante, a hidroxipropilmetilcelulose 
aumenta a retenção de gases e a absorção de água da massa, 
reduzindo a dureza do pão, enquanto a carboximetilcelulose 
aumenta significativamente a elasticidade da massa e o 
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tamanho do pão (NGEMAKWE; LE ROES-HILL; JIDEANI, 
2015). 
 Em relação à cor do pão, o pão com glúten obteve um 
escore médio de 8,0 pontos enquanto que o pão sem glúten 
obteve um escore médio de 7,4 pontos. Foi verificada diferença 
estatisticamente significante entre as médias, favorecendo o 
pão com glúten (Tabela 2).  
 

 
Tabela 2. Estatística descritiva relacionada à variável cor do 
pão (João Pessoa, 2018). 

COR DO PÃO  PCG PSG 

Média 8,0 7,4 

Variância 1,26 2,30 

N 70 70 

Valor de t 2,841  
P = 0,0059  

Legenda: PCG = pão com glúten, PSG = pão sem glúten. 
  
  Para contribuir com uma coloração, uma textura e um 
sabor mais atraente, a utilização do açúcar na panificação é o 
recurso mais utilizado, sendo necessário o uso de forma 
adequada, pois o uso em excesso pode resultar numa 
coloração escura e um miolo viscoso (MARTINS, 2019). 
 Em relação ao aroma do pão, o pão com glúten obteve 
um escore médio de 7,2 pontos enquanto que o pão sem glúten 
obteve um escore médio de 6,9 pontos. Não foi verificada 
diferença estatisticamente significante entre as médias, ou seja, 
não foi identificada diferença, segundo a percepção dos 
provadores, no aroma dos dois pães (Tabela 3).  
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Tabela 3. Estatística descritiva relacionada à variável aroma do 
pão (João Pessoa, 2018). 

AROMA DO PÃO  PCG PSG 

Média 7,2 6,9 

Variância 3,01 4,15 

N 70 70 

Valor de t 0,754  
P = 0,4533  

Legenda: PCG = pão com glúten, PSG = pão sem glúten. 
 
O resultado relacionado ao aroma do pão foi 

surpreendente, uma vez que é conhecido o fato de que os 
substitutos dos produtos com glúten, como a farinha de arroz, 
nem sempre são bem aceitos pelos consumidores, pois 
apresentam diferença em termos de textura, sabor e odor 
(BOESWETTER et al., 2019; ROHLEDER et al., 2019). Os 
outros ingredientes que compuseram o mix foi o polvilho azedo 
e a farinha de coco, feita com o bagaço do leite de coco fresco, 
também utilizado como elemento líquido na confecção do pão 
isento de glúten.  
 Em relação ao sabor do pão, o pão com glúten obteve 
um escore médio de 6,8 pontos enquanto que o pão sem glúten 
obteve um escore médio de 5,5 pontos. Foi verificada diferença 
estatisticamente significante entre as médias, favorecendo o 
pão com glúten (Tabela 4).  

 
Tabela 4. Estatística descritiva relacionada à variável sabor do 
pão (João Pessoa, 2018). 

SABOR DO PÃO PCG PSG 

Média 6,8 5,5 

Variância 4,77 6,72 

N (tamanho da amostra) 70 70 

Valor de t 3,431  
P =  0,0010  
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Legenda: PCG = pão com glúten, PSG = pão sem glúten. 
 
 Em relação à textura do pão, o pão com glúten obteve 
um escore médio de 7,5 pontos enquanto que o pão sem glúten 
obteve um escore médio de 5,3 pontos. Foi verificada diferença 
estatisticamente significante entre as médias, favorecendo o 
pão com glúten (Tabela 5).  

 
Tabela 5. Estatística descritiva relacionada à variável textura do 
pão (João Pessoa, 2018). 

 TEXTURA DO PÃO PCG PSG 

Média 7,5 5,3 

Variância 2,40 6,07 

N (Tamanho da amostra) 70 70 

Valor de t 6,44  
P =  0,0000  

Legenda: PCG = pão com glúten, PSG = pão sem glúten. 
 
  Produtos isentos de glúten, tendem a usar outros tipos 
de amidos que necessitam um equilíbrio para adequar as 
questões nutricionais desse produto (OLIVEIRA, 2018). No 
caso de tubérculos, como a batata doce, que é um vegetal rico 
em amido com melhores carboidratos que a batata inglesa, 
mais lipídeo que o inhame e mais proteína que a macaxeira, o 
desenvolvimento de produtos tende ficar mais denso 
(FRANCO, 2015).  
  Esse fator pode ficar evidenciado, quando a preparação 
é concluída e, esse produto é comparado com um produto 
comum sem o uso do tubérculo. Levando em consideração que 
existe uma quantidade maior de amido e menor de água na 
batata doce, os ingredientes líquidos precisam, em diversos 
casos estar em maior quantidade, a fim de contribuir com uma 
melhor textura (ARAÚJO, 2015). 
  Outro aspecto relevante, foi a utilização de uma gordura 
liquida para melhorar a umidade, a transferência de calor, 
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estrutura, lubrificação e vida útil do produto (LIMA et al., 2015). 
No caso, a gordura escolhida foi o óleo de coco. 
  Em um estudo em que também foi realizada a 
substituição de farinha de trigo por farinha de arroz, para a 
elaboração de um brownie sem glúten, verificou-se que a 
textura foi um dos atributos que precisava ser melhorado na 
preparação (PIO-ÁVILA et al., 2019). 
 Em relação à avaliação global do pão, o pão com glúten 
obteve um escore médio de 7,5 pontos enquanto que o pão sem 
glúten obteve um escore médio de 6,2 pontos. Foi verificada 
diferença estatisticamente significante entre as médias, 
favorecendo o pão com glúten (Tabela 6).  
 
 
Tabela 6. Estatística descritiva relacionada à variável avaliação 
global do pão (João Pessoa, 2018). 

AVALIAÇÃO GLOBAL  PCG PSG 

Média 7,5 6,2 

Variância 2,31 3,33 

N 70 70 

Valor de t 4,464  
P =  0,0000  

Legenda: PCG = pão com glúten, PSG = pão sem glúten. 
 
 Considerando a escala de 1 a 9, possível de ser utilizada 
pelos provadores, o ponto médio, que delimitaria o limite entre 
uma preparação boa e uma preparação ruim, é 4,5 pontos. 
Acima deste ponto, a preparação é considerada boa e, abaixo 
desse ponto, ruim. Percebe-se que, embora o pão com glúten 
tenha recebido maiores escores, o pão sem glúten foi bem 
avaliado em todos os critérios analisados (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Descrição da aceitação e intenção de compra (João 
Pessoa, 2019). 

 
 
CONCLUSÕES  
 

Com o avanço da doença celíaca na população, o 
desenvolvimento de produtos sem glúten tem evoluído 
significativamente.  

A cada dia, nota-se ingredientes e novos recursos para 
confecção de produtos com melhores características 
sensoriais, como aparência, sabor, cor e aroma com o intuito de 
beneficiar esses consumidores, que tem como forma mais 
eficaz, a exclusão da proteína da alimentação. Infelizmente, a 
dieta para o público celíaco tem um custo elevado e nem todo 
mundo tem acesso.  

O uso da batata doce laranja (Ipomoea batatas) por ser 
de custo acessível, ter um sabor agradável e um valor 
nutricional similar ao da cenoura, contribui de forma positiva 
para uma dieta isenta de glúten.  

Após todas as análises, o pão sem glúten obteve 
resultados menos satisfatórios que os do pão com glúten, no 
entanto, em nenhum dos aspectos, o pão sem glúten obteve 
média inferior a 4,5, ou seja, foi bem avaliado pelos provadores.  

Isso é um resultado expressivo e importante, 
considerando que, com a elaboração de receitas saudáveis e 
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agradáveis, a pessoa com doença relacionada ao glúten (seja 
a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten ou a esofagite 
eosinofílica), assim como a pessoa que opta pela dieta livre de 
glúten, terá cada vez mais opções de alimentos e poderá 
inclusive, compartilhar tais preparações com familiares e 
amigos, otimizando a sua interação social e profissional.  

No entanto, devem ser, continuamente, testadas 
inovações nas preparações, a fim de que elas se tornem ainda 
mais agradáveis e proporcionem maior prazer ao se alimentar 
e, consequentemente, maior qualidade de vida para todos os 
sujeitos que consomem dietas livres de glúten. Considerando a 
preparação proposta neste estudo, o aspecto de textura deve 
ser mais atentamente focado 
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RESUMO 

No rótulo são apresentadas informações sobre o conteúdo do 

alimento sendo importante ferramenta para o consumidor fazer 

escolhas corretas evitando também alergias e intolerâncias, 

com maior incidência no público infantil, deste modo evidencia-

se a importância da correta rotulagem. O presente artigo 

objetivou avaliar a rotulagem de alimentos direcionados ao 

público infantil comercializados em supermercados do 

município de Campina Grande – Paraíba quanto à presença de 

informações obrigatórias conforme as Resoluções das 

Diretorias Colegiadas, leis e portarias vigentes que se destinam 

a rotulagem no Brasil. Para a análise dos rótulos foi utilizado um 

checklist baseado na RDC N° 259/02 e demais legislações de 

rotulagem vigentes. Foram coletados dados de 95 produtos 

alimentícios direcionados ao público infantil, divididos em 8 

categorias. A avaliação foi realizada em duas etapas: presença 
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ou ausência e conformidade ou não conformidade. Dentre os 

rótulos, 93,68% apresentaram consonância quanto à presença 

de informações exigidas e apenas 6,31% exibiram ausência de 

alguma informação obrigatória. Ainda, 57,89% dos rótulos 

apresentaram alguma não conformidade acerca dos tópicos 

avaliados. Diante dos dados é possível verificar que embora 

considerável parte dos produtos apresentem em seu rótulo 

todas as informações obrigatoriamente exigidas, as apresenta 

de forma errada ou que possa causar confusão. É necessária 

maior rigidez na fiscalização, esclarecimento ou atualização das 

legislações que regulam os alimentos industrializados para se 

adaptar ao público. 

 

Palavras-chave: Alimentação Infantil. Legislação. Rotulagem 

nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Toda a população tem direito a uma alimentação que 

seja acessível, saudável, que possua qualidade e que 

apresente segurança alimentar (BRASIL, 2006a). Com a 

globalização e o desenvolvimento industrial, que se deu em 

meados do século XX, houve uma mudança no cenário mundial 

que influenciou fatores econômicos, sociais e alimentares. O 

mercado de trabalho apresentou alterações consideráveis com 

consequências trazidas para a sociedade na forma de se 

perceber o tempo. A rotina mais acelerada levou a população a 

comprar mais produtos industrializados e a alimentar-se 

frequentemente em restaurantes (SOUZA, 2017). 
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Por causa de preocupações futuras com a saúde da 

população brasileira e a ausência de legislações que 

regulamentassem adequadamente a produção de alimentos 

industrializados foi observada a necessidade de se aumentar a 

cobertura e criar leis de vigilância alimentar (FERREIRA, 2004). 

Existem normas que garantem a segurança e padronização dos 

alimentos, que vão desde a forma como ele é preparado e 

embalado em indústrias primárias até as informações que vão 

ser apresentadas na embalagem do alimento (BRASIL, 2002a). 

O rótulo é onde são apresentadas as informações nutricionais 

dos alimentos (in natura e minimamente processados) e 

produtos alimentícios, sendo essa uma importante ferramenta 

para o consumidor (HAWKES, 2006).  

A obrigatoriedade da rotulagem de alimentos no Brasil 

deu-se a partir do ano 2000, através da RDC N° 94 de 2000, 

atendendo a determinação da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição - PNAN, utilizando a rotulagem nutricional como 

ferramenta para diminuição da obesidade, sobrepeso e 

doenças relacionadas ao hábito alimentar a partir da 

conscientização do consumidor (FERNANDES; MARINS, 

2014). Dentre os itens obrigatórios na rotulagem nutricional 

pode-se destacar a lista de ingredientes que deve apresentar 

todos os componentes que constituem o alimento obtido, 

informação importante para o consumidor identificar o que será 

ingerido e, caso necessário, substituir ou evitar determinadas 

escolhas alimentares que possam vir a prejudicar sua saúde 

como no caso de indivíduos alérgicos ou intolerantes (BRASIL, 

2005).  

Desde muito tempo atrás se encontram relatos de 

reações adversas causadas devido ao consumo de 

determinados tipos de alimentos ou substâncias, tais como as 
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alergias e intolerâncias (BRASIL, 2017a; LOMER, 2015), 

alergia alimentar é definida como uma reação adversa a um 

antígeno alimentar mediada por mecanismos basicamente 

imunológicos, são exemplos alergia à proteína do leite de vaca 

e alergia ao glúten (SAMPSON, 2004). As intolerâncias 

alimentares por sua vez, não são imunomediadas e são 

caracterizadas como deficiências na produção de enzimas 

digestivas, no caso da intolerância à lactose, ou por ação 

toxinas (FERREIRA; SEIDMAN, 2007).  

O público onde há a maior incidência de alergias 

alimentares é o infantil, (BRASIL, 2008a). A medida mais eficaz 

contra a alergia é exclusão do alimento causador dos sintomas 

(FERREIRA; SEIDMAN, 2007), deste modo a rotulagem correta 

de alimentos e produtos alimentícios de forma clara e objetiva, 

bem como a instrução de pais e responsáveis quanto as 

nomenclaturas e termos utilizados são um meio para evitar tais 

reações adversas (BRASIL, 2008b).  Neste sentido, a avaliação 

de rótulos de alimentos e produtos alimentícios voltados a 

crianças faz-se necessária como uma ferramenta de proteção 

do consumidor. 

O presente artigo objetivou avaliar a rotulagem de 

alimentos direcionados ao público infantil comercializados em 

supermercados do município de Campina Grande – Paraíba 

quanto à presença de informações obrigatórias conforme as 

Resoluções das Diretorias Colegiadas, leis e portarias vigentes 

que se destinam a rotulagem no Brasil. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa transversal de natureza 

observacional na qual foram coletadas informações em rótulos 

de alimentos direcionados ao público infantil. A amostra foi 

dividida em oito grupos e subdividida em dezenove subgrupos. 

Foram avaliadas cinco diferentes marcas de cada subgrupo, 

totalizando 95 amostras. A subdivisão dos grupos alimentares 

está apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Categorias de alimentos destinados ao público 

infantil que tiveram seu rótulo avaliado em supermercados do 

município de Campina Grande - PB. 

Categorias de Alimentos Destinados ao Público Infantil 

A Biscoitos 

Biscoitos doces (com e sem recheio) 

Biscoitos salgados 

Biscoitos integrais 

B Bebidas em geral 

Sucos 

Néctares 

Refrescos 

Refrigerantes 

Achocolatado  

Bebida de fruta adoçada 

C Lácteos 

Leite fermentado 

Bebida láctea 

Iogurte  

Queijo “petit suisse” 

D Salgados 
Salgadinhos 

Batata frita 
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Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Apenas foram analisados rótulos de alimentos que são 

direcionados ao público infantil, caracterizados como produtos 

que apresentam cores vibrantes, imagens ilustrativas, 

personagens infantis, embalagens atrativas, porções 

pequenas, especificação na embalagem (SOARES et al., 2013) 

e comercializados em supermercados do município de Campina 

Grande, Paraíba. Os requisitos avaliados na rotulagem desses 

alimentos foram observados de acordo com o apresentado no 

quadro 2.  

 

Quadro 2. Compilação de legislações brasileiras destinadas à 

rotulagem de alimentos embalados vigentes no Brasil. 

Legislação Assunto 

Portaria Nº 27/98 

 

Regulamento Técnico referente à 

Informação Nutricional Complementar 

(BRASIL, 1998) 

Lei Nº 10674/03 

 

Obriga que os produtos alimentícios 

comercializados informem a presença de 

glúten (BRASIL, 2003a) 

Resolução RDC Nº 259/02 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem 

de Alimentos Embalados (BRASIL, 

2002b) 

E Bolos Bolos prontos 

F Alimentos pré-preparados Macarrão instantâneo  

G Cereais Cereal infantil 

H Chocolates  Chocolate ao leite 
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Resolução RDC Nº 360/03 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem 

de Alimentos Embalados (BRASIL, 

2003b) 

Resolução RDC Nº 163/06 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem 

de Alimentos Embalados – Se aplica de 

maneira complementar à RDC Nº 359/03 

e RDC Nº 360/03 (BRASIL, 2006b) 

Resolução RDC N° 26/15 

 

Dispõe sobre os requisitos para 

rotulagem obrigatória dos principais 

alimentos que causam alergias 

alimentares (BRASIL, 2015) 

Resolução RDC N° 136/17 

Estabelece os requisitos para declaração 

obrigatória da presença de lactose nos 

rótulos dos alimentos - Se aplica de 

maneira complementar à Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC Nº 259, de 20 

de setembro de 2002  (BRASIL, 2017b) 

Portaria do INMETRO N° 157/02 

Estabelece a forma de expressar a 

indicação quantitativa do conteúdo 

líquido dos produtos pré-medidos 

(BRASIL, 2002c) 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A pesquisa foi realizada em 2 etapas, inicialmente foram 

analisados presença e ausência de elementos específicos na 

rotulagem dos produtos selecionados e, em seguida, as 

conformidades e não conformidades de acordo com a 

legislação em vigor no país segundo os critérios e sequência 

descritos no Quadro 3. 
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Quadro 3. Critérios utilizados para avaliação dos rótulos de 

produtos voltados ao público Infantil em supermercados do 

município de Campina Grande - PB. 

Presença e Ausência Conformidades e não conformidades 

Rótulo Legibilidade dos textos e tamanho da letra 

Lista de ingredientes Apresentação de forma organizada 

Identificação da origem Fácil localização 

Identificação do lote 

De fácil entendimento Prazo de validade 

Modo de preparo 

Conteúdo líquido Informação de acordo com 

Marca Legível 

Informação nutricional Informação legível 

Expressão “contém glúten” ou 

“não contém glúten” 

A informação sobre a presença ou não de 

glúten correta 

Expressão “contém lactose” Informação correta 

Informações sobre alérgenos Informação correta a respeito de alérgenos 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Para a coleta de dados foi utilizada uma câmera 

fotográfica (Marca Sony, modelo DSC-W530) para registrar as 

imagens dos rótulos dos alimentos, as informações foram 

coletadas a partir de um questionário elaborado de acordo com 

as resoluções supracitadas e subdividido de acordo com os 

grupos de alimentos a serem avaliados.  

Para estudo estatístico os dados foram tabulados no 

Microsoft Excel versão 2010. Para assegurar a 

confidencialidade da pesquisa às marcas foram classificadas 
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por tipos dentro das categorias. Após a coleta dos dados, os 

resultados foram digitalizados em planilha, expressos em 

números absolutos (n) e/ou relativos (%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Presença ou ausência de informações 

 

Na primeira etapa da análise foi pesquisada a presença ou 

ausência dos itens conforme as legislações vigentes para 

rotulagem no Brasil. Foram avaliados 95 rótulos de produtos 

alimentícios subdivididos em oito categorias de alimentos. 

Dentre as amostras 93,68% apresentaram consonância quanto 

à presença de informações exigidas frente à legislação em vigor 

no país e apenas 6,31% exibiram ausência de alguma 

informação obrigatória (Figura 1). 

Mello, Abreu e Spinelli (2015) analisaram rótulos de alimentos 

direcionados ao público infantil comercializados no município de 

São Paulo - SP e relataram que apenas 10% das amostras 

analisadas apresentavam todos os itens obrigatórios e em 

conformidade. A divergência dos achados entre o presente 

estudo e o citado pode ter se dado devido à coleta de dados do 

estudo citado não ter sido feita em duas etapas, mas sim 

analisando a presença e ausência de informações e se as 

mesmas se apresentavam de forma correta em apenas uma 

etapa. 
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Figura 1. Análise geral de presença e ausência de informações 

obrigatórias nas categorias de produtos direcionados ao público 

infantil comercializados em supermercados do município de 

Campina Grande - PB. 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na presente pesquisa os rótulos de alimentos das 

categorias lácteos e bebidas em geral apresentaram 

irregularidades quanto à presença ou ausência de informações 

(Quadro 6). As irregularidades encontradas foram a ausência 

do lote e a ausência do prazo de validade e a ausência da 

informação obrigatória a respeito do glúten. 

Em 1,05% dos rótulos não foi apresentada a data de 

validade, informação essa que é obrigatória com base na RDC 

N° 259/02 (BRASIL, 2002b). Coelho e colaboradores (2009) 

afirma que validade é uma informação importante quando se 

fala de segurança alimentar, ela estabelece o tempo limite em 

que o produto pode ser considerado seguro e com padrões 

físico-químicos e microbiológicos dentro do exigido pela 

legislação vigente.Em3,16% das amostras não apresentavam 

informações quanto ao lote, informação indispensável, pois 

caso haja relatos de problemas acerca dos alimentos, estes 
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devem ser analisados ou recolhidos pelo lote ao qual pertencem 

(BRASIL, 2008b). 

 

Quadro 4. Informações a respeito da presença ou ausência de 

componentes obrigatórios em um rótulo. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

  

Apenas 2,1% não possuíam informação acerca da 

presença ou ausência do glúten que é obrigatória de acordo 

com a Lei Nº 10674/03 (BRASIL, 2003b), estabelecida como 

uma medida preventiva de controle da doença celíaca, no 

estudo de Casemiro (2006) onde foi avaliado pacientes celíacos 

em acompanhamento no Hospital Universitário de Brasília foi 

relatado diferença entre teste sorológico e declaração dos 

pacientes quanto a adesão da dieta sem glúten tendo como 

possível explicação a ingesta de glúten por engano devido à má 

rotulagem de alimentos industrializados. 

De acordo com Viganó (2018), os rótulos servem como maneira 

do produtor se comunicar com o consumidor e consiste no local 

Categorias avaliadas 
Número de 

amostras 

Informações da etapa 1 

Presença Ausência 

Biscoitos 15 15 00 

Bebidas em geral 30 26 04 

Lácteos 20 18 02 

Salgados 10 10 00 

Bolos 05 05 00 

Alimentos pré-

preparados 
05 05 00 

Cereais 05 05 00 

Chocolates  05 05 00 
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onde são expressas as informações necessárias para quem 

compra ter controle do que é consumido, desta forma, é muito 

importante que as informações neles contidas sejam simples 

para que todos entendam e busquem o melhor alimento para se 

adequar a sua necessidade. Deste modo, rótulos com 

irregularidades, além de dificultar o entendimento do 

consumidor, pode gerar dúvidas quanto a determinadas 

informações. 

 

Conformidade ou não conformidade das informações 

apresentadas 

 

Após a coleta de informações a respeito do que deveria conter 

no rótulo foi executada a avaliação das informações com 

exatidão (conformidade) ou inexatas (não conformidade) de 

forma que não levasse o consumidor a dúvidas. Os critérios 

utilizados para análise da segunda etapa foram descritos no 

Quadro 4. No total de amostras analisadas quanto a esse 

quesito foi avaliado que 57,89% das amostras apresentavam 

não conformidades e 42,10% estavam em conformidade acerca 

dos tópicos avaliados. Em seu estudo, Smith e Almeida-

Muradian (2011) encontraram que de um total de 51 amostras 

analisadas, 80,8%apresentavam não conformidades e que 

apenas 19,2% das amostras estavam conforme o preconizado 

pela legislação brasileira. 

Na figura 2 são apresentadas informações quanto às 

conformidades e não conformidades dentro das categorias de 

produtos avaliadas. As categorias com destaque quanto à 

presença de irregularidades são as de produtos lácteos, 

salgados, cereais e a de biscoitos (Quadro 7). 
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Figura 2. Análise geral de conformidade ou não conformidade 

nas categorias de produtos direcionados ao público infantil 

comercializados em supermercados do município de Campina 

Grande - PB. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Em 1,05% das amostras proporcionaram impossibilidade 

na identificação das informações expressas no rótulo. Já em 

13,68% havia a possibilidade de identificação parcial de 

informações, dificultada pela embalagem secundária que cobre 

determinadas informações pelo método/local em que foram 

impressas no rótulo: muitas vezes em cima de figuras coloridas, 

sem contraste com o fundo ou nas extremidades da 

embalagem, estando sujeitas a cortes ou deformações 

mediante ao processo de lacre do produto. A Resolução da 

Diretoria Colegiada N°26/15 (BRASIL, 2015) deixa claro que 

não se deve imprimir informações nos rótulos em lugares onde 
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podem estar sujeitas a deformidades, como descritas 

anteriormente. O tamanho da letra em todas as amostras 

estava de acordo com o mínimo exigido. 

 

Quadro 5. Informações obtidas na etapa dois da quantidade de 

amostras totais, conforme e não conforme de produtos 

direcionados ao público infantil comercializados no município de 

Campina Grande - PB. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 Em 27,37% dos rótulos havia alguma informação que 

poderia causar confusão, como é o caso de alimentos que em 

sua lista de alérgenos especificaram a presença do leite, porém 

não citam se há a presença de lactose.A apresentação desta 

informação não é classificada como errada, já que segundo a 

resolução N° 136/17 (BRASIL,2017b) só há necessidade de 

citar a presença de lactose quando a quantidade de leite no 

Informações obtidas na etapa 2 

Categorias de 

alimentos  

Quantidade 

de 

amostras 

Conforme Não 

conforme  

Biscoitos 15 03 12 

Bebidas em geral 30 20 10 

Lácteos 20 04 16 

Salgados 10 02 08 

Bolos 05 03 02 

Alimentos pré-

preparados 
05 04 01 

Cereais 05 01 04 

Chocolates  05 03 02 
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alimento atinge um limite maior do que 100 miligramas por 100 

gramas ou mililitros do alimento, quando este limite é 

ultrapassado, a informação quanto à presença de lactose torna-

se necessária, o que pode vir a confundir o consumidor que não 

entende acerca da legislação de rotulagem. 

A análise das amostras fica a critério das empresas, 

como elucida o Manual de Perguntas e Respostas sobre lactose 

(BRASIL, 2017c), e também como será comprovada a 

informação quanto à alegação da presença de tal substância, 

não havendo um padrão a ser seguido. Segundo estudo 

realizado por Veras e colaboradores (2017) que buscava 

entender o nível de compreensão de 54 responsáveis por 

crianças acerca das nomenclaturas utilizadas em embalagens, 

81% dos participantes do estudo afirmaram ter dúvida a 

respeito de informações apresentadas nos rótulos o que ilustra 

a necessidade de mais conhecimento a respeito das 

informações que compõem o rótulo e também mais 

regulamentação a respeito disso tornando o rótulo mais fácil de 

interpretar.  

A lista de ingredientes em 3,15% dos rótulos não era 

apresentada de forma contínua, mas sim fragmentada e de 

difícil localização, podendo confundir o consumidor/leitor. 

Alguns dos produtos avaliados no presente estudo não 

apresentavam a data de validade e/ou o lote ou elas estavam 

em localizações diferentes do indicado. Em seu estudo Smith 

(2010), que avaliou 52 produtos também relatou que em 13,5% 

das amostras havia ausência ou que apresentavam a 

informação de validade distante do indicado o que pode causar 

confusão ao consumidor.  

A identificação do conteúdo líquido em algumas 

embalagens não era precedida pelas expressões listadas na 
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Portaria do INMETRO N° 157/02 (BRASIL, 2002c) que 

estabelece a forma de expressar a indicação quantitativa do 

conteúdo líquido dos produtos pré-medidos, podendo causar 

confusão quanto ao que é o conteúdo líquido e qual é o peso 

total do alimento. Em todos os produtos que havia a 

necessidade de explicitar que em seu conteúdo continha 

alérgenos, essas especificação foi encontrada ede forma 

correta em consonância com a RDC Nº 26/15 (BRASIL, 2015). 

Em 1,05% das amostras havia a necessidade da informação a 

respeito da presença de lactose, informação esta que não 

estava expressa no rótulo. Em apenas 3,16% das amostras não 

havia contraste da informação com o fundo, o que é obrigatório 

segundo a RDC Nº 360/03 (BRASIL, 2003b). 

É direito básico do consumidor, segundo a Lei 8.078 de 

1990 (BRASIL, 1990), ter acesso à informação adequada e 

clara sobre os diferentes serviços e produtos, que devem 

mostrar a especificação correta de quantidade, composição, 

características, qualidade e valor, como também os riscos que 

eles apresentam. No presente estudo foi avaliado se nos rótulos 

dos produtos eram apresentadas as informações obrigatórias e 

se essas informações estavam corretas e de fácil entendimento. 

Mediante aos resultados separados por subcategorias, na 

Figura 3, é possível visualizar os produtos que, dentro das 

categorias apresentaram maior número de inconformidades. 
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Figura 3. Comparativo de conformidades ou não 

conformidades por subcategorias de produtos direcionados ao 

público infantil comercializados em supermercados do 

município de Campina Grande- PB.

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 Com base nos dados apresentados na figura 3, pode-se 

identificar que o grupo dos lácteos, composto por queijo “petit 

suisse”, iogurte, bebida láctea fermentada, leite fermentado, 

apresentam uma grande quantidade de não conformidades ou 

informações que podem causar confusão aos consumidores. 

Por ser uma categoria que apresenta produtos que possuem 

como um de seus principais componentes o leite, que também 
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é qualificado como alérgeno segundo a Resolução Colegiada 

N° 26/15 (BRASIL, 2015), esta careceria de uma fiscalização 

mais minuciosa a fim de evitar dúvidas e equívocos quanto a 

informações referentes ao produto além de possíveis agravos à 

saúde de consumidores. 

 Binsfield e colaboradores (2009) em pesquisa de análise 

do conhecimento da rotulagem de produtos industrializados por 

familiares de pacientes com alergia a leite de vaca que estavam 

no tratamento de exclusão da proteína do leite da dieta, 31% 

dos pacientes apresentaram algum tipo de anafilaxia por conta 

do consumo de alimentos que continham a proteína do leite em 

sua composição por não terem conseguido interpretar por 

completo o rótulo. 

 O nutricionista tem papel fundamental quando se trata de 

alimentação saudável, sendo o único profissional capacitado 

para auxiliar, ensinar e educar nutricionalmente, podendo assim 

evitar determinadas consequências devido à falta de 

conhecimento com alimentos e as informações presentes nos 

rótulos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante dos dados expostos é possível verificar que 

apesar de considerável parte dos produtos apresentarem em 

seu rótulo todas as informações obrigatoriamente exigidas, as 

apresenta de forma errada ou que possa causar confusão ao 

consumidor, podendo levá-lo a erros e equívocos quanto à sua 

interpretação.  



ANÁLISE DE RÓTULOS DE ALIMENTOS DIRECIONADOS PARA O PÚBLICO 

INFANTIL 

109 
 

 Vale salientar que a declaração da presença de lactose 

é uma das informações que mais é passível de confusão, haja 

vista que não há necessidade de citar a presença quando em 

sua lista de alérgenos contém ou pode conter leite e/ou 

derivados. A legislação elucida que toda informação presente 

no rótulo deve ser clara, porém, apesar de estar de acordo com 

o exigido, a ausência da alegação mesmo quando há afirmação 

da presença de leite deixa margem para interpretações 

errôneas ou equivocadas quanto à presença de lactose em um 

alimento. Seria importante que a legislação fosse mais 

específica quando a isso, para evitar dúvidas, assim como 

estipular um padrão de método de análise das amostras, o que 

seria essencial para uniformizar a alegação de tais informações, 

que atualmente fica a critério das empresas. 

 Para maioria dos erros encontrados nos rótulos dos 

produtos avaliados existe uma legislação que esclarece e 

determina o modo correto. Para outros erros, que levam o 

consumidor a dúvidas é necessário esclarecimento ou 

atualização das legislações que regulam os alimentos 

industrializados para se adaptar ao público. A educação 

nutricional como ferramenta de instrução também contribui para 

que o consumidor possa entender acerca do que está 

consumindo e fazer melhores escolhas quanto à sua 

alimentação. 

REFERÊNCIAS 

 

BINSFELD, B. L.; et al. Conhecimento da rotulagem de produtos 

industrializados por familiares de pacientes com alergia a leite de vaca. 

Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 27, n. 3, p. 296-302, setembro, 

2009. 



ANÁLISE DE RÓTULOS DE ALIMENTOS DIRECIONADOS PARA O PÚBLICO 

INFANTIL 

110 
 

BRASIL. LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Estabelece normas 

de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, 

nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 

Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. Diário Oficial da Nação, 

Brasília, DF, 1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 27, de 13 de 

janeiro de 1998. Aprova o Regulamento Técnico referente à Informação 

Nutricional Complementar (declarações relacionadas ao conteúdo de 

nutrientes). Diário Oficial da Nação, Brasília, DF, de 16 de janeiro de 1998.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (BR). 

Resolução RDC Nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados 

aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos 

e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Diário 

Oficial da Nação, Brasília, DF, 21 de outubro de 2002a. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (BR). 

Resolução RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002. Aprova o Regulamento 

Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados. Diário Oficial da 

Nação, Brasília, DF, 23 de setembro de 2002b. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 

MDIC Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

- Inmetro Portaria INMETRO Nº 157, de 19 de agosto de 2002. Aprovar o 

Regulamento Técnico Metrológico, Estabelecendo a Forma de Expressar o 

Conteúdo Líquido a ser Utilizado nos Produtos Pré Medidos. Diário Oficial 

da Nação, Brasília, DF, 2002c. 

BRASIL. Lei Nº 10674/03, de 16 de maio de 2003. Obriga a que os produtos 

alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como 



ANÁLISE DE RÓTULOS DE ALIMENTOS DIRECIONADOS PARA O PÚBLICO 

INFANTIL 

111 
 

medida preventiva e de controle da doença celíaca. Diário Oficial da 

Nação, Brasília, DF, maio 2003a. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária– ANVISA (BR). 

Resolução RDC Nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Regulamento Técnico 

Sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos. Diário Oficial da Nação, 

Brasília, DF, 23 de dezembro de 2003b. 

BRASIL. Alimentos / Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

Universidade de Brasília – Brasília: Ministério da Saúde, Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária / Universidade de Brasília, 2005. 

BRASIL. Lei Nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Estabelece as 

definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema 

Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder 

público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e 

implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em 

assegurar o direito humano à alimentação adequada. Diário Oficial da 

Nação, Brasília, DF, 2006a. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA(BR). 

Resolução RDC Nº 163, de 17 de agosto de 2006. Aprova o Regulamento 

Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados – Se aplica de maneira 

complementar à RDC Nº 359/03 e RDC Nº 360/03. Diário Oficial da Nação, 

Brasília, DF, 21 de agosto de 2006b. 

BRASIL. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2007 Documento 

conjunto elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação 

Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Revista brasileira de alergia e 

imunopatologia, v. 31, n. 2, p. 64-89. 2008a. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Manual 
de orientação aos consumidores Educação para o Consumo 
Saudável. Rotulagem nutricional obrigatória: manual de orientação 
aos consumidores. Brasília, 2008b. 



ANÁLISE DE RÓTULOS DE ALIMENTOS DIRECIONADOS PARA O PÚBLICO 

INFANTIL 

112 
 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução 

RDC Nº 26, de 3 de julho de 2015. Dispõe sobre os requisitos para rotulagem 

obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, de 3 de julho de 2015. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Gerência-
Geral de Alimentos. Perguntas e Respostas - Rotulagem de Alimentos 
Alergênicos. Brasília, 2017a. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução 

RDC Nº 136, de 9 de fevereiro de 2017. Estabelece os requisitos para 

declaração obrigatória da presença de lactose nos rótulos dos alimentos - 

Se aplica de maneira complementar à Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002. Diário Oficial da Nação, Brasília, 

DF, de 9 de fevereiro de 2017b. 

BRASIL.Alimentos, Consultoria e Assessoria.Manual com perguntas e 
respostas sobre lactose. Cascavel, 2017c. 
CASEMIRO, J. M. Adesão à dieta sem glúten por pacientes celíacos em 

acompanhamento no hospital universitário de Brasília. 2006. 129f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) - Faculdade de Medicina, 

Universidade de Brasília,Brasília, Distrito Federal, 2006. 

COELHO, F. J. O.;et al. Avaliação do prazo de validade do iogurte.  

Ciência Animal Brasileira, v. 10, n. 4, p. 1155-1160, outubro/dezembro, 

2009. 

FERNANDES, M. L.; MARINS, B. R. Rotulagem nutricional: ferramenta de 

informação para o consumidor. In: MARINS, Bianca Ramos; TANCREDI, 

Rinaldini C. P.; GEMAL, André Luís (Org.). Segurança alimentar no contexto 

da vigilância sanitária. Rio de Janeiro: EPSJV, 2014. p. 155-184. 

FERREIRA, A. B.Conhecendo melhor a rotulagem nutricional dos 
alimentos: uma analise crítica. 2004. 110f. Dissertação (Mestrado em 
Bromatologia) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas Universidade de 
São Paulo, Brasil, 2004. 



ANÁLISE DE RÓTULOS DE ALIMENTOS DIRECIONADOS PARA O PÚBLICO 

INFANTIL 

113 
 

FERREIRA, C. T.; SEIDMAN, E. Alergia alimentar: atualização prática do 
ponto de vista gastroenterológico. Jornal de Pediatria (Rio de 
Janeiro), Porto Alegre, v. 83, n. 1, p. 7-20, Janeiro/Fevereiro, 2007. 
HAWKES, C. Informação Nutricional e Alegações de Saúde: o cenário global 

das regulamentações / Organização Mundial da Saúde; tradução de Gladys 

Quevedo Camargo. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2006. 

LOMER, M.C. Review article: the aetiology, diagnosis, mechanisms and 
clinical evidence for food intolerance. 
AlimentaryPharmacology&Therapeutics, v. 41, n. 3, p. 262-275, 2015. 
MELLO, A. V.; ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N. Avaliação de rótulos de 

alimentos destinados ao público infantil de acordo com as 

regulamentações da legislação brasileira.Revista do Instituto de Ciências 

da Saúde, v. 33, n. 4, p. 351-359, 2015. 

SAMPSON, H. A. Update on food allergy. The Journal of Allergy and 

Clinical Immunology, v. 113, n. 5, p. 805-819, Maio, 2004. 

SMITH, A. C. L.Rotulagem de alimentos: avaliação da conformidade frente 

à legislação e propostas para a sua melhoria. 2010. 95f. Dissertação 

(Mestrado em Bromatologia) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

SMITH, A. C. L.; ALMEIDA-MURADIAN, L. B. Rotulagem de alimentos: 

avaliação da conformidade frente à legislação e propostas para a sua 

melhoria. Revista Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, v. 70, n. 4, p. 463-472, 

2011. 

SOARES, S. A.; et al. A Força da Publicidade Infantil: Composto de 

Marketing e as Embalagens dos Produtos Alimentícios da Turma da Mônica. 

In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, XXXVI, 2013, 

Manaus Resumos... Manaus, Intercom, 2013. 

SOUZA, C. C. F.Consumidores com intolerância ou alergia alimentar: 
um estudo exploratório sobre suas estratégias de compra. 2017. 56f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Administração) - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil, 2017. 



ANÁLISE DE RÓTULOS DE ALIMENTOS DIRECIONADOS PARA O PÚBLICO 

INFANTIL 

114 
 

VERAS, G. S. S.;et al. Compreensão dos pais/responsáveis sobre 

informação nutricional e a alimentação infantil. Carpe Diem: Revista 

Cultural e Científica do UNIFACEX, Natal, v. 15, n. 1, p 50-68, 2017. 

VIGANÓ, T. Os agrotóxicos no contexto da sociedade de risco e a rotulagem 

adequada de alimentos como garantia do consumidor à informação e 

segurança alimentar. 2018. 69f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel 

em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 



 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRIÇÃO E 
TECNOLOGIA DOS 

ALIMENTOS 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO - QUÍMICA DO BISCOITO DE GENIPAPO (Genipa 

americana L) COM ESSÊNCIA DO EXTRATO DA FLOR DE LARANJEIRA (Citrus 

aurantium) 

116 
 

CAPÍTULO 6 
 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO - QUÍMICA DO 
BISCOITO DE GENIPAPO (Genipa 
americana L) COM ESSÊNCIA DO 

EXTRATO DA FLOR DE LARANJEIRA 
(Citrus aurantium) 

 

Eduarda Josefa Alves MARÇAL1 

Juliana Barbosa de SOUSA1 

Luciene de Santana OLIVEIRA1 

Mayra da Silva CAVALCANTI2 
1Graduanda em Nutrição da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande; 2 Mestrado 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba e Professora do 

Curso de Nutrição da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM).  

eduardamarcal826@gmail.com.br 

 

RESUMO:O genipapo é um fruto que não é tão estudado na 
literatura, porém é comprovado que o mesmo tem princípios 
nutritivos, que podem ser recomendado para a ingesta e em um 
plano alimentar, sua frutificação ocorre uma vez no ano, 
geralmente de novembro a março. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar os parâmetros físico–químicos do biscoito de Genipapo 
(Genipa americana L)  com a essência do extrato da Flor de 
Laranjeira (Citrusaurantium)afim de conhecer e a partir disso 
buscar meios viabilizadores para inserção do mesmo em um 
plano alimentar, bem como comercializá-lo. A caracterização foi 
realizado no laboratório de Bromatologia e Farmacologia do 
Centro Universitário da UNIFACISA em Campina Grande-PB. 
Para tanto foram realizadasas análises de umidade, 
cinzas,extrato seco total, grau Brix, acidez titulável, lipídios e pH 
seguindo protocolo recomendado pelo instituto Adolfo Lutz. Os 

mailto:eduardamarcal826@gmail.com.br
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resultados obtidos mostraram que o biscoito de genipapo com 
essência do extrato da flor de laranjeira pode ser uma 
alternativa viável, uma vez que os valores analisados estão 
dentro dos padrões proposto. Comprovando que o alimento é 
apto a ser inserido no setor alimentício pelo seu alto valor 
nutritivo, contribuindo assim para diminuição de ataques 
microbiológicos como a deterioração e consequentemente 
prolongando a vida do produto nas prateleiras.  
Palavras-chave:Inovação. Análise Físico-Química. Qualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças no processamento e a crescente exigência 

do consumidor na procura de alimentos com qualidades 

sensoriais, nutricionais e que tragam benefícios à saúde, 

incentivam o estudo de novos alimentos para a indústria 

alimentícia, inclusive de novas versões de produtos que antes 

eram condenados em qualquer dieta como, por exemplo, os 

bolos e os biscoitos (SOUZA, 2007). 

Por conta da elevação na procura de produtos naturais e 

suficientemente nutritivos, busca-se sempre inovar o mercado 

de alimentos com inovanções que satisfaçam a população. Por 

isso, nos últimos anos, inúmeros ingredientes foram 

desenvolvidos e estão sendo usados para enriquecer e 

melhorar a qualidade de diversos alimentos (SILVA et al., 

2019). 

O genipapeiro (Genipa americana L.) é uma árvore 

frutífera, que habita todo o continente sul-americano, ocorrendo 

principalmente nas regiões de clima quente e úmido. No Brasil, 

sua distribuição ocorre nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, 
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Norte e Nordeste, sendo frequentemente encontrado no Estado 

da Bahia (RIBEIRO,2016). 

Uma vez ao ano, geralmente de novembro a março é 

quando ocorre a frutificação às vezes pode ter entre abril e 

agosto, entre outubro e dezembro ocorrendo florescimento das 

árvores, maturação do fruto entre maio e agosto, sendo o pico 

de maturação em junho (SANTOS, 2001). 

Na Figura 1. Mostra a Árvore  do Genipapo mais 

conhecido como Genipapeiro. 

 

Figura 1. Genipapeiro 

 
Fonte:Sobasombradasarvores.com 

 

O genipapo que é um fruto da família das Rubiaceae, 

nativo da América tropical, esta planta é classificada como 

neotropical. Sendo considerada uma espécie de grande 

importância economia tendo usos das suas partes aéreas para 

fins alimentares, preparo de sumos, corante azul e 

propriedades medicinais (SOUZA, 2007).  
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Este fruto raramente é consumido in natura, portanto tem 

sido muito utilizado como matéria-prima para produção de 

compotas, sorvetes,cristalizado, refrescos, vinho e licor. É 

constituído por uma casca mole, parda- amarelada, 

membranosa, fina e enrugada, polpa com odor característico, 

muito forte, sabor doce acidulado, envolvendo muitas sementes 

achatadas (SOUZA, 2016). 

Na tabela 1 mostra a composição e valor energético do 

genipapo (Genipa americana L). 

Tabela 1. Composição nutricional e valor energético do 

jenipapo (Genipa americana L). 

 Fonte: Adaptada de Pacheco, 2014. 

CHO¹= carboidratos “disponíveis” por diferença; CHO²= 

carboidratos “disponíveis” pelo método fenol-sulfúrico.  

VARIÁVEIS GENIPAPO 

Umidade (%)  70,0 ± 0,07 

Proteínas (%)  

Cinzas (%) 

0,5 ± 0,04 

1,1 ± 0,08 

CHO “disponíveis”¹ (%)  

CHO “disponíveis”² (%)  

Fibras Alimentares  (%)  

Vitamina C (mg/100g) 

Sólidos Solúveis Totais 

(ºBrix) 

Acidez Total Titulável (% 

ácido cítrico) 

Lipideo 

Atividade Antioxidante 

(%) 

22,1 ± 0,49 

20,1 ± 0,68 

6,3 ± 0,41 

                  22,5 ± 6,93 

15,2 ± 1,56  

 

0,4 ± 0,03 

 

0,0 ± 0,0  

 

170,2 ± 1,27 
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Este fruto raramente é consumido in natura, portanto tem 

sido muito utilizado como matéria-prima para produção de 

compotas, sorvetes,cristalizado, refrescos, vinho e licor. É 

constituído por uma casca mole, parda- amarelada, 

membranosa, fina e enrugada, polpa com odor característico, 

muito forte, sabor doce acidulado, envolvendo muitas sementes 

achatadas (SOUZA, 2016). 

O genipapo quando maduro apresenta uma acidez alta  

que é considerada uma característica intrínseca e peculiar, visto 

que na maioria dos frutos apresentam baixa acidez quando 

maduros. Dessa forma, a aceitação do genipapo in natura pode 

ser diminuída, com isso é  importante ressaltar que a acidez 

elevada do genipapo aumentar o tempo de  conservação e evita 

a proliferação de microrganismo (SINOGAS, 2014). 

Além da importância ecológica e econômica deste fruto, 

destaca-se o uso medicinal, com diversas partes da planta 

sendo muito utilizadas na medicina caseira em muitas regiões. 

O genipapo, as folhas e as cascas são indicadas em casos de 

anemia, tosse, contusões, luxações, bem como atividade 

purgativa, diurética e depurativa. Nas folhas e nos frutos são 

encontradas grandes quantidades de iridóides, taninos, ácido 

geniposídico e genipacetol, com ação farmacológica 

antiulcerogênica, anticarcinogênica, antidiarreica, 

antigonorréica, antiasmático, antianêmico, antiinflamatória e 

antioxidante (LORENZI & MATOS, 2008).  

A flor de Laranjeira também conhecida como Laranja 

Amarga, faz parte de uma árvore cítrica originária da Índia, 

cultivada em regiões tropicais e subtropicais, depequeno porte 

e sendo bastante utilizada tanto na alimentação como na área 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO - QUÍMICA DO BISCOITO DE GENIPAPO (Genipa 

americana L) COM ESSÊNCIA DO EXTRATO DA FLOR DE LARANJEIRA (Citrus 

aurantium) 

121 
 

da medicina experimental. Esta tem ação em problemas 

inflamatórios, alergia, resfriados, atua como estimulante 

cardíaco tem efeito termogênico e consequente perda de peso, 

brocodilatador e vasodilatador. Essas propriedades reduz aos 

frutos imaturos pois não são comestíveis Costa(2017). É uma 

planta bastante utilizada na medicina chinesa,rica em alcaloides 

e flavonoides, como a sinefrina (OLIVEIRA, 2017). 

 

Na Figura 2 mostra a Flor de Laranjeira com pétalas 

brancas, e o miolo amarelado. 

 

Figura 2. Flor de Laranjeira 

 

 
Fonte:mundoboaforma.com 

 

Sabendo disso, esta pesquisa objetivou caracterizar o 

biscoito de Genipapo (genipa americana L) com essência do 

extrato da Flor de Laranjeira (Citrusaurantium) na perspectiva 

de conhecer suas características bromatologicas nunca 

conhecidas e a partir disso buscar meios viabilizadores para 
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inserção do mesmo em um plano alimentar bem como 

comercializá-lo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Elaboração do biscoito de genipapo 

 

Foi utilizado o fruto do Genipapo, sendo estes obtidos na 

cidade de Campina Grande-PB. A elaboração dos biscoito 

ocorreu no Laboratório de Técnica Dietética do Centro 

Universitário da UNIFACISA. 

Para a preparação do biscoito seguiu-se os 

procedimentos de pré-preparo e preparo. Foram utilizado os 

demais ingredientes: farinha de trigo (40g), aveia em flocos 

(20g), cacau em pó (10g), açúcar (10g) mel (100ml), leite 

integral (250ml) e a essência do extrato da flor de laranjeira 

(2ml). 

  

Figura 3. Genipapo 

 
Fonte:Genipapojumpic.com 
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É considerada uma espécie de importância econômica, 

tanto pela sua essência florestal, quanto pela produção de 

alimentos a maior importância econômica do genipapeiro 

refere-se à produção de frutos, mas não há estatísticas de 

comercialização e industrialização (FIGUEIREDO et al., 1986). 

 

Figura 4. Genipapo após a secagem. 

 
Fonte: MARÇAL, 2019. 

 

Figura 5. Farinha do Genipapo. 

 
Fonte: MARÇAL, 2019. 
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O biscoito de genipapo com essência do extrato da flor 

de laranjeira foi desenvolvido de acordo com o fluxograma 

apresenta na figura 6. 

 

Figura 6. Fluxograma do biscoito de genipapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi feita a secagem 

do genipapo no 

dessecador (Med 

Clave®, Brasil) 

 

Separação e pesagem 

dos ingredientes secos 

 

Mistura dos 

ingredientes secos 

 

Misturar o leite integral 

e o mel 

 

Misturar a essência do 

extrato de Laranjeira 

Misturar até a massa 

ficar homogênia 

 

Foi triturado para 

obtenção da farinha do 

genipapo 
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Determinações físico-químicas 

 

Os biscoitos de genipapo com essência do extrato da flor 

de laranjeira foram avaliados no laboratório de Bromatologia e 

Farmacologia do Centro Universitário da UNIFACISA em 

Campina Grande-PB. 

De acordo com a metodologia descrita e proposta pelo 

IAL (2008) quanto aos parâmetros de Umidade (%), pH, Cinzas 

(%), acidez titulável , brix e lipídios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados para as análises do biscoito 

foram satisfatório sendo demonstrados na tabela 2. 

Segundo BRASIL (2005), o teor de umidade em biscoitos 

não deve exceder a 14%, o biscoito de elaborado 

demonstrou um valor acima do padrão de referência. Contudo, 

mesmo que o teor de umidade tenha sido superior aos 15% 

estabelecidos pela ANVISA, e isso possa afetar diretamente o 

período de estocagem, bem como a embalagem e o 

processamento do alimento, não há impedimento para o seu  

uso caseiro e rápido (GOULART et. al., 2017)  

Colocar para assar por 

45 minutos em forno 

pré-aquecido a 200° 
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Tabela 2. Composição físico-química do biscoito de Genipapo 

com essência do extrato da Flor de Laranjeira. 

 

Fonte: MARCAL,2019. 

. 

De acordo com Leite (2017) os valores de umidade para 

o biscoito amanteigado foi de 5,32 comparado ao valor 

encontrada  do biscoito de genipapo que foi muito baixo.Na 

figura 7 mostra o biscoito de geninapo pronto. 

 

Figura 7. Biscoito de Genipapo 

 

 
Fonte: Marçal, 2019. 

 

VARIÁVEIS BISCOITO 

Teor de 

água/umidade(g/100g) 

36,20 ±0,77 

Cinzas (g/100g) 5,83 ±0,71 

SST (°Brix) 4,60 ±0,57 

Acidez (g/100g) 11,47 ±0,95 

Lipídeo (g/100g) 1,92 ±0,06 

pH 4,67 ±0,02 
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Quando avaliados o parâmetro de pH pode-se notar que a 

amostra apresentou o valor de 4,67 o que determina o produto 

ácido. Araújo (2019) apresentou em seu estudo resultado 

próximo de 4,26, na analise de uma farinha a partir da casca do 

abacaxi. Esta análise é importante pois garante a qualidade do 

produto, uma vez que esse parâmetro possibilita o controle 

microbiológico, de acordo com a RDC nº 12 (BRASIL, 2001). 

Na tabela 3 esta descritas os valores encontrados na 

avaliação físico- química do biscoito tipo cookies elaborados 

com farinha de resíduos de acerola. 

Tabela 3. Avaliação físico-química do biscoitos tipo 

cookies elaborados com farinha de resíduos de acerola. 

 

Fonte:  Adaptada de Aquino, 2010. 

 

O teor de cinzas verificado foi de 5,83 %, ficando acima 

do permitido pela legislação. O valor permitido por BRASIL 

(2005) para biscoitos é de no máximo 3%. É importante lembra 

que o conteúdo de cinzas está relacionado ao teor de minerais 

do alimento, assim os biscoitos contribuem para o aporte de 

minerais na alimentação (LIMA et. al., 2010).  

VARIÁVEIS BISCOITO 

Teor de 

água/umidade(g/100g) 

8,60 ±0,14 

Cinzas (g/100g) 3,03 ±0,09 

SST (°Brix) 47,50 ±0,50 

Acidez (g/100g) 8,13 ±0,04 

Lipídeo (g/100g) 0,52 ±0,73 

pH 3,32 ±0,01 
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De acordo com Leite (2017) quando avaliados o teor de 

cinzas a amostra apresentou o valor de 1,22 está um valor muito 

abaixo do valor de cinzas do biscoito de genipapo. As cinzas 

indicam indiretamente o teor de minerais de um alimento, sendo 

assim, o genipapo poderia apresentar-se como fonte de alguns 

minerais em sua composição nutricional (CECCHI, 2003; 

SOUZA, 2007). 

A acidez do biscoito se mostrou satisfatória 

apresentando 1,35%. Para biscoitos, a legislação por meio da 

resolução CNNPA n.12 de 1978, que estabelece máximo de 

2,0%. No estudo de Leite (2017) mostrou uma acidez de 3,50  

um valor acima do valor encontrado no biscoito de genipapo. 

 Na tabela 4, são apresentado os valores de parâmetros 

físicos- químicas do biscoito da farinha do caroço de abacate 

utilizada na elaboração dos cookies.  

 

Tabela  4. Composição física – química do biscoito da 

farinha do caroço de abacate. 

Fonte: Adaptada de Silva, 2019. 

 

Ao analisar a gordura do biscoito verificou-se uma taxa 

lipídica de 1,92 %.Assim, o valor encontrado para teor de 

lipídeos no biscoito deste presente trabalho atendem as 

VARIÁVEIS BISCOITO 

Teor de 

água/umidade(g/100g) 

27,55 ±0,12 

Cinzas (g/100g) 1,27 ±0,08 

Lipídeo (g/100g) 8,72 ±0,14 
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exigências proposta pela legislação, excedendo os valores de 

12% de lipídeos (BRASIL, 2005). 

  Estes valores das amostras de biscoito se aproximaram 

aos encontrados por Lima et al. (2019), onde os pesquisadores 

avaliaram biscoitos elaborados com adição de farinhas com 

resíduos de frutas, variando entre 4,13 a 4,40. 

Na tabela 5 , estão demostrado os valores de teor de 

umidade, cinzas e lipídeo encontrados no biscoito tipo cookie 

isento de glúten à base de farinha de banana verde e óleo de 

coco. 

Tabela 5. Desenvolvimento de biscoito tipo cookie isento de 

glúten à base de farinha de banana verde e óleo de coco. 

Fonte: Adaptada de Cortat, 2015. 

 

 A casca do genipapo in natura obtida a partir desta foram 

submetidas às análises físico-químicas onde foram 

encontrados os seguintes valores médios das análises físico-

químicas. Variável Casca pH 4,24 ±0,04; Acidez Molar (%) 

14,75 ±0,20; Umidade (%) 79,47* ±0,04; Cinzas (%) 1,05 ±0,01; 

Proteínas (%) 0,57 ±0,03; Lipídios (%) 0,93 ±1,20; Glicose (%) 

6,38 ±1,59; Açúcares Totais (%) 17,99 ±0,08 Calorias (Kcal/100 

g) 82,58 ±0,20. 

VARIÁVEIS BISCOITO 

Teor de 

água/umidade(g/100g) 

4,83 ± 0,04 

Cinzas (g/100g) 1,55 ± 0,01 

Lipídeo (g/100g) 25,85 ± 0,28 
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 A conservação de alimentos através da desidratação ou 

secagem é um dos processos comerciais mais usados na 

conservação de produtos agropecuários, sem que eles percam 

suas propriedades biológicas e nutritivas. A redução do teor de 

umidade do produto, e, consequentemente, de sua atividade de 

água, tem por objetivo evitar o desenvolvimento de micro-

organismos e de reações químicas indesejáveis que podem 

deteriorar o produto tornando-o impróprio para o consumo 

(MADAMBA, 2007). 

 A produção de genipapo na região nordeste é de grande 

importância, e embora seja extrativista, se constitui uma 

alternativa econômica de grande valia para agricultores 

familiares, que têm sua renda aumentada na época da safra do 

fruto. Os frutos geralmente são comercializados in natura nas 

feiras regionais ou às margens das rodovias, com preços 

sempre bem acessíveis (SOUZA, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se então que o biscoito de genipapo com essência 

do extrato da Flor de Laranjeira pode ser uma alternativa viável, 

visto que os valores analisados estão dentro dos padrões 

proposto. O que faz com que o alimento seja apto a ser inserido 

no setor alimentício, já que tem alto valor nutritivo, contribuindo 

assim para diminuição de ataques microbiológicos como a 

deterioração e consequentemente prolongando vida do produto 

nas prateleiras. 
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RESUMO: O sorgo é o quinto cereal mais produzido no mundo, 
sendo base alimentar de diversos indivíduos em mais de trinta 
países. Por sua composição e qualidade nutricional, destaca-se 
como alimento aliado ao combate e prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes, câncer 
e entre outras, além de ser isento de glúten. Ademais de possuir 
um custo menor do que as demais farinhas sem glúten 
encontradas no mercado. Objetivou-se com este trabalho 
analisar as características físico-químicas da farinha de sorgo e 
elaborar um protótipo isento de glúten com o intuito de inserir 
esse cereal na alimentação humana e aumentar as opções de 
produtos para pessoas que possuem algum tipo de restrição ao 
glúten. No Brasil, o número de celíacos ultrapassa a marca dos 
dois milhões de pessoas, por isso, faz-se necessário a inovação 
e desenvolvimento de novos produtos para suprir as 
necessidades desse grupo. A farinha de sorgo mostra-se como 
uma alternativa favorável, visto que o amido presente em sua 
composição é resistente, ou seja, atua como substrato 
fermentativo  para bactérias do cólon, visto que não é 
totalmente digerido no intestino, e em altas concentrações 
(72,8%). Possui também um bom teor de proteínas (11,3%) e o 
percentual de lipídios baixo (1,35%). Produtos elaborados a 
partir da farinha de sorgo como pães, bolos, biscoitos entre os 
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demais produtos de panificação, apresentam uma boa 
aceitação entre os consumidores e aspectos sensoriais 
atrativos, facilitando a adesão da farinha de sorgo como 
alternativa na alimentação saudável e isenta de glúten. 
Palavras-chave: Cereal. Qualidade nutricional. Doenças 

crônicas não transmissíveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

SORGO 

 

O sorgo (Sorghum bicolor) é o quinto cereal mais 

importante no mundo sendo superado somente pelo trigo, arroz, 

milho e cevada (AWIKA; ROONEY, 2003). Esse cereal é um 

alimento domesticado pelo homem ao longo de várias 

gerações, com a busca pela satisfação humana, foi modificado 

geneticamente até resultar nas espécies que conhecemos hoje. 

No Brasil, o consumo de sorgo para a alimentação humana é 

praticamente inexistente, já que a maioria da produção é 

destinada para forragem e silagem. Ao redor do mundo o sorgo 

é a base alimentar de mais de 500 milhões de pessoas 

distribuídas em mais de 30 países. Apesar de possuir um índice 

de consumo alto, a cultura de sorgo está abaixo da produção 

esperada para o seu potencial (RIBAS, 2003). 

O sorgo se destaca por ser um dos cereais que toleram 

a escassez de água e por possuir poucas exigências 

nutricionais durante a fase de crescimento e mudando seu 

comportamento quando submetido a situações de estresse 

hídrico. Razão pela qual a produção de sorgo torna-se mais 

viável economicamente que os demais cereais. Por ser 

originário de regiões quentes, em climas mais amenos o sorgo 



CARACTERIZAÇÃO FISICO-QÍMICA DA FARINHA DE SORGO E ACEITAÇÃO 

SENSORIAL DE PROTÓTIPO SEM GLÚTEN 

135 
 

é bastante prejudicado, por esse fator, na região sul a plantação 

ocorre durante a primavera e a colheita suscede-se no outono 

(QUEIROZ et al., 2014; AWIKA; ROONEY, 2003). 

No Brasil a produção vem crescendo significativamente, 

em 2017 a produção foi de 1.807,1 mil t, tendo destaque nas 

regiões centro-sul e centro-oeste (CONAB, 2017). Em 2013 o 

consumo do cereal para a produção de ração animal bateu a 

marca de 99,5%, sendo a avicultura o maior consumidor 

(SISTEMA DE PRODUÇÃO EMBRAPA, 2014).  

Em suas pesquisas Awika e Rooney (2004) encontraram 

grande potencial antioxidante nos taninos condensados do 

sorgo em teste in vitro e pode oferecer efeitos semelhantes 

quando comparado a frutas e legumes. O farelo de sorgo é rico 

em fibras insolúveis e quando combinado com produtos como 

pães, bolos, biscoitos entre outros, aumenta o teor de fibra 

alimentar. O amido presente no sorgo assume o papel de 

prebiótico por não ser digerido no intestino delgado servindo de 

substrato para fermentação de bactérias no cólon (QUEIROZ et 

al., 2014).  

Devido ao elevado teor de polifenóis, taninos, 

antocianinas e amido de baixa digestibilidade, suas 

propriedades antioxidantes de origem dietética podem reduzir 

os riscos de doenças ligadas a radicais livres e inflamações. 

Essa relação é estabelecida devido ao amido de baixa 

digestibilidade e a baixa capacidade que o organismo humano 

possui em digeri-lo. O amido não disponibilizará a glicose em 

sua totalidade ao organismo, passando pelo processo de 

fermentação no intestino grosso (QUEIROZ et al., 2014). O 

termo fibra dietética especifica a diversidade de polissacarídeos 

vegetais que não são digeridos pelas enzimas no trato digestivo 

humano (CORREIA, 2010).  



CARACTERIZAÇÃO FISICO-QÍMICA DA FARINHA DE SORGO E ACEITAÇÃO 

SENSORIAL DE PROTÓTIPO SEM GLÚTEN 

136 
 

O sorgo possui grandes quantidades de compostos 

fenólicos que podem ser facilmente concentrados (AWIKA; 

ROONEY, 2004). Os compostos fenólicos como flavonóides, 

taninos, chalconas, cumarinas e os ácidos fenólicos são 

reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, e possuem 

um alto interesse nutricional por estarem associadas à 

prevenção de várias doenças (GIADA; FILHO, 2006).  

Em países como a Ásia e a África, é um alimento 

largamente utilizado na alimentação, sendo aplicado em 

mingaus, pães, cuscuz e até bebidas alcoólicas (GONZÁLEZ, 

2005). A principal característica de muitos alimentos à base 

desse cereal é a utilização da fermentação, germinação ou 

ainda de ambos na preparação, pois é a partir dessas 

tecnologias que são ativadas as propriedades funcionais e 

nutricionais dos alimentos (CORREIA, 2010). Sendo um cereal 

de alto valor nutritivo e por apresentar características 

tecnológicas favoráveis a criação de novos produtos, o sorgo 

torna-se um bom palpite na inovação alimentos no mercado 

para pessoas com alguma restrição alimentar ligada ao glúten 

(MARTINO et al., 2014). No Brasil, El Salvador e Japão há um 

esforço para se promover o consumo humano do sorgo devido 

seu baixo custo de produção comparado ao milho e trigo, suas 

propriedades funcionais e a ausência de glúten (QUEIROZ et 

al., 2014). 

O sorgo assemelha-se muito ao milho em função das 

suas características físico-químicas, os teores de cinzas e 

umidade não possuem muita variação entre as duas espécies, 

assim podemos deduzir que o sorgo possui funções alimentares 

parecidas com as do milho (PAES, 2006). 

As doenças crônicas não transmissíveis são motivos de 

preocupação para boa parte da população mundial, e, nas 
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últimas décadas o número de casos de doenças como diabetes, 

câncer e obesidade aumentaram drasticamente e a tendência 

é que esse número continue crescendo (WORD HEALTH 

ORGANIZATION, 2011). Os fitoquímicos presente no farelo de 

sorgo junto com os polifenóis, as fibras e os compostos 

bioativos possuem efeitos benéficos e ajudam a prevenir 

doenças cardiovasculares e diabetes (AWIKA; ROONEY, 

2004). 

 

 GLÚTEN  

 

No Brasil o número de indivíduos celíacos chega a mais 

de dois milhões, podendo ser um número bem maior, já que é 

uma doença de difícil diagnóstico. A doença celíaca é 

provocada pela intolerância ao glúten, o indivíduo acometido 

tem dificuldades para absorver os nutrientes, vitaminas e sais 

minerais (FENALCEBRA, 2017). 

 O glúten é uma proteína insolúvel formada pela junção 

entre as proteínas prolaminas e as gluteninas. Essa deficiência 

para absorver os nutrientes é o resultado de quando as células 

do intestino delgado entram em contato com a gliadina o que 

provoca uma resposta imune, essa reação ocasiona o 

atrofiamento as vilosidades do intestino, reduzindo as áreas 

disponíveis para a absorção dos nutrientes (ARAÚJO et al., 

2010). 

O tratamento mais indicado para indivíduos acometidos 

com alergia ou intolerância ao glúten é exclusivamente a 

restrição a qualquer produto que contenha essa proteína. Nas 

pesquisas realizadas por Afonso et al. (2016) as diferenças 

entre os preços de alimentos com e sem glúten são realmente 

significativas podendo variar de 65% para farinhas, 102% para 
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barras de cereais, 141% para bolachas, 201% para pães e 

300% para massas. Com esses resultados percebemos o 

quanto se faz importante a aplicação de cereais mais acessíveis 

para a fabricação de novos produtos com o intuito de reduzir os 

preços e melhorar a sua qualidade nutricional. 

Atualmente os produtos sem glúten encontrados no 

mercado são à base de farinha de arroz, fécula de mandioca ou 

de batata, porém essas farinhas possuem um custo elevado e 

não são integrais, nessa perspectiva, o sorgo propaga-se como 

alternativa viável e segura. Também por sua isenção de glúten 

e por ser rico em fibras alimentar e antioxidantes, o sorgo é uma 

boa proposta para a inovação do mercado, já que reduz o risco 

de doenças crônicas relacionadas a alimentação (QUEIROZ et 

al., 2014). O mercado de produtos sem glúten vem expandindo 

anualmente, e estima-se que em 2020 o crescimento ultrapasse 

32%, barateando os produtos (DATAMARK, 2016). 

As características visuais e sensoriais são elementos 

que influenciam na hora de escolher um alimento, e é por isso 

que o estudo dessas propriedades se torna muito importante 

tanto para a indústria quanto para o próprio consumidor. A 

análise sensorial dos alimentos é definida como uma disciplina 

cientifica que possui o propósito de evocar, medir, analisar e 

interpretar as reações que os alimentos produzem e como são 

percebidas pelos sentidos da visão, olfato, audição, tato e 

paladar (DUTCOSKY, 2015). 

 

 ROTULAGEM E LEGISLAÇÃO PARA O GLÚTEN 

 

Segundo a Lei Nº 10.674, de 16 de Maio de 2003 todo 

alimento industrializado deve conter informações sobre a 

presença de glúten, prevenindo e controlando a doença celíaca. 
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Com a restrição de consumo de alimentos que possuam traços 

de glúten faz-se necessário acesso adequado as informações 

dos constituintes do alimento (BRASIL, 2017). Entretanto 

observa-se o descumprimento da legislação, problema que é 

gerado pela falta de métodos-padrão para a detecção e limites 

de contaminação do glúten. (SILVA, 2011). 

O consumidor ainda passa por dificuldades para acessar 

essas informações nos rótulos dos alimentos, os grandes 

desafios estão na utilização de termos não acessíveis, 

declaração genérica e ausência de ingredientes coadjuvantes, 

além da legibilidade inadequada (BRASIL, 2017). 

A RDC n. 26/2015 regulamenta os requisitos para a 

rotulagem obrigatória de alimentos que possuam algum tipo de 

alergênicos. No Brasil possuímos algumas legislações vigentes 

para a normatização de produtos com a presença de glúten, 

entre elas estão a Portaria n. 1149, de 11 de Novembro de 

2015, a Resolução nº 259 e as Leis Federais nº 10.674 e nº 

8.543 todas voltadas para a rotulagem adequada. 

 

ANÁLISE SENSORIAL  

 

A análise sensorial é utilizada de diversas maneiras na 

indústria de alimentos como forma de controle de fabricação de 

um novo produto, avaliação de alterações, pesquisa de 

mercada entre outros. Ao ser captado pelos receptores o 

alimento provoca um estímulo no homem, através de impulsos 

elétricos esse estímulo vai ser enviado até o cérebro resultando 

em uma sensação que é expressa na comunicação pela 

verbalização (DUTCOSKY, 2015).  

O estudo realizado por Silva et al. (2016) demonstra o 

potencial da farinha de sorgo em produtos alimentícios, 
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apresentando expressiva aceitação sensorial sendo 

classificado melhor que os produtos feitos a partir de farinha 

integral de trigo. Assim como nas pesquisas de Macedo et al. 

(2016) onde também foram obtidos resultados satisfatórios 

quanto a aceitação sensorial de produtos com implantação de 

farinha de sorgo em sua composição. A farinha de sorgo pode 

ser utilizada em substituição total ou parcial de outras farinhas 

como a de arroz ou milho. Indivíduos com restrição a glúten 

devem ser informados em caso de substituição parcial e adição 

de outras farinhas que não sejam isentas de glúten (QUEIROZ 

et al., 2014). 

Objetiva-se com esse trabalho caracterizar as 

propriedades físico-químicas da farinha de sorgo (Sorghum 

bicolor) aplicando-a de maneira a substituir a farinha de trigo de 

produtos convencionais, estudando sua aceitação sensorial, e 

destiná-lo a pessoas com restrição ao glúten, proporcionando 

assim mais qualidade de vida por meio da alimentação 

saudável e diversificando os alimentos normalmente 

encontrados no mercado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Os grãos foram colhidos manualmente em plantação 

privada localizada no Sítio Fechado nas mediações da cidade 

de Florânia/RN. Após a colheita, os grãos passaram por uma 

pré-lavagem com água corrente para a retirada de sujidades do 

campo, posteriormente foram submetidas à sanitização com 

solução composta de 30mL de hipoclorito de sódio diluído em 

5L de água e deixados descansando durante quinze minutos 

para a sanitização. Em seguida o cereal foi enxaguado com 

água corrente visando remover o excesso do composto químico 
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e seco em estufa à 60ºC. A farinha foi processada após a 

secagem utilizando-se moinho de facas e peneira de menor 

abertura para um refinamento mais eficaz. O preparo da farinha 

ocorreu no Laboratório de Frutas e Hortaliças do IFRN campus 

Currais Novos.  

 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

A farinha foi analisada segundo as metodologias 

descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008) para teor 

lipídeos, proteínas, pH e acidez total titulável, cinzas e umidade. 

As análises sucederam nos Laboratórios de Química e 

Alimentos do IFRN campus Currais Novos. 

O teor de amido foi determinado utilizando a metodologia 

descrita por Graf et al. (2018). As amostras passaram por uma 

hidrólise ácida e seguiu-se com a titulação por Fehling 

adicionando o fator de correção para encontrar os valores 

correspondentes para o amido presente. 

As análises de proteínas foram realizadas segundo o 

método de Kjeldahl determinando a quantidade de nitrogênio 

presente na amostra. Os teores de lipídios foram quantificados 

segundo o método de extração direta em Soxhlet utilizando 

solvente para extrair os componentes. O teor de cinzas deu-se 

por incineração em mufla à 550ºC até peso constante e a 

umidade por perda pela dissecação utilizando secagem direta 

em estufa à 105ºC.  

As análises de pH deram-se com a leitura em 

PHMETRO, a amostra passou por uma diluição para proceder 

a análise, 5g da farinha foram diluídas em 50mL de água 

destilada e, posterior a mistura, sofreu filtração simples para a 

retirada de compostos insolúveis. O eletrodo foi submerso na 
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mistura e realizou-se a leitura. A acidez titulável foi medida 

através da titulação com hidróxido de sódio a 1% até o ponto de 

viragem da fenolftaleína.  

 

ELABORAÇÃO DO BOLO 

 

Foi elaborado um bolo do tipo ovos tradicional com a 

substituição total da farinha de trigo pela farinha de sorgo. Para 

o preparo do bolo foram utilizados 400g de açúcar, 250g de 

margarina, três ovos, 600g de farinha de sorgo, 300ml de leite 

bovino e aproximadamente 1g de sal. Todos os ingredientes 

foram misturados, colocados em formas untadas com 

margarina e polvilhada com farinha de sorgo e levados ao forno 

pré aquecido à 180ºC por 20 minutos. 

 

ANÁLISE SENSORIAL 

 

Realizou-se a análise sensorial com 60 julgadores não 

treinados, o teste de aceitação global foi realizado por escala 

hedônica de nove pontos, sendo “gostei muitíssimo” (nota nove) 

a “desgostei muitíssimo” (nota um), avaliando-se os atributos: 

cor, aroma, sabor, textura e aparência. Os julgadores foram 

entrevistados também quanto à intenção de compra por meio 

de uma escala de atitude variando de “comeria isto sempre que 

tivesse oportunidade” (nota nove) a “comeria isso se fosse 

forçado” (nota um) (MINIM, 2006). Os resultados foram 

submetidos aos cálculos de índice de aceitabilidade do produto, 

sendo adotada a expressão IA(%)=  (A.100)/B , sendo A = nota 

média obtida para o produto, e B = nota máxima dada ao 

produto. O IA considerado de boa aceitabilidade deve ser ≥ 70% 

(BISPO et al., 2004).. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O teor de proteínas (11,3%), amido (72,8), cinzas (1,8), 

lipídios (1,35), umidade (12,7) – tabela 1 – coincidem com os 

valores obtidos por Conceição et al. (2009) variando em 

pequenas porcentagens. Os autores analisaram oito cultivares 

de sorgo comparando-os entre si.  

Os valores para pH e acidez titulável encontrados foram 

respectivamente 6,6 e 0,2%. 

Os percentuais encontrados assemelham-se com os obtidos 

para a variação BR506 estudada por Conceição et al. (2009). 

As variações podem ser frutos da mudança de solo, clima, 

presença de nutrientes ou outros fatores externos como relata 

Coelho (2007).  

 

Tabela 1. Composição centesimal da farinha de sorgo; 

Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Proteína 11,3 11,3 11,2 11,5 0,153 

Amido 72,8 72,9 72,6 72,9 0,153 

Cinzas 1,8 2,0 1,5 2,0 0,251 

Lipídios 1,35 1,30 1,30 1,40 0,050 

Umidade 12,7 12,5 12,5 12,9 0,200 

Fonte: Própios autores. 2019. 

 

O índice de aceitação (IA) obtido para o produto foi de 

75% de acordo com a análise proposta por Bispo et al. (2004) 

demonstrando que o bolo com substituição total da farinha de 

trigo pela farinha de sorgo é um produto que poderia ser 

inserido no mercado devido sua boa aceitação pelos 
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consumidores. Os dados coletados na análise sensorial para os 

atributos aparência, textura, sabor e aroma estão expostos nos 

gráficos 1,2,3 e 4 respectivamente.  

Os resultados de atitude e intenção de compra (gráfico 

5) colhidos durante a análise reforçam a aceitação do produto. 

Algumas das observações feitas na área destinada à 

comentários falavam sobre a utilização de aromatizante para 

tornar o aroma mais atrativo e quanto ao resíduo deixado na 

boca devido à granulometria da farinha, o que poderia ser 

resolvido utilizando uma peneira com menor granulometria no 

processo de fabricação da farinha. 

 

 
Figura 1. Análise para aparência. 

 
. 

 
Fonte: Próprios autores. 2019 
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Figura 2. Análise para textura. 

 
Fonte: Próprios autores. 2019. 

 

 

Figura 3. Análise para sabor.

 
Fonte: Próprios autores. 2019. 
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Figura 4. Análise para aroma. 

 
Fonte: Próprios autores. 2019. 

 

 

Figura 5. Análise de intenção de compra. 

 
Fonte: Próprios autores. 2019. 

 



CARACTERIZAÇÃO FISICO-QÍMICA DA FARINHA DE SORGO E ACEITAÇÃO 

SENSORIAL DE PROTÓTIPO SEM GLÚTEN 

147 
 

CONCLUSÕES  

 

Dessa maneira, concluímos que a farinha de sorgo pode 

ser implementada em produtos de panificação sem perder seu 

valor nutricional e sensorial, sendo uma alternativa viável para 

inovação dos produtos sem glúten no mercado com boa 

aceitação pelos consumidores. O sorgo apresenta ainda 

elementos em sua composição, como o amido resistente e as 

fibras, que auxiliam na prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis e melhorando o desempenho do organismo. 

O sorgo também possui vantagens econômicas por ser 

mais barato que os demais cereais sem glúten encontrados no 

mercado, o que leva ao barateamento dos produtos, tornando-

os mais acessíveis. 

Como a utilização da farinha de sorgo ainda possui uma 

baixa utilização na alimentação humana faz-se necessários 

mais estudos sobre a mesma, caracterizando os diferentes 

tipos de sorgo encontrado pelo país e analisar a aceitação de 

outros produtos com a substituição das farinhas convencionais 

pela farinha de sorgo. 

Além de tudo, deve-se investir em pesquisas onde a 

utilização da farinha de sorgo ganhe novas áreas, não sendo 

apenas empregada em produtos de panificação, mas 

adentrando em novos produtos, inovando o mercado e 

diferenciando a dieta não somente de indivíduos celíacos. 
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RESUMO: A pele é considerada o maior órgão do corpo, ela 
possui 3 camadas a epiderme, derme e hipoderme. Os raios UV 
do sol chega a pele humana atraves dos raios UVA e UVB, 
enquanto os raios UVC são absorvidos pela estratosfera. O 
estresse gerado após exposição excessiva aos raios UV podem 
desencadear alterações bioquímicas e vias de sinalizações na 
pele, o que ocasiona lesões endogenas e exogenas, assim 
como, queimaduras solares, eritema, inflamação, 
imunossupressão, neoplasias queratinocíticas e aparecimento 
de melanoma. A utilização de fotoprotetores orais e topicos 
contendo compostos bioativos tem sido promissores por 
apresentar propriedades antioxidantes o que sugere uma 
diminuição aos efeitos danosos da radiação solar na pele. O 
objetivo deste trabalho é revisar de forma integra o efeito dos 
compostos bioativos na fotoproteção versus agentes externos e 
biológicos provocados por UVA/B. Esta revisão bibliográfica 
buscou artigos científicos originais em língua inglesa e 
português publicados nos últimos 5 anos, relacionados a 
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evidências de como compostos bioativos atuam na preservação 
a pele de agentes externos e agentes bioquímicos. Concluiu-se 
então uma notável relação dos compostos bioativos com a 
fotoproteção da pele por diversos mecanismos, pois, os 
fotoprotetores orais apresentaram bons resultados no processo 
inflamatório gerado pela exposição aos raios UVA/B, porém os 
fotoprotetores tópicos apresentaram resultados mais 
significativos, tanto endógenos quanto exógenos na 
fotoproteção. 
Palavras Chaves: pele/skin, fatores biológicos/biological 
factores, efeitos da radiação/radiation effects 
 

INTRODUÇÃO  

 

Com o aumento da poluição e o aumento da destruição 

da camada de ozônio, o raio ultravioleta (UV) tem incidido com 

maior potência na pele, fazendo com que a pele envelheça mais 

rapidamente. A pele é considerada o maior órgão do corpo 

humano, ela possui 3 camadas a epiderme, derme e 

hipoderme. Este órgão tem como função formar barreira 

protetora do corpo, impedir a saída de água do organismo, 

entrada de substâncias e microrganismos (AZULAY, 2006). 

Os raios UV do sol chega a pele humana através dos 

raios UVA (400-315 nm) e UVB (315-280 nm), enquanto os 

raios UVC (280-100 nm) são absorvidos pela estratosfera 

(ORTIZ et al, 2015). 

A exposição excessiva aos raios UV pode ocasionar 

várias lesões endogenas e exogenas, assim como, 

queimaduras solares, eritema, inflamação, imunossupressão 

que está ligada ao fotoenvelhecimento, neoplasias 

queratinocíticas, aparecimento de melanoma, também pode 

ocorrer a perda de colágeno e hidratação, tornando a pele seca, 
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gerando um declínio na capacidade funcional das glândulas 

sudoríparas e sebáceas. Consequentemente, a derme torna-se 

fina, facilitando o surgimento de rugas. A radiação UV pode 

iniciar uma imunossupressão da pele, que por sua vez pode ter 

a indução de espécies reativas de oxigênio (ERO) por UVA que 

pode levar à peroxidação lipídica e perturbar o potencial redox 

(BENTO, 2015). 

Os raios UVA realizam a maior parte de seus efeitos 

biológicos nas células e na pele, de maneira que depende de 

oxigênio e de uma serie de alvos celulares, incluindo 

membranas, proteínas e DNA através de sua captação por 

fotosensibilizadores endógenos. Já os raios UVB, captados 

pela epiderme são absorvidos pelas proteinas e acidos 

nucleicos (YAM; KWOK, 2015). 

O estresse gerado após exposição excessiva aos raios 

UV podem desencadear uma serie de alterações bioquímicas e 

vias de sinalizações na pele. Um exemplo dessas alterações é 

o processo inflamatório que gera na pele modificações como, 

infiltrado de células inflamatórias como macrófago e neutrófilos 

e mudanças na formação de citocinas a partir de queratinocitos 

e melanocitos na epiderme e de fibroblastos, células 

endoteliais, mastócitos e outras células inflamatórias presentes 

na derme (HERALD et al, 2014). 

 A liberação de citocina inflamatória interleucina (IL) 

acontece a partir do extrato córneo e, em seguida inicia-se 

reações inflamatórias em diferentes camadas da pele, além 

disso, a radiação UV incita a síntese e a liberação do fator de 

necrose tumoral-alfa (TNF-alfa), levantando a hipótese de que 

citocinas provenientes de células epidérmicas podem medir 

reações inflamatórias. As citocinas atuam basicamente através 

de duas vias: por estimulações do fator nuclear-Kappa B (NF-
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KB) no citoplasma ou por estimulação das proteínas quinases 

ativadas por mitogenos (MAP quinase) na célula (PINTHA; 

YODKEEREE; LIMTRAKUL, 2015). 

A família das MAP quinase é formada por três membros: 

proteínas quinases ativadas por estresse (quinase C-Jun N –

terminal (JNK) e quinase P 38 e a proteína quinase regulada 

por sinais extracelulares (ERK). A ativação da família das MPA 

quinases resulta da elevação da expressão de fator de 

transcrição C-Jun na pele, que simultaneamente com o fator de 

transcrição expresso, C-Fos, compõe o complexo AP-1, um 

fator de transcrição bastante ativo. A atividade de AP-1 elevada 

é necessária para estimular os demais membros chaves da 

família dos metaloproteinases (MMPs), os quais são 

responsáveis pela ruptura do colágeno e fibras elásticas na pele 

(YADAV et al, 2015). 

Na derme encontramos os fibroblastos que por sua vez 

são responsáveis basicamente pela formação de fibras de 

colágenos tipo I e II, as quais dão forças e resistência a pele. 

Um dos principais malefícios originado pela exposição à 

radiação UVB é a diminuição da funcionalidade da fibra elástica 

do colágeno o que acarreta a perda da elasticidade o que 

contribui para o surgimento de rugas e fotoenvelhecimento da 

pele (LIMTRAKUL et al, 2016). 

Apesar de nosso corpo possuir seu próprio sistema de 

defesa contra espécies reativas de oxigênio e o processo 

inflamatório gerado pela exposição a UV, pode não ser é 

suficiente quando ocorre uma sobrecarga de delas no 

organismo. Uma das estratégias utilizadas para a proteção da 

pele contra os malefícios da UV são os suplementos 

alimentares e as aplicações tópicas utilizadas para combates 
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de forma endógena e exógena os dados causados pela 

exposição excessiva do UVA/UVB na pele (PENG et al, 2015).  

Visando expandir o desempenho, a segurança e a 

eficácia na fotoproteção, a utilização de fotoprotetores orais 

contendo compostos bioativos tem sido promissores por 

apresentar propriedades antioxidantes no que, quando 

combinado com os fotoprotetores, tópicos sugerem uma 

diminuição aos efeitos danosos da radiação solar na pele. 

Exemplos desses compostos são os carotenoides, compostos 

polifenólicos, lipídeos, vitaminas e minerais. Os compostos 

bioativos podem ser encontrados em alimentos, plantas 

medicinais, ou extratos delas e seu principio na fotoproteção é 

evitar a Inflamação da pele induzida por UV, estresse oxidativo 

e o envelhecimento precoce da pele (SOARES et al, 2015). 

O corpo humano contém várias enzimas antioxidantes 

com função de inativação e limitar as lesões ocasionadas pelos 

radicais livres. Os antioxidantes enzimáticos interagem na 

proteção intracelular e extracelular da pele. Enzimas 

antioxidantes como o glutationa peroxidase e glutationa 

redutase, reduzem o peróxido de hidrogênio e lipídios 

hidroperoxidase. O antioxidante em maior quantidade na célula 

é a glutationa. Se houver um aumento dos EROS, devido a um 

excesso de radiações UV ou um esgotamento da glutationa, 

existem as enzimas antioxidantes de recrutamento como a 

catalase e o superóxido dismutase para inativação do excesso 

de EROS (ORTIZ et al, 2014).  

Devido à compreensão por parte dos investigadores e da 

população em geral, dos prejuízos causados pela exposição 

excessiva à radiação UV, têm sido feitos progressos na área da 

fotoproteção (BARATA, 2002).  
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Diante o exposto o objetivo desse trabalho foi revisar de 

forma integra o efeito dos compostos bioativos na fotoproteção 

versus agentes externos e biológicos provocados por UVA e 

UVB.  A fotoproteção tem grande relevância, pois está 

relacionada não apenas a estética, mas também a saúde 

pública visto que a fotoproteção é considerada uma pratica de 

prevenção contra o câncer de pele.  

METODOLOGIA 

 

Este trabalho revisou de forma integrada a ação dos 

compostos bioativos na proteção da pele contra agentes 

externos e biológicos ocasionados por radiações ultravioletas 

provenientes da UVA e UVB.  

A revisão integrada é um recurso da prática baseada em 

evidências (PBE) que permite a síntese e análise de estudos 

produzidos referente à temática investigada conforme citado 

por Ambrósio; Santos (2015). 

A questão norteadora admitida para esta pesquisa foi: 

Como compostos bioativos atuam na preservação a pele de 

agentes externos e agentes bioquímicos correlatos. A busca 

bibliográfica ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 

2019, envolvendo 2 pesquisadores. Para a coleta dos dados 

foram utilizadas as bases de dados MEDLINE/PUBMED (US 

National Libary ofMedicine’s – NLM) e SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), com a utilização da combinação dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em português e 

inglês: pele/skin, fatores biológicos/biological factores, efeitos 

da radiação/radiation effects.  

A inclusão dos artigos foi definida em três etapas: i) 

triagem por meio da leitura do título, ii) leitura do resumo, iii) 

leitura na íntegra. Na fase da triagem foram eliminadas 
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pesquisas com as seguintes características: tese/dissertação, 

revisão da literatura e estudos que não apresentaram relação 

com o objetivo da revisão. Na etapa de leitura na íntegra 

priorizou a inclusão de artigos publicados entre 2015 a 2019, 

com delineamento experimental - estudos clínicos e pré-clínicos 

(in vitro) com participantes de qualquer faixa etária. 

Na busca inicial foram encontradas 300 publicações 

sendo selecionados 10 estudos que corresponderam aos 

critérios estabelecidos. Os dados essenciais dos estudos foram 

sintetizados e dispostos no Quadro 1 contendo: referências, as 

principais abordagens dos estudos e seus resultados com a 

finalidade de possibilitar uma análise comparativa. As análises 

dos dados foram realizadas de forma descritiva, caracterizadas 

conforme a extração dos dados selecionados a partir da 

identificação das variáveis de interesse e conceito-chave. 

 

RESULTADOS  

 

Quadro 1: O impacto dos compostos bioativos na 
fotoproteção versus modelos de exposição a UVA/UVB e 
consequentes reações bioquímicas. 

Referências Estudos Clínicos Resultados 

GRETHER-

BECK et al., 

2015 

Avaliar a capacidade 

de um protetor solar 

com FPS 30 versus o 

mesmo protetor solar 

suplementado com 

um coquetel 

antioxidante 

contendo extrato de 

semente de uva, 

Quando aplicado o 

protetor solar + 

coquetel de 

compostos bioativos, 

observou-se menor 

fotoenvelhecimento 

na pele pela 

radicação 

infravermelha solar, 
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vitamina E, 

ubiquinona e 

vitamina C para 

proteger a pele 

humana. Foi um 

estudo prospectivo, 

randomizado, 

controlado e duplo-

cego em 30 

voluntários 

saudáveis. 

quando comparado 

apenas a aplicação 

do protetor solar FPS 

30. 

 Estudos Pré 

Clínicos  

 

CALÒ; 

VISONE; 

MARABINI, 

2015. 

Avaliar o efeito 

protetor de um 

extrato seco de 

Thymus Vulgaris L. e 

do composto 

sintético timol, como 

principal constituinte 

do óleo essencial de 

tomilho (cerca de 

60%), contra danos 

induzidos por UVA e 

UVB. O meio 

utilizado foram 

células 

queratinócitos com 

baixa diferenciação 

(NCTC 2544), estas 

que foram pré 

O extrato de Timol e 

Thymus Vulgaris L. 

inibiu a geração de 

ERO em células 

irradiadas por UVA e 

UVB. Ambos os 

agentes diminuíram 

o dano no DNA. 
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tratadas com 

Thymus Vulgaris L. 

(1,82 μg / mL e seu 

principal composto, 

timol (1 μg / mL). 

Depois foram 

expostas a 

diferentes doses de 

UVA (8-24 J / cm2) 

ou UVB (0,016-0,72 

J / cm2). 

HE et al., 

2016. 

Explorar o papel 

protetor da di-

hidromitretina (DHM) 

contra a resposta 

inflamatória induzida 

por UVA e a 

apoptose na linha de 

células de 

queratinócitos 

humanos (células 

HaCaT). A linha 

celular imortalizada 

de queratinócitos 

humanos HaCaT foi 

cultivada em DMEM 

rico em glicose 

suplementado com 

10% de FBS, 100 U / 

ml de penicilina. A 

dose alvo de 

O pré-tratamento 

com DHM aumentou 

significativamente a 

viabilidade celular de 

HaCaT e suprimiu a 

produção induzida 

por UVA de citocinas 

inflamatórias, bem 

como a apoptose de 

células HaCaT. Além 

disso, diminuiu a 

produção de EROS. 

O DHM pode ser 

potencialmente útil 

na prevenção de 

danos cutâneos 

induzidos por UVA. 
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irradiação UVA foi de 

10 J / cm2, obtido em 

1 hora. 

PÉREZ-

SÁNCHEZ et 

al., 2016. 

Avaliar os efeitos 

protetores do extrato 

de erva-cidreira 

(EEC) e seu principal 

composto fenólico 

ácido rosmarínico 

(AR) contra danos 

induzidos por UVB 

em queratinócitos 

humanos. Foi 

utilizado como meio 

queratinócitos 

humanos (linha 

celular 

espontaneamente 

imortalizada 

HaCaT). O extrato 

padronizado 

contendo 18.0 _ 

0.3% AR (w/w). 

O EEC e o AR 

aumentaram 

significativamente a 

sobrevivência de 

queratinócitos 

humanos após a 

radiação UVB. Além 

disso, o EEC 

promoveu a 

melanogênese no 

modelo celular (Uso 

de 100mg/ml do EEC 

resultou em aumento 

de 40% na produção 

da melanina). 

CHEN et al., 

2017. 

Usando um modelo 

de tecido validado 

equivalente a pele 

humana (HSE) 

tridimensional (3D) 

que imita de perto a 

pele humana, 

examinamos se os 

Pistache e seus 

compostos 

preservaram a 

espessura e 

organização geral da 

pele, bem como a 

morfologia dos 

fibroblastos, em HSE 
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antioxidantes do 

pistache poderiam 

proteger a HSE 

contra danos 

induzidos por UVA. 

Foi utilizado 

compostos (luteína, 

cianidina-3-

galactose e c-

tocoferol na solução 

reconstituída foi de 

0,1, 1,0 e 10 lmol/L, 

respectivamente) 

provenientes da 

espécie Pistacia 

Vera L. O meio pré 

tratado foi submetido 

a um comprimento 

de onda UVA na 

faixa de 315 a 400 

nm. 

exposto à irradiação 

UVA. 

KWAK et al., 

2018. 

Investigar a atividade 

protetora do extrato 

de PPB (Prunus 

persica (L.) Batsch, 

flores de pêssego) 

contra o 

fotoenvelhecimento 

induzido por UV em 

um modelo in vivo de  

Camundongos sem 

Tratamento de PPB 

ou mistura de AE e 

ENB inibiu 

significativamente a 

expressão de MMP-

13 induzida por UV. 

Tratamento tópico da 

mistura de AE 

e ENB com 

irradiação UV 
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pêlos foram tratados 

com PET (extrato 

etanolico de flores de 

Prunus pérsica) ou 

uma mistura de AE 

(acetato de etila) e 

ENB (extratos de n-

butanol), tópica ou 

oralmente, 

juntamente com 

Irradiação UV. 

aumentaram 

significativamente as 

atividades de 

catalase, superóxido 

dismutase (SOD) e 

glutationa-

peroxidase (GPx) 

na pele em 

comparação com os 

do grupo controle. 

KAWASHIMA 

et al., 2018. 

Investigar o efeito do 

AA (Ácido L- 

ascórbico) no dano 

cutâneo induzido por 

UVB usando 

epiderme. A 

superfície 

epidérmica humana 

reconstituída foi 

tratada com 100 e 

500 mM de AA e 

cultivadas por 3 h 

antes (tratamento 

pré-AA) ou após 

(tratamento pós-AA) 

irradiação com UVB 

de 120 mJ / cm2 

Tratamentos pré-AA 

pós-AA da superfície 

epidérmica 

suprimiram a morte 

celular induzida por 

UVB, apoptose, 

dano ao DNA, 

produção de 

espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e a 

resposta 

inflamatória, ao 

regular a expressão 

e liberação de fator 

de necrose tumoral-α 

(TNF-α). 

DECEAN et 

al., 2018. 

Avaliar p38, ERK, 

JNK, GDF-15 e GM-

CSF em células da 

O ESV exerceu 

efeitos benéficos 

sobre MAPK e CK 
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pele expostas a UVB 

e nas capacidades 

de um extrato de 

semente de uva 

vermelha (Vitis 

vinifera) (ESV) para 

regular essas vias 

em CK exposto a 

UVB. Foram 

selecionadas duas 

concentrações do 

extrato de ESV: 

ESV1 (37,5 μgEqGA 

/ mL) e ESV2 (75 

μgEqGA / mL) e uma 

dose de UVB (100 

mJ / cm2) dentro da 

faixa fisiológica 

desencadeados por 

UVB em células da 

pele humana: 

redução da 

fosforilação das 

moléculas de 

sinalização 

avaliadas e efeitos 

anti-inflamatórios. 

Direcionar MAPK e 

mediadores 

inflamatórios 

específicos, como 

GDF-15 e GM-CSF 

com ESV em células 

da pele induzidas por 

UVB, representa um 

novo e um ponto de 

partida promissor 

para futuras 

estratégias de 

fotoproteção. 

SÁNCHEZ-

MARZO et 

al., 2019. 

Comparar a 

absorção intestinal e 

a atividade biológica 

da apigenina e seu 

sal de potássio mais 

solúvel (apigenina-K) 

em termos de 

capacidade 

antioxidante e 

Os resultados 

indicaram que 

ambas as apigeninas 

protegiam a 

viabilidade celular 

em 

aproximadamente 

50% a 5 J / m2 de 

UVA e 90% a 500 J / 
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fotoprotetora. O meio 

utilizado foram 

queratinócitos 

humanos (linha 

celular 

espontaneamente 

imortalizada 

HaCaT). As soluções 

de apigenina foram 

preparadas 

dissolvendo os 

compostos 

em DMSO a uma 

concentração de 1 

µM. 

m2 de radiação UVB. 

Esses resultados 

sugerem que ambas 

as apigeninas 

podem ser 

candidatos 

interessantes para o 

desenvolvimento de 

ingredientes 

fotoprotetores orais 

(nutracêuticos) e 

tópicos contra os 

danos cutâneos 

induzidos por UVA e 

UVB. 

LI et al., 

2019. 

Avaliar a potencial 

atividade protetora 

de antocianinas 

(cianidina-3-O-

sophoroside e 

cianidina-3-O-

sambubioside) do 

amendoim preto 

contra danos à pele 

induzidos por UV-B. 

O conteúdo de C3So 

e C3Sa no extrato de 

antocianinas (EA) foi 

de 41,5% e 53,7%, 

respectivamente. Foi 

utilizado como meio 

O tratamento com 

antocianinas 

reverteu 

significativamente os 

danos oxidativos 

induzidos por UV-B e 

após a morte 

apoptótica em 

células HaCaT 

humanas. Além 

disso, O efeito 

protetor das 

antocianinas pode 

ser explicado pela 

regulação do 

estresse oxidativo e 
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queratinócitos 

humanos (linha 

celular 

espontaneamente 

imortalizada 

HaCaT). As células 

foram expostas à 

irradiação com UV-B 

em doses de 30 mJ / 

cm2. 

pela supressão da 

apoptose celular 

através da ativação 

do Nrf-2 por 

interação com as 

vias de sinalização 

MAPK e NF-κB. 

 

DISCUSSÃO 

 

Observa-se nos resultados uma notável relação dos 

compostos bioativos com a fotoproteção da pele por diversos 

mecanismos biológicos e também por uso tópico – meio 

externo, como no caso especifico do estudo clinico que utilizou 

protetor solar suplementado na pele. Quando utilizado as 

células HaCaT como meio, notou-se resultados em 

mecanismos referentes ao ↓ estresse oxidativo, ↓ citocinas 

inflamatórias, ↓ apoptose das células, ↑ melanogênese (40%), 

↔ proteção da viabilidade celular (50%), ↓ fosforilação das 

moléculas.  Também foram utilizados outros meios in vitro, 

como, células queratinócitos com baixa diferenciação (NCTC 

2544), modelo de tecido validado equivalente a pele humana 

(HSE) tridimensional (3D), modelo de pele humana 

reconstituída, ambos com resultados semelhantes. Salienta-se 

também o modelo in vivo (pré- clinico) em camundongos que 

inibiu um mecanismo diferente dos modelos in vitro, no caso, foi 

a inibição da expressão da MPP-13, anteriormente induzida por 

UV. 
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Em um contexto de compostos bioativos e 

suplementação seja para uma via tópica ou para via oral com 

resultados em humanos, como acontece no único estudo clinico 

citado nos resultados, em um panorama mais atual, Groten et 

al. (2019), demonstraram que 145 humanos saudáveis 

receberam tratamento por 12 semanas, por via oral,  com um 

suplemento que continha 15 mg de licopeno, 5,8 mg de fitoeno 

e fitoflueno, 0,8 mg de β-caroteno, 5,6 mg de tocoferóis do 

extrato de tomate e 4 mg de ácido carnósico do extrato de 

alecrim – comparado a um placebo; e os resultados obtidos 

foram proteção contra citocinas pró infamatórias (IL6 e TNFα) 

induzidas por UVB e uma consequente proteção contra a 

formação de eritema. Em contraste, Sokolosk; Borges; Bagatin, 

(2015), relataram em seu estudo baseado no licopeno como o 

composto bioativo, seja em pasta ou em capsula, que não há 

obtenção de resultado significativo na redução do eritema e 

consequentemente na fotoproteção a UVB. Quando observado 

aplicação tópica, principalmente interrelacionado aos filtros UV, 

um estudo demonstrou que filtros UV + trans-resveratrol (RES) 

e beta-caroteno (BTC) é vantajosa para a penetração cutânea, 

uma vez que o BTC e o BTC + RES melhoraram a segurança 

do filtro solar, pois, diminuem a retenção do UVA/UVB na pele 

em 63%. 

Em um contexto de estudos pré clinicos, otimiza-se as 

evidências cientificas buscando diferentes modelos 

metodológicos para resultados semelhantes em mecanismos 

biológicos adjacentes.  

A partir disso, observou-se em um estudo in vitro, porém 

que utiliza pele humana extraída de sujeitos saudáveis, que os 

raios UVA e UVB provocam danos ao DNA, no entanto, 

evidencia-se que os raios UVB são mais citotóxicos e 
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genotóxicos. Esse mesmo estudo corrobora com a efetividade 

da Thymus Vulgaris L. e do composto sintético timol (extrato de 

T. vulgaris L. (1,82 µg / ml) ou timol (1 µg / ml) em todas as 

amostras tratadas , já que obtiveram efeito protetor ao DNA 

para as amostras tratadas, porém, não conseguiram observar o 

mecanismo de atuação do timol de forma especifica 

(CORNAGHI et al., 2016). 

Sobre estes mecanismos de ação específicos da 

Thymus Vulgaris (TV) e ácido rosmarínico (Também um dos 

principais componentes da erva-cidreira), Sun et al. (2017), 

demonstrou, em fibroblastos dérmicos normais, que TV impediu 

notavelmente as espécies reativas de oxigênio induzidas por 

UVB e a desidrogenase de lactato, além disso, demonstrou que 

a expressão de Nrf2 foi regulada pelo DLD, que por sua vez, 

diminui quando exposta a UVB, contudo, o aumento 

dependente da dose de glutationa, NAD (P) H: quinona 

oxidoredutase1 e heme oxigenase-1, pela TV, está relacionado 

com o  aumento da acumulação nuclear de Nrf2, ou seja, 

fibroblastos expostos a UVB, inibem a DDL,  que diminui a 

acumulação nuclear de Nrf2 e consequentemente diminui a 

dose dependente de mecanismos moleculares de ação anti 

inflamatória. 

Com relação a um antioxidante muito reconhecido, o 

Ácido L- ascórbico, observou-se recentemente que a 

cooperação com a Rutina (Vitamina P), provocaria resultados 

mais significativos em modelos metodológicos induzidos por 

UVA/UVB. Nesse contexto, Gęgotek et al. (2019) demonstrou 

que a Rutina + Ácido ascórbico se complementam nas funções 

de sinalização e transporte, favorecendo o efeito da Rutina na 

via Nrf2 e provocando efeitos como, inibir significativamente a 
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expressão induzida por UV do fator pró-inflamatório NFκB e 

proteínas pró-apoptóticas, como as caspases 3, 8 e 9. 

Sobre as vias MAPK / AP-1 e TGF-β / Smad, observou-

se que vários compostos bioativos praticam efeito nestas vias, 

como foi demonstrado no estudo de Decean et al. (2018) e Liu 

et al. (2019) em modelos metodológicos de células in vitro. No 

entanto, há também resultados significativos em modelos 

animais, como demonstrou Yun; Kim; Hwang, (2019) em seu 

estudo, com camundongos sem pêlos tratados com doses de 

100 ou 250 mg / kg / dia de extrato de Agastache rugosa Kuntze 

(A. Rugosa), por 12 semanas, observando que a A. Rugosa 

estimulou a sinalização do fator de crescimento transformador 

beta / Smad, consequentemente elevando os níveis de mRNA 

dos genes relacionados ao colágeno, mas também diminuiu as 

citocinas inflamatórias ao bloquear a expressão proteica do 

fator nuclear kappa B.  

Corroborando estes resultados, Kim et al (2019), 

demonstrou, em um estudo duplo com modelos in vitro 

(fibroblastos de prepúcio humano (Hs68) e in vivo 

(camundongos sem pêlo SKH-1) ambos tratados com amora 

fermentada (Rubus fruticosus B., (FBB) por Lactobacillus 

plantarum, que este composto bioativo, inibiu a degradação do 

procolágeno tipo 1 mediada por UVB, a expressão da proteína 

metaloproteinase da matriz (MMP) -1 e MMP-2 e a ativação do 

fator nuclear B (NF-B), como também,  a redução do 

procolágeno tipo 1 induzida por UVB e a inativação da enzima 

antioxidante foram revertidas pela administração de FBB. No 

modelo animal houve a diminuição da formação de rugas na 

pele dorsal e o espessamento epidérmico. 
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CONCLUSÃO  

 

Quanto a analise de evidência dos artigos apresentados 

nos resultados, notou-se que os fotoprotetores orais 

apresentaram bons resultados no processo inflamatório gerado 

pela exposição aos raios UVA/B, porém os fotoprotetores 

tópicos apresentaram resultados mais significativos, tanto 

endógenos quanto exogenos na proteção a pele contra a 

radiação UVA/B. Os achados sugerem que a combinação de 

ambos os métodos pode vim a potencializar o efeito 

fotoprotetor, devido ao aumento da concentração sérica dos 

compostos ingeridos e a aplicação direta dos compostos 

bioativos na pele. 
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RESUMO: Carotenoides são pigmentos de cor amarela, 
vermelho e laranja, capazes de absorver luz entre 400 e 500nm. 
São classificados em carotenos e xantofilas. Na natureza, 
encontram-se disponíveis em algumas plantas, microalgas, 
leveduras e bactérias. As microalgas são uma fonte natural de 
carotenóides e outros subprodutos benéficos.  A astaxantina e 
β-caroteno são os dois carotenóides mais reconhecidos no 
mercado global. Sendo o antioxidante mais forte dos 
carotenóides, a astaxantina exibe atividade antioxidante, 
potencial de melhorar a produção de anticorpos, 
antienvelhecimento, à prova de sol e também demonstra efeitos 
anti-inflamatórios e ainda anticancerígenos. A microalga 
Haematococcus pluvialis é um dos microorganismos 
industrialmente mais interessantes. Porém, a astaxantina é uma 
molécula que pode ser facilmente degradada por processos 
térmicos. Uma das soluções para esta instabilidade, é a 
encapsulação. Diante a importância comercial deste pigmento 
natural, a presente revisão bibliográfica buscou fazer um 
levantamento dos principais estudos a cerca do consumo, bem 
como das aplicações em matrizes alimentares e seus efeitos 
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fisiológicos. Foram acessadas a base de dados da Science 
Direct, Scientific Eletronic Library Online através do portal de 
periódicos da Coordenação de Aperfeicoamento de Pessoal de 
nível Superior (CAPES). Também foram realizadas pesquisas 
no Google acadêmico e Pubmed. Foram pesquisados artigos 
do ano de 2014 a 2019. A astaxantina possui diversas 
aplicações biotecnológicas voltadas para indústria alimentar, de 
cosméticos, farmacêutica, dentre outros. 
 

Palavras-chave: Carotenoide. Astaxantina. Alimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Carotenóides são pigmentos lipofílicos naturais 

sintetizados por plantas e microorganismos, amplamente 

distribuídos na natureza. São principalmente classificados em 

duas classes principais (carotenos e xantofilas). Por 

apresentarem destaque nas indústrias alimentícia e 

farmacêutica, por possuir funções como ingredientes pró-

vitamina A, anti-oxidantes, anti-tumoral, anti-cardíaco, anti-

envelhecimento e anti-inflamatório; vários carotenóides de 

microalgas marinhas aprentaram os efeitos benéficos à saúde 

na prevenção de doenças neurodegenerativas, 

cardiovasculares e inflamatórias e podem ser usados como 

nutracêuticos e suplementos alimentares (DI LENA et al., 

2019) (CHUYEN; EUN, 2017; RAPOSO, DE MORAIS;  DE 

MORAIS, 2015).  

A astaxantina(3,3´dihidroxi-β,β-caroteno-4,4-diona) é 

um carotenoide oxigenado, pertencente ao grupo das 

xantofilas. Possui 40 átomos de carbono e tem como fórmula 

molecular C40H52O4, massa molar de 596,847 g/mol-1 e um 

ponto de fusão de 182,5 °C. Este carotenoide é lipofílico, mas 
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solúvel em diclorometano, clorofórmio, acetona e metanol 

(WAN et al., 2014). Sua molécula apresenta dois carbonos 

assimétricos nas posições C3 e C3` nos anéis benzênicos. 

Os enantiômeros desta molécula são o resultado das 

diferentes formas em que os grupos hidroxilo se unem aos 

centros assimétricos dos átomos de carbono. Desta forma, 

existem três estereoisômeros da molécula de astaxantina: um 

par de enantiômeros (3R, 3`R e 3S, 3`S), com atividade óptica 

oposta, e a forma meso (3R, 3`S), opticamente inativa (RAO 

et al., 2014). 

Suas fontes naturais principais são as microalgas e os 

fungos. Os animais não conseguem produzir estes 

carotenóides e sua obtenção se dá a através da dieta. A 

astaxantina e o β-caroteno, como cerca de 10 % dos 

carotenoides, são precursores da vitamina A e por isso, 

possuem atividade antioxidante sendo capazes de diminuir os 

radicais livres (FAKHRI et al., 2018). As microalgas em seus 

estágios finais de metabolismo (fase de declínio) mudam para 

a fase de produção de carotenóides, onde estas passam a 

metabolizar quantidades mais altas do pigmento como uma 

adaptação ao estresse sofrido (DINESHBABU, 2019) como 

astaxantina, luteína, neoxantina, zeaxantina, violaxantina, 

criptoxantina, b-caroteno e α-caroteno são alguns dos 

carotenóides produzidos pelas microalgas (RIZWAN et al., 

2018).   

A astaxantina possui um vasto valor nutracêutico e  

diversas aplicações farmacêuticas para combater doenças 

relacionadas ao fígado, câncer de boca e cólon, doenças 

cardiovasculares e degenerativas dos olhos. Além disso, a 

astaxantina de microalgas é tida como aditivo principal em 

alimentos para animais da aquicultura devido a uma maior grau 
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de pigmentação (RAJESH, K., ROHITM M.V, MOHAN, S.V., 

2017). 

No corpo humano, carotenóides com outros compostos 

bioativos são relacionados com finalidade de aumentar o efeito 

anti-inflamatório, antioxidante, respostas imunes e promover a 

saúde humana (CENTELLA et al., 2017; MONEGO et al., 2017). 

Na dieta, a principal fonte de carotenóides são frutas e vegetais, 

essenciais para comunicação intercelular, atividade 

antioxidante e melhora do sistema imunológico. Estudos 

anteriores comprovaram que o alto consumo de fontes ricas em 

carotenóides poderia minimizar 

incidência de doenças cardiovasculares (DCV), câncer, 

formação de catarata e redução o risco de distúrbios 

musculares relacionados à idade (Meyers et al., 2014). Em 

contrapartida, o baixo consumo de fontes alimentares de 

carotenóides da provitamina A está associada à fragilidade 

inata da imunidade, o que leva à incapacidade visual em 

humanos (Sathasivam e Ki, 2018). 

Diante a importância comercial deste pigmento natural, 

a presente revisão bibliográfica buscou fazer um levantamento 

dos principais estudos a cerca do consumo, bem como das 

aplicações em matrizes alimentares e seus respectivos efeitos 

fisiológicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente revisão bibliográfica foi realizada através de 

artigos científicos na base de dados da Science Direct, 

Scientific Eletronic Library Online que foram acessadas através 

do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeicoamento de 

Pessoal de nível Superior (CAPES). Também foram realizadas 
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pesquisas no Google acadêmico e Pubmed, com leitura dos 

títulos e resumos para seleção dos artigos, excluindo os artigos 

que não se adequassem ao tema e regras propostas. Foram 

incluídas publicações em inglês e português que atenderam aos 

critérios de busca. O levantamento bibliográfico foi realizado por 

meio da busca de artigos recentes, publicados entre os anos de 

2014 e 2019. As palavras-chave utilizadas para pesquisa foram: 

“astaxantina”, “carotenoides”, “betacarotenos”, “microalgas” 

“Haematococcus” e seus respectivos termos em inglês. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os carotenoides compreendem uma classe de mais de 

600 pigmentos naturais, cujo potencial biológico está 

relacionado à sua atividade antioxidante, regulação do 

crescimento celular, modulação da resposta imune e da 

atividade anti-inflamatória (LOCH-NECKEL et al., 2018). A 

astaxantina é considerada um pigmento carotenóide 

encontrado em numerosos organismos como bactérias, 

microalgas, leveduras, plantas, crustáceos e peixes como o 

salmão (DELGADO et al., 2017).  

Dentre as principais fontes deste pigmento, tem-se as 

microalgas que  constituem um grupo de microrganismos 

unicelulares capazes de realizar fotossíntese e podem ser 

encontradas em água doce, salobra, em sistemas marinhos e 

em locais úmidos. O termo não possui nenhuma conotação 

filogenética visto que engloba diferentes grupos de organismos 

eucariontes como as clorofíceas (algas verdes), bacilariofíceas 

(diatomáceas), dinofíceas (dinoflagelados), euglenofíceas, 

prymnesiofíceas (cocolitoforídídeos), etc, e procariontes como 

as cianobactérias, que pertencem ao domínio das bactérias, 
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porém, são consideradas microalgas por serem organismos 

fotossintetizantes (ENZING et al., 2014). 

Estes microrganismos fotossintéticos utilizam de 

maneira eficiente a energia solar, nutrientes e dióxido de 

carbono (CO2) para produzir proteínas, carboidratos, lipídios e 

outros compostos bioativos valiosos como carotenóides 

(MORENO-GARCIA et al., 2017). Quando  cultivadas em 

condições sub ou supra-ótimas, as microalgas modificam o seu 

padrão e vias metabólicas, a fim de se adequar à novas 

condições que a elas foram impostas. Esta mudança sobre a 

via metabólica modifica a composição da biomassa microalgal, 

variando o conteúdo relativo dos compostos da biomassa, elas 

sintetizam e produzem vários metabólitos secundários com a 

finalidade reter as suas taxas de crescimento ou para aumentar 

a possibilidade de sobrevivência (RIZWAN et al., 2018). 

Os tipos de estresse que induzem a acumulação de 

astaxantina no cultivo das microalgas são a temperatura, a 

intensidade da luz, ciclos de luz / escuridão, concentração de 

nutrientes, pH, espécies reativas de oxigênio, sais e presença 

de Inibidores dos processos metabólicos em diferentes níveis 

(RIZWAN et al., 2018). Nitrogênio e fosfato são dois 

importantes macronutrientes para o crescimento e 

metabolismo das células de microalgas.  O nitrogênio é um 

componente essencial na formação de proteínas, ácidos 

nucléicos e pigmentos fotossintetizantes (clorofilas e 

ficobilinas). Este elemento encontra-se disposto em 

diferentes configurações: nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), amônia 

(NH3) e íon amônio (NH4
+). Sua disponibilidade no meio 

influencia a atividade metabólica do organismo. Quando suas 

concentrações são elevadas, verifica-se um aumento nas 

concentrações de proteínas e clorofila nas células. O fosfato 
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relaciona-se a processos que envolvem trocas energéticas 

nas células de ATP, açúcares fosfatados, ácidos nucleicos e 

fosfoenzimas. O fósforo assume a função de transferir 

energia e constituir moléculas estruturais. A restrição desse 

nutriente implica em um acúmulo de lipídeos e astaxantina 

(RIZWAN et al., 2018). 

Os valores ideais de temperatura se encontram entre 15 

e 26 °C. Valores mais elevados podem inibir a atividade 

metabólica e reduzir a solubilidade de componentes gasosos, 

isto é CO2, no meio de cultura. Para aumentar a capacidade de 

fixação de CO2 de Chlorella sp. foi proposta em cultivo de 

bancada,  condições de 10% de CO2 para melhorar sua 

tolerância ao CO2, o que levou ao aumento da acumulação de 

clorofilas e carotenoides (SUN et al., 2018). Por outro lado, 

valores baixos de temperatura diminuem a cinética das 

atividades metabólicas. Entretanto, existem algumas 

microalgas que podem crescer em temperaturas fora da faixa 

ideal (PIRES et al., 2017). A temperatura tem papel 

fundamental na fotoinibição, que é conhecida por proporcionar 

alterações na taxa de crescimento das microalgas. 

As microalgas verdes Haematococcus pluvialis são 

consideradas as fontes biológicas mais importantes da 

astaxantina ceto-carotenoide (GOTO et al., 2015). Outras 

espécies de microalgas capazes de acumular carotenóides 

secundários são: Botryococcus braunii, Chlamydomonas 

nivalis, Chlorella sp., Chlorococcum sp., Chloromonas nivalis, 

Coelatrella striolata var. Multistriata, Dunaliella sp., 

Eremospherea viridis, Euglena sp., Neochloris wimmeri, 

Scenedesmus sp., S. obliquus, Scenedesmus komarekii, 

Scotiellopsis oocystiformis, Protosiphn botryoides, Tetracystis 

intermedim e Trachelomonas volvocina (AMBATI et al., 
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2014). Em contraste com as espécies listadas, o teor de 

astaxantina em H. pluvialis representa 90% dos carotenóides 

totais (BOROWITZKA, 2013). Essa microalga acumula até 

4% de astaxantina esterificada com ácidos gordos (em peso 

seco) e é usada como espécie modelo para explorar a 

biossíntese de astaxantina em organismos fotosintéticos 

unicelulares (WAN et al., 2014). 

Para extração e recuperação destes pigmentos,  a 

literatura lista vários métodos  que foram testados (Saini e 

Keum, 2018), como tratamento elétrico e extração 

supercrítica de fluidos, porém apenas a extração por solvente 

parece atingir níveis suficientes de eficiência e pureza a 

serem considerados em processos de expansão. Estudos 

que lidam com a solubilidade de carotenóides em solventes 

orgânicos, como acetona, éter de petróleo, hexano, éter 

dietílico, etanol, metanol e diclorometano, foram realizados 

para avaliar sua capacidade de extrair carotenóides de 

células de microalgas. O uso de diclorometano, no entanto, 

tem sido restrito devido à sua toxicidade (CERION-GARCIA 

et al., 2018). Usando a metodologia da superfície de resposta 

(RSM), com relação solvente (acetona) / CDW de 67,38 µl / 

mg, potência 27,82% (potência total 500 W), duração do pulso 

de 19,7 s e tempo de extração de 13,48 min foram otimizados 

para obter o maior rendimento de zeaxantina (11,2 mg / g) e 

β-caroteno (4,98 mg / g) da microalgas verdes Chlorella 

saccharophila (SINGH et al., 2015). 

A importância tecnológica e funcional deste pigmento 

emergiu a partir do surgimento de vários estudos sobre a 

temática abordada. Trata-se de compostos com potencial 

ação antioxidante, superior ao alfa-tocoferol e outros 

carotenoides conhecidos. Em razão da sua importância 
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biológica benéfica, está incluído em vários produtos 

farmacêuticos (MARTÍNEZ-DELGADO; KHANDUAL; 

RODRÍGUEZ, 2017), nutracêuticos e em alimentos. Os 

produtos de astaxantina estão disponíveis na forma de 

cápsulas, gel macio, comprimido, pó, biomassa, creme, 

bebida energética, óleo e extrato no mercado. Alguns dos 

produtos de astaxantina foram feitos com combinação de 

outros carotenóides, multivitaminas, extratos de ervas e 

ácidos graxos ômega-3, 6. Os pedidos de patente estão 

disponíveis na astaxantina para prevenir a infecção 

bacteriana, inflamação, insuficiência vascular, câncer, 

doenças cardiovasculares, inibição da peroxidação lipídica, 

redução do dano celular e da gordura corporal e melhoria da 

função cerebral e da espessura da pele (AMBATI et al., 2014). 

É conseso que a astaxantina possui atividade 

antioxidante até 100 vezes mais potente que a de vitamina E 

contra a peroxidação lipídica e cerca de 40 vezes mais 

potente do que o de β-caroteno em saturação de oxigênio 

singlete (YAMASHITA et al., 2013). Dentre as funcionalidades 

benéficas dessa xantofila no organismo humano (Figura 1), é 

possível destacar a prevenção e tratamento de diversas 

doenças, tais como câncer, doenças inflamatórias crônicas, 

diabetes, nefropatia diabética, doenças neurodegenerativas, 

doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, 

complicações no fígado, antitumoral, doenças oculares 

infertilidade masculina, doenças da pele  (AMBATI et al., 

2014; PRAMEELA et al., 2017).  

Esse pigmento é um composto promissor no campo da 

dermatologia, pois atua na inibição de mediadores 

inflamatórios resultando em potentes efeitos anti-rugas e 

antioxidantes. Além disso, pode prevenir na 
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imunossupressão induzida por UV. Aspectos toxicológicos 

foram estudados e este composto é seguro e biodisponível 

no organismo humano. Alguns estudos clínicos 

demonstraram uma relação entre a ingestão de astaxantina e 

os efeitos positivos na fisiologia cutânea; no entanto, muitos 

tópicos desconhecidos precisam ser mais investigados 

(DAVINELLI et al., 2019). Com base em pesquisas realizadas 

in vitro e in vivo empregando modelos camundongos 

exercitados, verifica-se que a suplementação com 

astaxantina melhorara os índices de metabolismo, 

desempenho e recuperação do exercício devido à sua 

potente capacidade antioxidante. No exercício em humanos, 

no entanto, essas observações ainda precisam ser realizadas 

de forma consistente. Desta forma, são necessárias mais 

investigações para permitir uma conclusão sobre a eficácia 

da suplementação com astaxantina e seu papel no 

desempenho, resistência e recuperação aguda em  humanos 

(BROWN et al., 2018). 

Atua também como potencial protetor contra danos no 

fígado. Estudos relataram efeitos antioxidantes da astaxantina 

nos tecidos do fígado. Também é relatado que o tratamento 

com astaxantina melhora a hiperlipidemia, que indiretamente 

induz os efeitos antioxidantes da astaxantina nas patologias 

hepáticas. Além disso, a astaxantina pode aliviar os danos no 

fígado, independentemente de seus efeitos antioxidantes. 

Mais estudos investigando a relevância da astaxantina na 

proteção do fígado são necessários (CHEN; KOTHANI, 2016). 

Com base em pesquisas in vitro e in vivo realizadas em 

modelos de camundongos exercitados, as evidências 

sugerem que a suplementação com astaxantina pode 

potencialmente melhorar os índices de metabolismo, 
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desempenho e recuperação do exercício devido à sua potente 

capacidade antioxidante. No exercício em humanos, no 

entanto, essas observações ainda precisam ser realizadas de 

forma consistente. Sendo necessária mais investigações para 

permitir uma conclusão mais robusta relacionado a eficácia da 

suplementação com astaxantina e seu papel potencial na 

utilização de substratos, desempenho de resistência e 

recuperação aguda em  humanos (BROWN et al., 2018). 

A suplementação oral com astaxantina pode ser um 

novo tratamento potencial para inflamação e estresse 

oxidativo em doenças cardiovasculares, mas as evidências 

dos efeitos no perfil lipídico e na glicose ainda são 

inconclusivas (URSONIU et al., 2015). A astaxantina pode ser 

considerada como um potencial agente terapêutico para o 

tratamento de condições patológicas associadas ao excesso 

de dano oxidativo e disfunção das mitocôndrias. Tais 

condições ocorrem em doenças cardiovasculares, doenças 

neurodegenerativas, doenças hepáticas, hiperglicemia e 

outras síndromes metabólicas, incluindo diabetes, 

complicações diabéticas, como neuropatia, retinopatia e 

nefropatia e inflamação no pâncreas, fígado, endotélio e rim. 

O consumo de alimentos ricos em astaxantina pode prevenir 

complicações metabólicas relacionadas à processo de 

envelhecimento (KIM; KIM, 2018). 

A estrutura molecular única da astaxantina tem sido 

responsável por por suas poderosas atividades 

antioxidantes, extinguindo o oxigênio singlete e eliminando 

os radicais livres. A astaxantina inibe a oxidação da 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) e aumenta níveis de 

lipoproteína de alta densidade (HDL) - colesterol e 

adiponectina em estudos clínicos,  exerce ações preventivas 
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contra doenças cardiovasculares ateroscleróticas(CVD) por 

seu potencial para melhorar o estresse oxidativo, inflamação, 

metabolismo lipídico e metabolismo da glicose (EDWARDS 

et al., 2016). Chan et al. (2019), sugerem que o suplemento 

de astaxantina ou alimentos ricos neste composto funcional 

é útil para a prevenção ou alívio do distúrbio coagulatório 

diabético. 

Ainda, pode ser considerada como um potencial 

agente terapêutico para o tratamento de condições 

patológicas associadas ao excesso de dano oxidativo e 

disfunção das mitocôndrias. Tais condições ocorrem em 

doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, 

doenças hepáticas, hiperglicemia e outras síndromes 

metabólicas, incluindo diabetes, complicações diabéticas, 

como neuropatia, retinopatia e nefropatia e inflamação no 

pâncreas, fígado, endotélio e rim. O consumo de alimentos 

ricos em astaxantina pode prevenir complicações 

metabólicas relacionadas à processo de envelhecimento 

(KIM; KIM, 2018).  

O mecanismo de ação deste compoto se dá em razão 

da sua estrutura molecular única, responsável por 

desempenhar suas poderosas atividades antioxidantes, 

extinguindo o oxigênio singlete e eliminando os radicais 

livres. A astaxantina inibe a oxidação da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) e aumenta níveis de lipoproteína de alta 

densidade (HDL) -colesterol e adiponectina em estudos 

clínicos. Assim, a astaxantina pode exercer ações 

preventivas contra doenças cardiovasculares 

ateroscleróticas(CVD) por seu potencial para melhorar o 

estresse oxidativo, inflamação, metabolismo lipídico e 

metabolismo da glicose (EDWARDS et al., 2016).  
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Evidências demonstram que a astaxantina confere 

efeitos neuroprotetores em modelos experimentais de lesões 

agudas, distúrbios neurodegenerativos crônicos e doenças 

neurológicas. Os efeitos benéficos da astaxantina estão 

ligados ao seu efeito oxidativo, características anti-

inflamatórias e anti-apoptóticas (WU et al., 2015). Apresenta 

também eficácia antitumoral pré-clínica in vivo e in vitro em 

vários tipos de câncer. Várias pesquisas decifraram que esse 

composto exerce sua influência antiproliferativa, antipoptose 

e anti-invasão através de diferentes vias e moléculas 

(ZHANG; WANG, 2015).  Está documentado que a 

astaxantina possui grande potencial como agentes 

farmacológicos para a erradicação do H. pylori e para o 

tratamento de doenças gástricas mediadas por este 

microrganismo( KANG; KIM, 2017).  

Em razão de sua natureza química, a astaxantina é 

instável quando exposta ao calor e a luz e pode alterações 

degradação durante o processamento dos alimentos, fato este 

que limita sua aplicação em matrizes alimentares. Além disso, 

apresenta baixa solubilidade em água, por ser um pigmento 

lipofílico. Por essa razão, a encapsulação tem sido uma técnica 

eficaz de proteção deste composto e aplicações em 

alimentos(JIANG; ZHU, 2019).Por essa razão, a 

microencapsulação tem sido uma técnica eficaz de proteção 

deste composto e aplicações em alimentos (VAKARELOVA et 

al., 2017; JIANG; ZHU, 2019). 
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Figura 1 – Atividades benéficas da astaxantina no organismo. 

Fonte: YAMASHITA, 2013. 

O estudo desenvolvido por Taksima; Limpawattan; 

Klaypradit (2015) teve como objetivo produzir e avaliar as 

propriedades da astaxantina natural encapsulada em alginato-

quitosana durante 4 semanas de armazenamento refrigerado, 

bem como avaliar o perfil sensorial do consumidor e a intenção 

de compra de iogurte que contém essas microcápsulas. A 

astaxantina do camarão foi encapsulado em matrizes 

compreendendo a mistura de quitosana e alginato de alginato 

(1,2 g / 100 mL) e quitosana (1,0 g /100 mL) e resultaram em 

uma eficiência de encapsulamento de mais de 90%. A 

astaxantina encapsulada manteve a atividade de eliminação de 

DPPH superior a 50%, enquanto o ensaio de quelante de ferro 

demonstrou capacidade abaixo de 50%. Os  consumidores (n = 
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130) avaliaram iogurte contendo contas de astaxantina quanto 

à aceitabilidade da aparência, cor, aroma, sensação na boca e 

gosto geral. Uma escala binomial (sim / não) foi empregada 

para avaliar a aceitação geral e a intenção de compra. Os 

resultados revelaram que a pontuação geral de iogurte com 

microcápsulas foi superior a 6,0 (na escala de 9 pontos) com 

aceitação positiva (86,2%) e intenção de compra (95,6%). A 

análise de regressão logística indicou que cor, aroma, , sabor e 

gosto geral eram fatores significativos afetando positivamente a 

aceitação geral e a intenção de compra de iogurte contendo 

contas de astaxantina. 

A técnica de encapsulamento é considerada um método 

eficaz para proteger os compostos sensíveis compostos dentro 

de materiais de parede contra condições adversas.  

Consequentemente, alimentos fortificados com compostos 

bioativos microencapsulados tem recebido atenção crescente 

de consumidores preocupados com a saúde (TAKSIMA; 

LIMPAWATTAN; KLAYPRADIT, 2015). 

Um extrato lipídico contendo astaxantina obtida de 

resíduos de camarão foi encapsulado por secagem por spray 

para expandir seu uso como ingrediente alimentar. 

Maltodextrina e goma arábica foram agentes encapsulantes. A 

caracterização morfológica revelou a formação de partículas 

com diâmetro ≈6 μm, com ampla distribuição de tamanho, na 

qual o óleo foi efetivamente encapsulado (EE> 90%) na forma 

de gotículas. O encapsulamento levou à oxidação lipídica, em 

certa medida, atribuída ao tratamento térmico aplicado para 

produzir as partículas e ao aumento da área superficial. No 

entanto, a ausência de acúmulo de hidroperóxidos a partir do 

dia 30, a decomposição do TBARS no final do período de 

armazenamento e os baixos valores encontrados em termos 
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absolutos indicam que o extrato lipídico foi relativamente 

estável durante o armazenamento (110 dias a 5 ± 2 ° C no 

escuro). Os pós obtidos apresentaram alta solubilidade em 

água (≥92%), resultando em aumentos na bioacessibilidade da 

astaxantina e atividade antioxidante até 11 vezes e 18 vezes, 

respectivamente, e hidrólise parcial dos mono e / ou diésteres 

da astaxantina, após digestão gastrointestinal simulada. Em 

conclusão, o extrato lipídico encapsulado em spray dos 

resíduos de camarão tem potencial como corante alimentar e 

ingrediente funcional (MONTERO et al., 2016). 

Vakarelova et al., (2017) desenvolveram um método 

sustentável para a extração e produção de microencapsulados 

estáveis de astaxantina. Os autores extraíram  quase 2% de 

astaxantina por meio da homogeneização a alta pressãode 

células secas de Haematococcus pluvialis em óleo de soja. O 

óleo enriquecido com astaxantina foi encapsulado em alginato 

e pectina de baixo metoxilo pela tecnologia de extrusão de bicos 

vibratórios mediados por Ca2 + . As microesferas de pectina a 

3% resultaram no melhor compromisso entre a esfericidade e a 

retenção de óleo após a secagem. Foi monitorado a 

estabilidade dessas esferas de astaxantina sob quatro 

condições diferentes de exposição à luz, temperatura e 

oxigênio. Após 52 semanas, as micro-esferas mostraram uma 

retenção total de astaxantina, com diferentes cinéticas de 

degradação. A refrigeração, portanto, resultou na condição 

ideal de armazenamento para preservar a estabilidade da 

astaxantina. 

Outra forma de conservar e permitir a sua incorporação 

em alimentos é o uso de nanodispersão. O estudo desenvolvido 

por Anarjan; Tan (2013) buscou solubilizar a astaxantina por 

meio de sistemas de nanodispersão com objetivo de incorporar 
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astaxantina em formulações alimentares à base de água. Nesta 

pesquisa, foram avaliadas as estabilidades químicas das 

nanodispersões de astaxantina diluídas em suco de laranja e 

leite desnatado como modelo de sistemas alimentares e em 

água deionizada como controle. As nanodispersões 

apresentaram melhor estabilidade nos sistemas alimentares em 

comparação ao controle. Assim, verificou-se que a 

alta captação celular obtida nos ensaios in vitro pode ser 

alcançada via incorporação em alimentos à base de proteínas, 

como o leite. 

Os ovos de galinha são uma rica fonte de nutrientes 

essências e, por isso, são normalmente usados na 

alimentação humana. O grau de pigmentação das gemas de 

ovos depende basicamente do desejo do consumidor e varia 

de acordo com a área geográfica, tradição e cultura 

(FERREIRA et al., 2014). Pode ser utilizada na aquicultura, 

para  pigmentação da pele e músculo nos salmões, trutas, 

peixes ornamentais, camarão, lagostas, através da absorção e 

deposição de quantidades relativamente grandes de 

astaxantina dietética que é freqüentemente administrada nas 

rações para animais aquáticos (VAKARELOVA et al., 2017). 

Um exemplo tipíco é o salmão, peixe branco que se torna 

rosado através da ingestão do camarão. Já o salmão cultivado 

em cativeiro não tem acesso aos organismos citados acima, 

entretanto adiciona-se a sua ração a astaxantina (ATX), 

substância que confere a cor rosada a sua carne (FERREIRA 

et al., 2014; BEGUM et al. 2016). 

A manutenção da pigmentação é de suma importância 

na perspectiva comercial, sendo diretamente associada à 

percepção e interpretação subjetiva do consumidor como um 

importante critério de qualidade antes do consumo real. Por 
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esta razão, a cor exerce um forte papel decisivo ao avaliar e 

determinar a qualidade do produto no ponto de venda. A 

expansão progressiva da indústria da aquicultura estabeleceu 

uma demanda insaciável para este pigmento. Além disso, a 

ampla gama de outros benefícios fisiológicos que este 

pigmento biológico confere a esses animais também é 

apresentado, que inclui várias melhorias na sobrevivência, 

desempenho de crescimento, capacidade reprodutiva, 

tolerância ao estresse, resistência a doenças e imunisação 

expressão genetica (LIM et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os carotenoides apresentam-se como pigmentos com 

alta atividade anti-oxidante, anti-inflamatória e agente de 

manutenção da imunidade. Encontram-se disponíveis através 

da síntese de plantas, fungos, bactérias e microalgas. Para 

este ultimo vale destacar a capacidade de produção destes 

compostos induzida por diferentes configurações de cultivo, 

em que a microalga é capaz de metabolizar seus components 

através das condições em que este se encontra submetido. 

As indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmetológica 

são as grandes consumidoras destes compostos e dos 

benefícios pore eles causados. O alto valor agregado é um 

desafio para o consumo e à necessidade de ampliação de 

escala para maior produção destes metabólitos. A astaxantina 

é um carotenoide de elevado elemenot de busca no mercado 

por  possuir um vasto valor nutracêutico e  diversas aplicações 

farmacêuticas para combater doenças  

Apesar de apresentar uma combinação de fatores 

favoráveis à sua produção e comercialização, o grande 
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gargalo desses bioativos consiste nas inúmeras técnicas de 

extração e nas alternativas para o barateamento dessas 

atividades visando também à redução de impactos gerados 

pelos solventes que são utilizados. 
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RESUMO: A oxidação lipídica é uma alteração química 
complexa que modifica as características sensorais dos 
produtos, consequentemente, afetam na qualidade nutricional e 
acarretam em desperdício, esse processo afeta principalmente 
os produtos cárneos devido as sua alta perecibilidade e 
conteúdo lipídico. O processo oxidativo pode ocorrer em 
qualquer momento da cadeia produtiva dos alimentos, sendo 
necessário um rigor nas boas práticas de fabricação e 
manipulação desses produtos para que seja atestada qualidade 
sensorial, nutricional e microbiológica ao consumidor. Dessa 
forma, o presente estudo objetivou-se a avaliar a oxidação 
lipídica de pernis suínos comercializados em frigoríficos da 
cidade de Cuité, Paraíba. Para tal, foram adquiridas amostras 
em três frigoríficos, selecionados a partir da disponibilidade do 
insumo utilizado na pesquisa. As amostras foram transportadas 
em embalagens térmicas até o laboratório de Bromatologia da 
Universidade Federal de Campina Grande campus Cuité/PB, 
onde foram conduzidas as análises de TBARs, que foi realizada 
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em triplicata. As amostras apresentaram pouca diferença entre 
si, no que diz respeito a oxidação lipídica. Entretanto, apesar 
das carnes avaliadas estarem dentro das recomendações no 
parâmetro analisado, é preciso a implementação de boas 
práticas de manipulação e armazenamento das peças de carne 
nos estabelecimentos com a finalidade de evitar contaminações 
e manter a qualidade nutricional e sensorial dos produtos. 
 
Palavras-chave: Controle de qualidade. Peroxidação lipídica. 

Pernil suíno. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A oxidação lipídica consiste em uma alteração química 

que ocorre a partir da interação dos lipídeos com oxigênio que 

resultam na formação de radicais livres (FENNEMA; 

DAMODARAN; PARKIN, 2010). A oxidação lipídica é um 

importante fator a ser analisado nos alimentos, pois pode levar 

a deteriorização dos alimentos, gerando alterações sensoriais 

importantes e interferindo na qualidade nutricional do produto, 

dessa forma, a oxidação lipídica influencia diretamente a vida 

útil dos alimentos, especialmente os de origem animal, como os 

produtos cárneos. O processo de oxidação lipídica não está 

restrito apenas ao processo de armazenamento, mas pode 

ocorrer em qualquer momento da cadeia produtiva dos produtos 

como moagem, processamento, refrigeração, dentre outros 

(MARIUTTI; BRAGAGNOLO, 2009). 

Conforme Ordóñez et al. (2005) o processo oxidativo é 

descrito em três fases: A fase de iniciação, a de propagação e 

terminação. Excetuando a primeira fase (iniciação), as outras 

duas acontecem de forma simultânea nos produtos. A saber, a 
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fase de iniciação compreende o momento em que acontece a 

formação dos radicais livres a partir de ácidos graxos 

insaturados que reagem com moléculas de oxigênio e resultam 

em peróxidos lipídicos. Logo em seguida ocorre as fases de 

propagação e terminação. Na fase de propagação há uma 

maior oxidação dos ácidos graxos insaturados, enquanto que 

na etapa de terminação os radicais livres (que foram gerados 

pela decomposição dos peróxidos lipídicos) se unem originando 

outros compostos não radicais, que resulta em alterações 

sensoriais como o odor de ranço. 

Embora seja empregado a terminologia de terminação à 

última etapa da oxidação lipídica, o processo oxidativo não é 

cessado em sua totalidade nessa fase, pois ainda ocorre a 

formação de radicais reativos que podem reagir com ácidos 

graxos insaturados. Ressalta-se que esse processo na fase de 

terminação é lento e ocorre com uma baixa concentração 

(ESKIN; SHAHIDI, 2015). 

Hordienarmente cresceu o número de exportação da 

carne suína e o Brasil se tornou o quarto maior produtor desse 

produto, além de ser o quarto maior exportador da carne de 

porco no mundo. Com esse crescimento, também foi elevada 

os critérios de qualidade com a carne estimulada pela 

concorrência do mercado interno (JACINTO, 2017). Sabe-se 

que o processo oxidativo pode ocorrer em qualquer etapa da 

cadeia produtiva, dessa forma, Jacinto (2017) descreve que o 

procedimento de abate de suínos deve ser cuidadosamente 

executado e ressalta a importância do manejo adequado do 

pré-abate, pois este, está relacionado com os processos 

bioquímicos que ocorrerão no período post-morten e que esses 
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processos vão definir a qualidade da carne que chegará ao 

consumidor. 

A carne suína possui proteínas de alto valor biológico, se 

caracterizando como uma ótima fonte de proteínas e 

aminoácidos, além disso possui em sua composição diversas 

vitaminas, entre elas as do complexo B, a saber: B1, B2, B3, B6 

e B12. Ademais, possui uma gama de ácidos graxos e minerais 

como ferro, selênio, potássio e zinco (MOURA; MEDEIROS, 

2015; JACINTO, 2017). 

A carne suína é a carne muito consumida no mundo 

inteiro, porém no Brasil ela ainda é pouco apreciada. No ano de 

2015 o consumo de carne suína atingiu um número de 15,1kg 

per capita, um valor relativamente baixo ao comparar com 

outras carnes como a de frango e a bovina. Apesar dos valores, 

o mercado doméstico do Brasil consome em média cerca de 

três milhões de toneladas de carne suína ao ano (ABPA, 2018; 

ANJOS; GOIS; PEREIRA, 2018). 

Diversos estudos apontam uma série de fatores que 

influenciam diretamente no baixo consumo de carne suína em 

relação as demais proteínas animais, dentre elas estão a ideia 

de que os consumidores têm sobre a carne, pois acreditam que 

a mesma possui maiores quantidades de colesterol quando 

comparada a ouros tipos de carne (aves e bovina), além da 

forma que os porcos são criados, muitos consumidores 

acreditam que o animais são criados em ambientes 

inadequados (sujos) e que isto pode transmitir doenças para o 

comensal. Os estudos apontam também que grande parte dos 

consumidores não conhece o local de criação destes animais, 

entretanto, o imaginário de animais soltos, livres e sem cuidado 
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sanitário ainda é remetido na mente das pessoas (MARÇAL et 

al., 2016) 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou-se a 

avaliar a oxidação lipídica de pernis suínos comercializados na 

cidade de Cuité, Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo realizado em laboratório com 

carácter quantitativo e experimental. As análises foram 

conduzidas no Laboratório de Bromatologia (LABROM) do 

Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG/CES) campus Cuité – PB. 

As amostras de pernis suínos foram adquiridas em 

distintos frigoríficos do município de Cuité, Paraíba. Na figura 1 

é possível observar a carne utilizada no estudo. A escolha dos 

frigoríficos foi dada a partir da disponibilidade do estabecimento 

em ofertar para comercialização a peça de carne utilizada. Para 

tal, foram consultados dez frigoríficos da referida cidade e 

apenas três possuíam em seus estoques pernil suíno para 

venda. Foram coletados três amostras de cada frigorifico da 

carne supracitada, as mesmas foram acondicionadas em 

recipientes térmicos a uma temperatura de refrigeração e 

levadas para o Laboratório de Bromatologia (LABROM) do 

Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG/CES) campus Cuité – PB.  

 

Figura 1 – Carne suína (pernil) adquirida em um 

estabelecimento da cidade de Cuité – PB. 
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Fonte: Acervo dos autores (2019). 

 

A cidade de Cuité (6028’53,94” S e 36008’58,87” W) está 

localizado na mesorregião do agreste paraibano e na 

microrregião do Curimataú Ocidental. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) estima que no ano de 2017 o 

município possuía cerca de 20.348 habitantes e apresentava 

uma área territorial de 758 km², e uma densidade de 26,3 

hab./km². A cidade está localizada a 235 km da capital do 

estado, João Pessoa. Ademais, Cuité encontra-se a 667 m de 

altitude em relação ao nível do mar e faz divisa com as cidades 

de Barra de Santa Rosa, Cacimba de Dentro, Cubati, Nova 

Floresta, Pedra Lavrada, Picuí e Sossego (IBGE, 2017). 

A avaliação da oxidação lipídica foi realizada nos pernis 

suínos sem o prévio tratamento térmico pelo teste das 

Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARs) 

utilizando o método de Raharjo et al. (1992), adaptado por 

Pereira (2009). O método consistiu em pesar 10g de amostra, 

previamente moída e homogeneizar em tubo falcon, adicionar 

40 mL de ácido tricloroacético (TCA) 5% e 1 mL do antioxidante 

sintético butilhidroxitolueno (BHT) 0,15%. Homogeneizou-se 



AVALIAÇÃO DA OXIDAÇÃO LÍPIDICA EM CARNES SUÍNAS 

COMERCIALIZADAS EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DA 

PARAÍBA 

202 
 

por um minuto em vórtex e a mistura foi filtrada com auxílio de 

papel filtro qualitativo, para balão volumétrico de 50 mL, sendo 

o volume completado com a solução de ácido tricloroacético 

5%. Deste balão, retirou-se uma alíquota de 5 mL e transferiu-

se para tubo de ensaio, onde foi adicionado 5 mL de ácido 

tiobarbitúrico 0,08M em ácido acético 50%. Os tubos foram 

incubados em banho-maria fervente (100 °C) por 40 minutos. A 

leitura foi realizada a 531 nm e os resultados comparados 

contra o branco e o resultado expresso em mg malonaldeído 

(MA) / Kg carne. A figura 2 exemplifica o processo em que se 

adquiriu as carnes e sua utilização neste trabalho. 

 A análise foi realizada em triplicada, os valores foram 

expressos em média e desvio padrão e foram avaliadas através 

da análise de variância (ANOVA) utilizando o teste de Tukey, 

considerando o nível de significância de 95% onde p<0,05. 
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Figura 2 – Fluxograma  do desenvolvimento do estudo

 
Fonte: Acervo dos autores (2019) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de oxidação lipídica é um considerado 

importante para o músculo vivo, pois a partir dele é possível a 

extração de energia em condições fisiológicas normais, porém 

neste processo existem diversos mecanismos limitantes como 

observados na figura 3 (FIERS et al., 1999; FERREIRA, 2016). 

 

Figura 3 – Oxidação lipídica no tecido muscular 

Fonte: Ferreira (2016). 

 

A qualidade da carne sofrem influências diretas pelos 

fatores ante-mortem e post-mortem, dentre estes, uma das 

principais alterações é a queda do pH muscular no post-mortem 

podem levar ao aparecimento de características sensoriais 
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desagradáveis, como a carne PSE (pálida, flácida e exsudativa) 

e DFD (escura, firme e seca). Esses tipos de carnes influenciam 

na decisão de compra do consumidor, pois as mesmas são 

consideradas de baixa qualidade (COSTA et al., 2016). 

Entre as alterações sensoriais que a oxidação lipídica 

promove na carne está o odor. Os odores são originados 

através de misturas complexas de moléculas voláteis 

odoríferas, sendo considerado assim, um dos elementos mais 

complexos provenientes de substâncias voláteis dos alimentos. 

No processo de mastigação, o aroma característico do alimento 

é liberado na boca e perpassa as narinas pela nasofaringe até 

o epitélio olfatório que possui diversos receptores que se ligarão 

as diferentes moléculas odoríferas gerando a percepção 

sensorial consciente do odor. Existem quatro propriedades 

funcionais do odor que são: A sensibilidade, a discriminação da 

intensidade e qualidade, a tendência à adaptação e as inibições 

que ocorrem nas misturas (DUTCOSKY, 2013; FISCHMANN, 

2016). 

A língua humana consegue reconhecer cinco gostos 

diferentes que estão distribuídos em locais específicos da 

língua, estes são o doce, salgado, azedo, amargo e umami. O 

processo de percepção do gosto acontece por intermédio de 

células receptoras que estão localizadas na língua, no palato, 

nas bochechas e no esôfago que vão criar um sinal nervoso. As 

características de um alimento dependem mais do aroma do 

que apenas do gosto, a junção de ambos constituem o flavor. O 

flavor pode ser caracterizado como uma sensação mista, porém 

unitária, que envolve dois sentidos (olfato e paladar). Porém, 

uma série de fatores pode alterar a percepção do sabor, como 

a sensação térmica do alimento, pressão, adstringência, 
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pungência, picância, refrescância, dormência entre outros. 

Amora é considerado a percepção dos componentes voláteis 

do alimento na boca, esse aroma se refere a propriedades 

olfativas que, quando somadas as propriedades paliativas e aos 

estímulos trigeminais e de temperatura, origina o sabor 

(DUTCOSKY, 2013; FISCHMANN, 2016). 

O sabor da carne é derivado da temperatura, já que a 

carne crua tem muito pouco ou nenhum aroma, além de 

apresentar um gosto residual de sangue. Durante o cozimento, 

o calor induz reações não voláteis de tecidos magros e gordos 

que resultam em diversos produtos de reação que contribuem 

para o gosto, mas são os compostos voláteis formados durante 

o cozimento que vão determinar o aroma e contribuir em maior 

parte para o sabor característico da carne (FISCHMANN, 2016). 

A qualidade da carne está diretamente relacionada pela 

particularidade em que o animal esteve submetido durante o 

processo da produç ão que envolve fatores como o manejo, 

sanidade, efeitos genéticos, influências ambientais e 

alimentares dos animais (SOARES, 2016). 

Alguns fatores extrínsiecos que contribuem para o 

desenvolvimento da oxidação lipídica são descritos por Mariutti 

e Bragagnolo (2009) que relatam as condições de 

processamento, a exemplo da moagem, o tratamento térmico, 

a aplicação de alta pressão, adição de outros ingredientes à 

formulação, o tipo de embalagem que envolve a carne, a 

exposição à luaz, além da temperatura de armazenamento. 

Dentre os fatores extrínsecos que contribuem para o 

desenvolvimento da oxidação lipídica em carnes estão as 

condições de processamento, como a moagem, o tratamento 

térmico, a aplicação de alta pressão, a adição de outros 



AVALIAÇÃO DA OXIDAÇÃO LÍPIDICA EM CARNES SUÍNAS 

COMERCIALIZADAS EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DA 

PARAÍBA 

207 
 

ingredientes a formulação do produto, a temperatura de 

armazenamento, o tipo de embalagem e a exposição à luz. 

De acordo com a tabela 1, que apresenta os valores 

médios da oxidação lipídica das carnes suínas analisadas, os 

valores obtidos tiveram pouca diferença entre si e variaram 

entre 0,140 a 0,141 mg malonaldeído (MA) / Kg carne.  

A legislação brasileira não define uma quantidade 

especifica para o teor de oxidação lipídica em carnes, 

entretanto Terra, Cichoski e Freitas (2006) discorrem que 

valores a partir de 1,59 mg de MDA/Kg podem ser nocivos à 

saúde humana podendo apresentar efeitos carcinogênicos e 

mutagênicos. Outros estudos consideram um limite para o 

índice de oxidação lipídica de 0,5 -1,0 mg MDA/Kg, pois nessa 

faixa a carne poderá sofrer alterações sensoriais 

apresesentando odor desagradável e limosidade (FURTADO, 

2007; CARLI et al., 2017). 

A oxidação lipídica da carne também pode causar 

alterações na coloração, além de levar a uma perda de suco e 

maciez. O processo oxidativo é de suma importância, pois o 

mesmo pode acarretar em sérios prejuízos à saúde do 

consumidor, pois o malonaldeído e os óxidos de colesterol que 

são os produtos da oxidação lipídica estão relacionados a 

doenças como câncer, cardiopatias e derrames cerebrais 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Conforme observado na tabela 1, a oxidação lipídica do 

pernil suíno comercializado no estabelecimento 2 (P2) 

apresentou diferença significativa da amostra P1. No entanto, 

não diferiu (p>0,05) da amostra P3. Ainda são muito escassos 

na literatura atual, estudos que avaliem a carne suína in natura, 

principalmente efocando os níveis de oxidação lipídica. 
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Entrentato, avaliar a oxidação lipídica está diretamente 

relacionada com a durabilidade da carne, podendo resultar em 

perdas ao estabelecimento, além das questões sensoriais. 

 

Tabela 1 – Teores médios de TBARS das amostras de carne 
suína (pernil) obtidas em estabelecimentos comerciais distintos. 

 
P1: amostra de pernil obtida em estabelecimento 1; P2: amostra de pernil 
obtida em estabelecimento 2; P3: amostra de pernil obtida em 
estabelecimento 3. Média ± desvio-padrão. * Resultados expressos em mg 
de malonaldeído/kg de amostra. Diferentes letras sobrescritas na mesma 
linha diferiram entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Fonte: Os autores 
(2019). 
 

Em um estudo realizado por Pontes (2019) que avaliou o 

tempo de prateleira de carnes caprinas reestruturadas nos 

períodos de 0, 7 e 14 dias encontrou valores na amostra padrão 

(sem adição de antioxidantes) valores entre 0,031 a 0,109 mg 

de malonaldeído/kg de amostra entre os tempos analisados, 

valores inferiores ao do presente estudo. 

Souza (2018) encontrou valores médios de oxidação 

lipídica em carne de peito de frango cru de 2,869 ± 1,21 mg de 

malonaldeído/kg de amostra. Valores muito superiores ao do 

presente estudo.  

Outros estudos com nível de oxidação lipídica superior 

ao encontrado neste trabalho foi realizado por Santana (2015) 

 P1 P2 P3 

TBARS 

mg 

malonaldeído 

(MA) / Kg 

carne 

0,141±0,00a 0,140±0,00b 0,141±0,00ab 
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ao avaliar almondegas de frango durante armazenamento ao 

longo de 10 dias pode observar que a amostra controle (sem 

adição de substâncias antioxidantes) obteve valores que 

variaram entre 5,49 a 10 mg de malonaldeído (MDA)/kg. 

Valores inferiores foram relatados por Câmara et al. 

(2017) que ao avaliarem hambúrgueres crus de carne bovina 

utilizando as partes do acém e patela adicionados de gordura 

vegetal encontraram valores de 0,071 mg/MDA/kg. 

Lima (2019) ao analisar a carne bovina in natura 

encontrou valores médios na análise de oxidação lipídica entre 

0,1730 a 0,5866 mg/MDA/kg durante o período de oito dias. Os 

resultados descritos por Lima, diferem do presente estudo que 

apresentou 0,0140 mg/MDA/kg no frigorífico 2. 

Duarte (2017) avaliou filés de tilápia do Nilo em 

diferentes tempos de armazenamento sob congelamento 

durante 6 meses a uma temperatura de  -40ºC, os valores de 

TBARs foram entre 0,29 a 0,87. Os valores supracitados são 

superiores ao presente neste estudo. 

O nível de oxidação lipídica está diretamente relacionada 

a presença de insaturações na carne, no caso da carne suína, 

a mesma apresenta cerca de 60% de ácidos graxos insaturados 

em sua composição, enquanto apenas 40% são ácidos graxos 

do tipo saturados. Essa proporção, apesar de tornar mais 

susceptível a oxidação lipídica, configura a carne suína como 

um importante alimento com qualidade nutricional elevada, pois 

os ácidos graxos insaturados possuem efeito protetor para 

doenças cardiovasculares, pois agem reduzindo a agregação 

de plaquetas e triacilgliceróis (KANNER, 1994; USDA, 2017; 

CUNHA, 2017). 
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Os alimentos eles possuem função vital para a 

manutenção da vida a partir do suprimento de nutrientes, porém 

os alimentos não devem ser restritos apenas as necessidades 

nutricionais diárias do corpo humano, mas também devem 

conter caracteristicas sensoriais como aroma, sabor, aparência 

e consistência agradável para que se torne mais palatável e 

atrativo para o comensal (RAMOS; GOMIDE, 2017; SILVA, 

2017). 

A temperatura de armazenamento é uma variável 

importante no que diz respeito a oxidação lipídica de carnes. As 

carnes armazenadas a uma temperatura de 0ºC possui boas 

condições, resguardando suas propriedades nutricionais e 

sensoriais e pode ser consumida em um tempo de três a seis 

semanas, enquanto que em temperatura de congelamento 

(entre -18ºC a -20ºC) pode durar (respeitando a qualidade 

nutricional, microbiológica e sensorial) um périodo de nove até 

quinze meses. Porém, produtos cárneos possuem uma maior 

tendência a sofrerem o proceso de oxidação lipídica, pois a 

grande maioria dos produtos passa por um processo de 

desintegração da carne e mesmo em temperaturas de 

refrigeração ocorre a oxidação lipídica em decorrência da 

liberação de ácidos graxos insaturados presentes na membrana 

(fosfolipídeos), além de íons de ferro da mioglobina 

(CHIATTONE, 2010; PRETE, 2016). 

A indústria de alimentos utiliza os antioxidantes como 

uma estratégia para retardar ou minimizar a oxidação em 

carnes, dentre esses antioxidantes os mais utilizados eram do 

tipo sintético, entretanto, estudos apontaram toxicidade em 

ensaios in vivo, principalmente por seu efeito carcinogênico, a 

partir disso, sua utilização passou a ser restrita em diversos 
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países no mundo. Dessa forma, com o crescente aumento da 

consciência e exigênia dos consumidores no que tange à 

segurança dos aditivos alimentares, foi criada uma necessidade 

para identificar novas fontes naturais de antioxidantes que 

promovesse uma maior segurançaem relação à saúde dos 

consumidores e conseguisse prolongar a vida útil dos 

alimentos. A partir de então diversas estratégias foram criadas 

para atender essa demanda (OLIVEIRA et al., 2012). 

As carnes avaliadas nos frigoríficos estavam expostas 

em temperatura ambiente e fixadas sobre estruturas metálicas 

sujeitas, além do aceleramento da oxidação lipídica, também 

uma contaminação microbiológica por vetores mecânicos. 

Realizar o controle de temperatura é um tópico 

importante e necessário para os estabelecimentos, pois permite 

uma maior durabilidade da carne exposta, além de diminuir os 

contaminantes, manter uma aparência agradável para os 

consumidores. A ausência do controle adequado, pode irá 

refletir diretamente nos atributos sensoriais, principalmente, de 

cor e aroma. Ademais, favorece o desenvolvimento de micro 

organismos prejudicando a qualidade e ofertando perigo à 

saúde (BORGES; SOUZA, 2019). 

Estudos realizados por Mariutti e Bragagnolo (2009) 

elucidam o uso de condimentos, por em sua maioria possuírem 

ação antioxidante, são uma forma eficaz para minimizar ou 

retardar a oxidação lipídica, ampliando a vida de prateleira e, 

consequentemente, preservando as características sensoriais e 

nutricionais da carne. O uso de condimentos, especialmente os 

naturais, podem agregar valor nutricional à carne, sabor as 

preparações, além de reduzir o desperdício e prejuízo ao 

consumidor.  
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Porém, se faz necessária uma abordagem ampla sobre 

a oxidação lipídica envolvendo seus mecanimos de ação, para 

que possa ser compreendido a ação dos antioxidantes naturais 

e sua eficácia no combate do processo degenerativo 

ocasionado pela oxidação (OLIVEIRA et al., 2012). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, infere-se que a carne comercializada 

no município analisado não possui altos níveis de oxidação 

lipídica. No entanto, se faz necessário os estabelecimentos 

refletirem ações a fim de implementar boas práticas de 

manipulação de alimentos nos pontos comerciais, uma vez que 

tópicos como a exposição da carne a temperatura ambiente por 

longos períodos pode ocasionar à uma oxidação lipídica, 

deteriorando a carne, além de contribuir para a reprodução de 

micro-organismos patogênicos que podem causar malefícios à 

saúde do consumidor. 

Ademais, também sugere-se novas análises, com outros 

tipos de carnes mais populares na região para obter um perfil 

global do município quanto a oxidação lipídica e microbiológica 

das carnes comercializadas. 
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RESUMO:  As indústrias de alimentos vêm buscando 
alternativas tecnológicas, que proporcionem alimentos mais 
saudáveis aos seus consumidores. Desta forma, o presente 
trabalho teve como objetivo elaborar bebidas mistas a base de 
frutas, hortaliças e farinhas funcionais comerciais e avaliar sua 
qualidade físico-quimíca durante um período de 25 dias. Foram 
elaboradas 8 formulações de bebidas mistas a base de frutas 
(abacaxi, melão, maracujá, acerola, melancia, kiwi, limão e 
graviola), hortaliças (cenoura, beterraba, pepino e couve) e 
farinhas funcionais comerciais (berinjela, gengibre, espinafre, 
Spirulina platensis, hibisco vermelho e coco em pó) na 
proporção de 40% (polpa+farinhas) e 70% de água mineral 
sendo armazenadas a temperatura controlada de 10±1°C por 
25 dias. As bebidas mistas foram submetidas a avaliações 
físico-químicas (Sólidos Solúveis, Acidez Titulável, pH, SS/AT e 
cor) e de ácido ascórbico e compostos fenólicos totais. O 
experimento foi instalado em um delineamento inteiramente 
casualizado em esquema fatorial com 3 repetições. Quando 
detectado significância para o teste F, foram submetidos ao 
teste de Tukey ao nível de 5%. Todas as formulações 
apresentaram valores de pH inferiores 4,5 durante todo o 
período de armazenamento refrigerado. As formulações F5 e 
F6 apresentaram os melhores resultados para a quantificação 
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de ácido ascórbico e compostos fenólicos. Quanto a 
palatabilidade as formulações F7 e F8 obtiveram o melhor 
equilíbrio de Sólidos Solúveis e Acidez Titulável. 
Palavras-chave: Suco. Compostos Bioativos. Farinhas 

funcionais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o aumento do consumo de alimentos 

funcionais tem desempenhado um papel fundamental na prática 

por hábitos saudáveis, devido à crescente preocupação do 

consumidor com a saúde e a percepção de que uma má 

alimentação pode acarretar em problemas tais como: 

obesidade, anemia, diabetes e colesterol, e afetar diretamente 

a saúde (KÜSTER-BOLUDA; VIDAL-CAPILLA, 2017). 

Os alimentos não são julgados apenas em termos de 

gosto e necessidades nutricionais imediatas, mas também por 

sua capacidade em melhorar a saúde e o bem-estar. O 

consumidor está cada vez mais consciente da importância da 

inclusão de alimentos saudáveis na dieta que auxiliam na 

prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida, o que 

resulta em um aumento na demanda destes produtos no 

mercado (ANDRES, VILLANUEVA, TENORIO, 2016).  

Pensando nisso, o segmento de mercado de alimentação 

saudável e rápida tem ganhado espaço e adeptos. Pois, 

embora queiram alimentar-se bem, as pessoas buscam o que 

é mais prático. Seguindo esta tendência, o consumo de bebidas 

mistas de vegetais tem aumentado, assim como as pesquisas 

com os mais diferentes tipos de misturas de frutas e hortaliças 

no preparo da bebida. São estudos que abordam desde a 

composição nutricional, vitaminas, atividade antioxidante, 
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conteúdo de compostos fenólicos, antocianinas, flavonoides, 

com foco no apelo de alimento funcional, que tenha efeitos 

positivos à saúde dos consumidores (DIONÍSIO et al., 2016). 

Em meio a variedade de alimentos disponíveis, alguns 

que até pouco tempo eram desconhecidos vêm ganhando 

espaço na mesa dos consumidores que buscam efeitos 

benéficos, como o caso das farinhas funcionais de diversas 

espécies vegetais (CHAUHAN; SAXENA; SINGH, 2015; 

JULIANTI et al., 2017). As farinhas funcionais produzidas a 

partir de frutas, grãos de cereais e leguminosas, apresentam-

se como uma maneira mais prática e versátil de ingestão e são 

ricas em macro e microelementos, fibras e nutrientes bioativos. 

Além disso, agem aumentando a imunidade, a reparação de 

danos no DNA causados pela exposição a toxinas, a 

desintoxicação do organismo, a proteção contra agentes 

cancerígenos e as atividades do fígado (PAN et al., 2017).  

Diante do contexto, o objetivo do presente trabalho foi 

elaborar diferentes formulações de bebidas mistas a base de 

frutas tropicais, hortaliças e farinhas funcionais comerciais, 

avaliando sua qualidade por meio parâmetros físico-químicos e 

compostos bioativos durante o período de 25 dias de 

armazenamento sob refrigeração. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia 

de Produtos de Origem Vegetal (LTPOV) do Centro de Ciências 

e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de 

Campina Grande, município de Pombal – PB. As frutas 

(abacaxi, melão, maracujá, acerola, melancia, kiwi, limão e 

graviola), hortaliças (cenoura, beterraba, pepino e couve) e 
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farinhas funcionais comerciais (berinjela, gengibre, espinafre, 

Spirulina platensis, hibisco vermelho e do coco em pó) foram 

adquiridas nas feiras livres das cidades de Pombal e Campina 

Grande-PB.  

Após a obtenção, as frutas e hortaliças foram 

acondicionadas em caixas e transportadas para o LTPOV. 

Realizou-se uma seleção descartando o material que 

apresentou alguma injúria e os demais foram lavados, 

sanitizados por imersão em solução de 100 ppm de cloro ativo 

por 10 minutos e enxaguados em solução de 3 ppm de cloro 

ativo, sendo a preparação adequada a cada tipo vegetal. Dos 

frutos, utilizou-se somente a polpa. A cenoura, beterraba e 

pepino foram descascados da couve foram retirados os talos, 

para obtenção dos extratos. Para elaboração das bebidas 

mistas, foram preparadas oito formulações, apresentadas na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1.  Formulação de bebidas mistas à base de frutas tropicais. 

Tratamentos Concentrações 

F1 

Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Maracujá (6%) + Cenoura 

(6%)  

+ Berinjela em pó (2%) + Gengibre em pó (2%) 

F2 

Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Maracujá (8%) + Cenoura 

(8%)  

+ Berinjela em pó (2%) + Gengibre em pó (2%) 

F3 

Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Kiwi (6%) + Limão Tahiti (4%) 

+ Couve (2%) + Espinafre em pó (2%) + Spirulina platensis 

(2%) 

F4 

Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Kiwi (8%) + Limão Tahiti (6%) 

+ Couve (2%) + Espinafre em pó (2%) + Spirulina platensis 

(2%) 

F5 

Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Melancia (6%) + Acerola (4%) 

+ Beterraba (2%) + Berinjela em pó (2%) + Hibisco vermelho 

em pó (2%) 
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F6 

Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Melancia (8%) + Acerola (6%) 

+ Beterraba (2%) + Berinjela em pó (2%) + Hibisco vermelho 

em pó (2%) 

F7 
Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Graviola (6%) + Pepino (4%)  

+  Coco em pó (2%) + Gengibre em pó (2%) 

F8 
Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Graviola (8%) + Pepino (8%)  

+ Coco em pó (2%) + Gengibre em pó (2%) 

 

Foram misturadas numa proporção de 40% (polpas + 

farinhas) e 60% de água mineral, com correção dos sólidos 

solúveis para 12%, homogeneizadas e submetidas a tratamento 

térmico à temperatura de 90ºC por 1 minuto, sendo envasadas 

a quente em garrafas de polietileno de 200 ml, fechadas com 

tampas plásticas com lacre, invertidas, resfriadas por imersão 

em água clorada (100 ppm), rotuladas e conservadas a 10°C 

para a caracterização e avaliação do período (25 dias) de 

armazenamento por meio de análises físico-químicas e 

compostos bioativos.  

 

Caracterização físico-química e compostos bioativos das 

bebidas mistas 

 

Potencial Hidrogeniônico: determinado em pHmetro, com 

inserção direta do eletrodo, de acordo com IAL (2008). 

Sólidos Solúveis: realizou-se leitura direta em refratômetro 

digital com compensação automática de temperatura, segundo 

IAL (2008), expressa em porcentagem (%). 

Acidez Titulável (% de ácido cítrico): determinada conforme 

metodologia descrita pelo IAL (2008) através da titulação das 

amostras com solução de hidróxido de sódio 0,1 M. 

Relação sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT): obtida 

dividindo-se os valores de sólidos solúveis pelos valores da 

acidez titulável. 
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Cor: analisada mediante leitura direta da amostra em 

colorímetro Minolta (CR300, Tokyo) operando no sistema 

CIELab. Sendo L* a luminosidade, variando de 0 (preto) para 

100 (branco); a* a intensidade da cor vermelha, que varia de 

verde (-60) a vermelho (+60); b* a intensidade da cor amarela, 

que varia de azul (-60) a amarelo (+60);  o croma (C*) expressa 

a saturação ou intensidade da cor, enquanto o ângulo de matiz 

(hº) indica a cor observável e é definido como iniciando no eixo 

+a*, em graus, em que 0º é +a* (vermelho), 90º é +b* (amarelo), 

180º é -a* (verde), e 270º é -b* (azul). 

Ácido ascórbico: quantificado por titulometria usando o 

indicador DFI (2,6 dicloro-fenol-indofenol 0,2%) até obter 

coloração rósea permanente e os resultados expressos em mg 

de ácido ascórbico por 100 ml-1 de bebida (AOAC, 2005).   

Compostos fenólicos totais: foram determinados através do 

método de Folin & Ciocalteau descrito por Waterhouse (2006). 

Diferentes concentrações das amostras foram diluídas em água 

destilada e deixadas em repouso por 1 h para obtenção dos 

extratos. Diferentes alíquotas dos extratos foram transferidas 

para tubos, onde foram adicionados agua e o reagente Folin 

Ciocalteau. A mistura permaneceu em repouso por 5 minutos e 

logo após, foi adicionado carbonato de sódio a 20%, seguido de 

agitação e repouso em banho-maria a 40°C por 30 minutos. A 

curva padrão foi preparada com ácido gálico e as leituras 

medidas em espectrofotômetro a 765nm. Os resultados foram 

expressos em mg.GAE.100g-1 de ácido gálico. 

 

Análise Estatística 

 

As análises físico-químicas e de compostos bioativos das 

formulações submetidas ao armazenamento foram instalados 
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em um delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial de 8 (formulações) x 6 (períodos), com 3 repetições, 

totalizando 144 unidades amostrais. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância. Quando detectado 

significância para o teste F, foram submetidos ao teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa 

computacional SISVAR, versão 5.7 (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estudo do armazenamento das bebidas mistas, para 

o pH (Tabela 2), os valores variaram entre 2,62 (F5 aos 5 dias) 

e 4,09 (F7 aos 25 dias), com as formulações F5 e F6 

apresentando os menores valores, devido a presença das 

polpas de abacaxi e acerola em sua composição.  

O pH das formulações F1, F2, F3, F4, F7 e F8 tendeu a 

aumentar durante o armazenamento, ocorrendo o inverso com 

as formulações F5 e F6, as quais se mantiveram praticamente 

estáveis. Porém, essas alterações não são suficientes para 

acarretar mudanças qualitativas dos tratamentos, já que é 

considerado um baixo pH, tornando o meio desfavorável ao 

ataque de microrganismos. A contribuição do pH ácido para a 

estabilidade microbiológica de sucos de frutas foi reportada por 

Wang et al., (2016) e Fevrier et al., (2016). Além disso, as 

bebidas mistas foram pasteurizadas, o que também assegura a 

qualidade microbiológica e sensorial dos produtos por reduzir a 

carga microbiana inicial e inativar as enzimas oxidativas pelo 

uso do calor (SANTHIRASEGARAM et al., 2014). 
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Tabela 2. Efeito do tempo de armazenamento no pH de bebidas 
mistas a 10±1 °C. 

pH 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

3,49±0,02cB 3,58±0,06dA 3,57±0,06dAB 

3,36±0,00dA 3,19±0,10eB 3,30±0,00eA 

4,00±0,01aA 3,80±0,04cC 3,91±0,06bB 

3,70±0,03bA 3,58±0,02dB 3,69±0,05cA 

2,68±0,02eA 2,62±0,04fA 2,65±0,02fA 

2,66±0,01eA 2,65±0,01fA 2,64±0,01fA 

4,03±0,44aA 4,08±0,03aA 4,03±0,04aA 

3,98±0,04aBC 3,96±0,03bC 3,96±0,04abC 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

3,57±0,06bAB 3,54±0,05cAB 3,51±0,09cAB 

3,29±0,10eA 3,37±0,00dA 3,37±0,00dA 

3,97±0,03bAB 4,01±0,02aA 4,01±0,02aA 

3,73±0,01cA 3,75±0,01bA 3,72±0,03bA 

2,67±0,01fA 2,63±0,02fA 2,66±0,01fA 

2,65±0,01fA 2,64±0,01eA 2,65±0,01fA 

4,07±0,06aA 4,06±0,05aA 4,09±0,05aA 

4,09±0,01aA 4,02±0,04aABC 4,07±0,03aAB 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05).  

 

 

 A Tabela 3 mostra os resultados referentes ao efeito do 

tempo de armazenamento no teor de sólidos solúveis. 
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Tabela 3. Efeito do tempo de armazenamento no teor de SS de 
bebidas mistas a 10±1 °C. 

Sólidos Solúveis (%) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 13,90±0,40abB 11,93±0,15abA 14,67±0,12aA 
F2 13,33±0,00bcB 11,27±0,00cdC 14,00±0,00bA 
F3 13,50±0,88bcB 12,17±0,06aC 14,70±0,10aA 
F4 13,70±0,00abBC 11,90±0,10abcD 12,27±0,06abAB 
F5 12,23±0,97dC 11,60±0,10abcdD 14,00±0,20bA 
F6 12,97±0,15cB 11,33±0,06bcdC 13,90±0,00bA 
F7 13,67±0,06abAB 10,97±0,06dC 13,87±0,06bA 
F8 14,30±0,43aA 11,93±0,06abB 14,80±0,10aA 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 14,67±0,06aA 13,80±0,10abB 14,27±0,32aAB 
F2 14,13±0,00abA 13,10±0,00cdB 13,23±0,00cB 
F3 14,70±0,10aA 13,73±0,15abcB 13,93±0,06abB 
F4 14,40±0,00abA 13,50±0,00bcdC 13,60±0,10bcC 
F5 14,20±0,10abA 13,10±0,10cdB 13,27±0,21cB 
F6 14,13±0,06abA 13,07±0,06cB 13,13±0,06cB 
F7 13,87±0,15bA 13,17±0,25bcdB 13,23±0,25cB 
F8 14,43±0,15abA 14,23±0,57aA 14,23±0,12abA 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

Os Sólidos Solúveis (SS) incluem importantes 

compostos responsáveis pelo sabor e pela consequente 

aceitação por parte dos consumidores. Para elaboração das 

formulações das bebidas mistas, o valor de sólidos solúveis 

(SS) foi padronizado em 12 %. No entanto, foram observados 

valores maiores no produto final sendo estes resultados 

considerados satisfatórios. Esse aumento no teor de SS das 

formulações pode ser explicado pela leve concentração do 

produto, em função da perda de água, durante o tratamento 

térmico.  

A Tabela 4 mostra os resultados referentes ao efeito do 

tempo de armazenamento no teor de acidez. 
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Tabela 4. Efeito do tempo de armazenamento na acidez de 

bebidas mistas a 10±1 °C. 
Acidez (%) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 0,46±0,02aA 0,38±0,00dA 0,37±0,01bA 
F2 0,44±0,00aA 0,47±0,00cdA 0,43±0,00abA 
F3 0,42±0,00baB 0,51±0,00cA 0,42±0,02abB 
F4 0,51±0,01aA 0,56±0,00bcA 0,51±0,01aA 
F5 0,48±0,04aC 0,63±0,01abA 0,48±0,01aC 
F6 0,46±0,03aB 0,68±0,01aA 0,47±0,02aB 
F7 0,33±0,01bcA 0,17±0,00eBC 0,19±0,02cB 
F8 0,32±0,02cA 0,23±0,00eAB 0,19±0,01cB 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 0,39±0,01dA 0,42±0,01bA 0,18±0,02abB 
F2 0,46±0,00bcdA 0,44±0,00bA 0,17±0,00abcB 
F3 0,42±0,01cdB 0,41±0,01bB 0,19±0,01aB 
F4 0,51±0,01abcA 0,48±0,02bA 0,19±0,01aB 
F5 0,54±0,01abBC 0,60±0,02aAB 0,21±0,01aD 
F6 0,59±0,01aA 0,62±0,02aA 0,21±0,00aC 
F7 0,18±0,01eB 0,18±0,01cB 0,09±0,01bcD 
F8 0,18±0,01eB 0,17±0,00cB 0,09±0,01cC 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

O conteúdo de acidez corrobora com os resultados 

referentes ao pH das bebidas, para todas as formulações foi 

observada uma diminuição ao longo dos 25 dias. A redução nos 

valores de acidez ocorreu provavelmente devido a oxidação dos 

ácidos orgânicos da amostra com o tempo de armazenamento 

em razão das condições de armazenamento. 

 Lima et al., (2015) afirmaram que a relação Sólidos 

Solúveis/Acidez Titulável (SS/AT) ou “ratio”, indica o grau de 

doçura de um fruto ou de seu  produto, evidenciando qual o 

sabor predominante, o doce ou o ácido, ou ainda se há 

equilíbrio entre eles. A Tabela 5, demonstra o aumento dos 
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SS/AT no 25º dia de armazenamento, quando comparado com 

o período inicial.  

 

Tabela 5. Efeito do tempo de armazenamento no SS/AT de 
bebidas mistas a 10±1 °C. 

SS/AT 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 34,92±1,35bB 31,06±0,40bB 39,66±0,99bB 
F2 31,22±0,00bB 23,99±0,10bB 32,79±0,20bB 
F3 31,62±2,08bB 23,75±0,11bB 35,09±0,76bB 
F4 27,52±0,67bB 21,44±0,18bB 28,25±0,76bB 
F5 26,28±4,24bB 18,32±0,40bB 28,94±0,44bB 
F6 24,70±1,83bB 16,77±0,40bB 29,64±1,35bB 
F7 77,08±5,45aB 64,22±0,34aB 72,76±7,85aB 
F8 84,46±8,92aB 50,82±0,25aC 80,27±6,05aB 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 37,50±1,10bB 32,89±1,20bB 81,40±13,06cdA 
F2 31,05±0,70bB 29,71±0,80bB 77,49±1,4cdeA 
F3 35,04±1,07bB 33,30±1,11bB 89,37±6,91cA 
F4 28,51±0,71bB 28,37±1,51bB 73,72±4,63defA 
F5 26,27±0,62bB 21,92±0,17bB 64,45±3,81efA 
F6 23,93±0,43bB 21,12±0,65bB 61,52±0,27fA 
F7 78,23±6,00aA 74,19±3,95aB 154,98±2,95bA 
F8 81,35±4,65aB 83,35±3,33aB 185,30±32,93aA 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

Esse aumento, deve-se principalmente a mudanças 

ocasionadas por reações durante o período, como a acidez, que 

reduziu a medida que aumentava o tempo, tornando a bebida 

menos ácida e contribuindo para o aumento da palatabilidade. 

As formulações apresentaram diferenças significativas durante 

o período de armazenamento, com maior palatabilidade para a 

F7 e F8, quando comparada com as demais formulações no 

período inicial e 25º dia. 
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Os valores do componente L* (intensidade de 

luminosidade) variam de 0 para preto a 100 para branco (Tabela 

6).  
 

Tabela 6. Efeito do tempo de armazenamento na luminosidade 
(L*) de bebidas mistas a 10±1 °C. 

Luminosidade (L*) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 24,03±0,76abAB 23,77±2,43abcAB 21,67±0,97bcB 
F2 22,07±1,56bcB 23,43±0,23abcAB 21,27±0,93bcB 
F3 20,67±0,25cA 22,43±0,15bcA 21,57±0,25bcA 
F4 20,00±1,82cAB 21,40±0,5cA 21,17±0,21bcA 
F5 19,97±0,40cA 20,80±1,02cA 20,27±0,85bcA 
F6 19,97±1,17cA 20,87±1,19cA 18,80±0,44cA 
F7 26,53±0,36aA 25,77±0,2abA 26,42±1,48aA 
F8 27,30±0,36aAB 25,40±0,2aBC 23,20±0,85abC 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 21,53±1,12bB 25,40±3,34aA 23,57±0,91bcAB 
F2 21,83±1,76bB 21,33±0,97bB 25,27±1,00abA 
F3 21,13±1,07bA 20,10±1,82bcA 22,67±0,32bcA 
F4 22,47±0,38bA 16,92±0,40cB 22,83±1,76bcA 
F5 20,93±0,72bA 19,82±0,21bcA 20,57±0,55bcA 
F6 19,80±0,44bA 19,77±1,29bcA 21,77±0,44cA 
F7 26,10±1,91aA 26,63±2,32aA 28,50±0,44aA 
F8 27,42±2,05aAB 25,33±3,54aBC 28,57±0,93aA 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

Por meio desses valores, é possível verificar que as 

formulações F7 e F8 obtiveram os maiores valores de L* aos 0 

(26,53 - 27,30) e 25 (28,50 – 28, 57) dias de armazenamento, 

sendo consideradas as bebidas mais claras, isso em função de 

sua composição, polpas de frutas e hortaliças claras e ao leite 

de coco em pó. Em contrapartida, as formulações F5 e F6 

apresentaram os menores valores aos 0 (19,97) e 25 dias 
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(20,57 – 21,77) de armazenamento, o que as classificam como 

as mais escuras. 

 O parâmetro a* varia de verde (para valores negativos) e 

vermelho (para valores positivos). Quanto maior o parâmetro de 

cor a*, mais avermelhada é a amostra (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Efeito do tempo de armazenamento na coordenada 
a* de bebidas mistas a 10±1 °C. 

Coordenada (a*) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

3,73±0,40aA 3,33±0,12aAB 3,56±0,40abAB 

3,8±0,53aA 3,27±0,47aA 3,57±0,31abA 

2,07±0,84bAB 1,6±0,35bB 2,3±0,53bcAB 

2,37±0,15bA 1,83±0,64bA 2,73±0,50bcA 

4,37±0,64aA 3,97±0,64aAB 4,22±0,25aAB 

3,9±0,60aA 3,53±0,25aA 3,9±0,26aA 

2,53±0,06bA 2,2±0,26bA 2,43±0,32bcA 

2,23±0,15bAB 1,5±0,75bB 2,73±0,21bcA 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

3,43±0,21abAB 3,53±0,23abAB 2,67±0,67bcB 

3,80±0,16aA 3,8±0,62aA 3,37±0,35abA 

2,63±0,51bcdA 2,17±0,25cAB 2,23±0,06cAB 

2,27±0,06cdA 2,7±0,20bcA 2,03±0,06cA 

3,43±0,21abB 3,67±0,38abAB 3,73±0,25aAB 

3,23±0,35abcA 3,63±0,31abA 3,67±0,15aA 

2,17±0,35cA 2,47±0,25cA 2,17±0,15cA 

2,3±0,17cdA 2,47±0,31cAB 1,97±0,15cAB 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

Observa-se que todas as formulações apresentaram 

tonalidade tendendo ao vermelho, com destaque para as 

formulações F5 e F6 (Tabela 7), que apresentaram valores 

maiores em comparação as demais bebidas, isso devido à 

presença da melancia, acerola, beterraba e hibisco vermelho 
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em pó em sua composição, se mantendo praticamente estável 

durante todo o período de avaliação. O menor valor para esse 

parâmetro foi apresentado pela formulação F8 ao fim dos 25 

dias de armazenamento. 

O parâmetro b* vai do azul para valores negativos e 

amarelo para valores positivos. Quanto maior o parâmetro de 

cor b*, mais amarelo é a amostra (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Efeito do tempo de armazenamento na coordenada 
b* de bebidas mistas a 10±1 °C. 

Coordenada (b*) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

16,03±0,90abA 16,77±0,80abA 15,97±2,95abA 

15,9±1,85abA 16,5±1,71abA 20,4±4,96aA 

14,1±0,20abA 13,63±0,40bA 12,97±2,91Ab 

17,9±3,28abAB 13,13±1,56bB 13,77±1,55abB 

13±1,92bA 13,03±1,55bA 14,7±0,96abA 

14,67±0,58±abA 15,67±2,04abA 14,1±3,48abA 

19,87±0,50abA 18,93±1,66abA 17,73±2,68abA 

21,03±1,11aAB 22,47±4,11aA 15,73±3,76abB 

Formulações 
Período (dias 

15 20 25 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

19,76±6,60aA 18,23±9,91abcA 15,63±1,46abA 

17,97±1,33aA 18,73±4,02abcA 16,7±0,92abA 

15,03±1,42aA 13,87±2,42cA 13,03±1,36bA 

13,8±0,85aB 22,63±3,79aA 13,97±0,85abB 

13,7±2,75aA 16,2±1,21bcA 15,07±1,27abA 

17,77±2,11aA 16,33±4,74bcA 14,13±0,67abA 

18,57±1,92aA 22,07±1,79abA 19,2±1,93abA 

18,47±1,16aAB 21,8±2,46abAB 20,57±0,23aAB 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

De acordo com a Tabela 8, para a variável b* observa-se 

as formulações tendem a diminuir durante o armazenamento, 

sendo os maiores valores registrados para as formulações F7 e 
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F8, as quais se mantiveram praticamente estáveis. Segundo 

Barbosa et al. (2016), a redução de b* pode ser devido a 

presença de reações sensíveis ao calor envolvendo a oxidação 

de pigmentos presentes, como carotenoides, compostos 

fenólicos, em função da temperatura de estocagem e presença 

de luz, resultando em amostras de coloração menos amarela.  

A Tabela 9 mostra o efeito do armazenamento na 
cromaticidade das bebidas mistas. 

 
Tabela 9. Efeito do tempo de armazenamento na cromaticidade 
de bebidas mistas a 10±1 °C. 

Cromaticidade (C*) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

16,33±0,81abA 17,07±0,75abA 20,43±7,56aA 

16,33±1,70abA 16,80±1,67abA 20,40±4,26abA 

14,27±0,25abA 13,77±0,38bA 13,20±2,79bA 

18,07±3,23abAB 13,27±1,52abB 14,03±1,51abB 

13,77±1,54bA 13,63±1,40bA 15,33±0,95abA 

15,17±0,51abA 16,07±1,94abA 14,63±3,27abA 

20,07±1,11abA 19,07±4,11abA 17,90±3,61abA 

21,13±1,11aA 22,53±4,11aA 15,97±3,61abA 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

20,20±6,47aA 18,63±9,24abA 15,83±1,43abA 

18,32±1,29aA 19,10±4,00abA 17,07±0,81abA 

15,27±1,29aA 14,03±2,37bA 13,23±1,36bA 

14,00±0,85aB 23,77±3,76aA 14,13±0,81abA 

14,13±2,60aA 16,63±1,14abA 15,50±1,30abA 

18,10±2,00aA 16,77±4,62abA 14,57±0,64abA 

18,70±1,67aA 22,20±2,43aA 19,33±0,21abA 

18,57±1,67aA 21,90±2,43aA 20,63±0,21aA 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

A cromaticidade representada pelo parâmetro C* 

expressa à pureza ou a intensidade da cor em relação ao 

branco, em termos de pigmentos, dos quais podem-se destacar 
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as clorofilas, os carotenoides e as antocianinas, responsáveis 

pela coloração verde, amarela e vermelha nas bebidas. Para a 

cromaticidade, a qual mede a intensidade (saturação) da cor 

das bebidas mistas, de acordo com a Tabela 9, pode-se 

observar que os valores variaram de 21,13 (F8 ao 0 dia) a 13,23 

(F3 aos 25 dias).  

A Tabela 10 mostra o efeito do armazenamento no 
ângulo de tonalidade (H*) das bebidas mistas. 

 

Tabela 10. Efeito do tempo de armazenamento no ângulo de 
tonalidade (H*) de bebidas mistas a 10±1 °C. 

Ângulo de Tonalidade (H*) 

Formulações   
Período (dias) 

0 5 10 

F1 76,80±2,05bcA 77,30±1,41bcA 76,33±2,57abA 
F2 76,40±3,15bcA 78,70±2,00bcA 79,60±2,35abA 
F3 81,73±3,36abA 83,30±1,39abA 79,27±4,45abA 
F4 82,23±1,65abA 82,27±2,93abA 78,60±2,52abA 
F5 71,00±5,39bcB 72,87±3,76cAB 74,00±1,21bAB 
F6 75,07±2,39bcA 77,12±2,45bcA 73,93±4,07bA 
F7 82,77±0,29abA 83,30±1,37abA 81,87±1,08aA 
F8 83,03±0,70aAB 85,87±2,65aA 79,63±3,61abB 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 79,67±2,47abA 77,23±5,29bA 80,27±2,66abA 
F2 78,10±0,61abA 78,20±2,62abA 78,53±1,80abA 
F3 79,97±2,80abA 80,90±2,13abA 80,30±1,21abA 
F4 80,67±0,50abA 83,33±1,10abA 81,70abA±0,72 
F5 75,70±2,82bAB 77,30±2,19bA 75,97±0,72bAB 
F6 79,50±2,10abA 76,97±3,35bA 75,37±0,76bA 
F7 83,27±1,70aA 81,40±5,63abA 83,53±0,43aA 
F8 82,77±0,68aAB 84,27±2,05aAB 84,60±0,43aAB 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05). 

 

O ângulo de tonalidade (H*) é amplamente usado como 

ferramenta analítica por ser o atributo pelo qual a cor é 

percebida como vermelha, amarela, verde ou azul (VIANA et 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE BEBIDAS MISTAS DURANTE O 

ARMAZENAMENTO 

232 
 

al., 2015). Observa-se na Tabela 10, que as bebidas 

apresentaram ângulo de tonalidade (H°) próximo a 90 durante 

todo o período de armazenamento, apresentando coloração 

amarela. 

A Tabela 11 mostra o efeito do armazenamento no ácido 
ascórbico das bebidas mistas. 

 

Tabela 11. Efeito do tempo de armazenamento no ácido 
ascórbico de bebidas mistas a 10±1 °C. 

Ácido Ascórbico (mg.100g-1) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 5,21±1,04cA 5,22±1,04cA 5,90±0,60cA 
F2 5,21±1,05cA 4,35±0,00cA 4,36±0,00cA 
F3 9,72±0,60cA 7,25±0,63cA 7,25±0,02cA 
F4 8,68±0,60cA 7,06±0,54cA 8,33±1,04cA 
F5 143,05±16,18bA 122,46±13,10bAB 130,43±0,00bAB 
F6 193,04±7,89aAB 178,98±10,27aB 205,79±10,94aA 
F7 3,65±0,02cA 3,62±0,63cA 3,65±0,52cA 
F8 4,17±1,04cA 3,99±0,63cA 4,69±0,52cA 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 5,43±0,00cA 5,21±0,00cA 4,17±0,00cA 
F2 4,71±0,63cA 5,90±1,20cA 4,72±2,40cA 
F3 8,33±0,63cA 8,33±0,03cA 8,61±1,73cA 
F4 8,15±0,54cA 8,33±1,04cA 8,33±0,00cA 
F5 90,58±3,32bCD 109,71±33,87bBC 82,21±28,69bD 
F6 184,77±4,35aAB 151,38±48,11aC 117,50±0,83aD 
F7 3,62±0,03cA 3,47±0,60cA 3,89±0,48cA 
F8 3,62±0,60 4,69±1,56cA 4,17±0,00cA 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05).   

 

Quanto ao teor de ácido ascórbico durante o 

armazenamento de 25 dias das bebidas mistas, observou-se 

uma diminuição nesses teores, comportamento este observado 

para praticamente todas as formulações, com exceção da F7 
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que apresentou um leve aumento e da F8 que se manteve 

estável ao final do período de armazenamento.  

A formulação F6 apresenta um valor inicial de 193,05 mg 

de ácido ascórbico. 100g-1, chegando a 205,79 mg de ácido 

ascórbico. 100g-1 aos 10 dias, porém esse valor no último 

período de armazenamento decresce para 117,50 mg de ácido 

ascórbico.100g-1, o que ainda representa um valor considerável 

de vitamina C. A perda de ácido ascórbico pode ter sido 

decorrente do acondicionamento dos sucos em garrafas de 

polietileno transparente, o que é desfavorável, por este 

composto ser facilmente degradado com a presença de luz 

(USAGA et al., 2017). 

Os compostos fenólicos, também conhecidos como 

polifenóis, são uma classe de metabólitos secundários, que 

apresentam em sua estrutura química um anel aromático com 

uma ou mais hidroxilas (OROIAN; ESCRICHE, 2015; DENEV 

et al., 2014). De acordo com a Tabela 12, observa-se que as 

bebidas apresentaram ótimas concentrações de compostos 

fenólicos, sendo estes responsáveis pela atividade antioxidante 

em nosso organismo, com maiores benefícios proporcionado 

pelo consumo da bebida à saúde. No presente estudo, os 

valores de compostos fenólicos variaram de 198,06 mg.100g-1 

(F7 ao 0 dia) a 2163,57 mg. 100g-1 (F6 aos 20 dias), não 

havendo perdas significativas com o avanço do período de 

armazenamento. O maior teor de compostos fenólicos foi 

observado nas bebidas com melancia, acerola, beterraba e 

hibisco em sua composição (F5 e F6). A adição destes 

componentes proporcionou um incremento no teor de 

compostos fenólicos em comparação às demais formulações, 

promovendo um enriquecimento destes compostos à bebida, 

aumentando seu potencial bioativo, visto que estas substâncias 
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apresentam propriedades bioativas benéficas à saúde, devido 

à sua atividade antioxidante (LIMA et al., 2015).  

 

Tabela 12. Efeito do tempo de armazenamento nos compostos 
fenólicos de bebidas mistas a 10±1 °C. 

Compostos Fenólicos (mg.100g-1) 

Formulações 
Período (dias) 

0 5 10 

F1 466,76±5,72cA 479,12±22,50cA 497,98±24,86cA 
F2 471,36±25,74cA 471,36±27,53cA 445,34±24,62cA 
F3 392,22±13,42cdA 411,73±47,10cdA 394,39±16,80cdA 
F4 349,65±10,37cdA 359,82±3,05cdA 338,27±14,03cdA 
F5 1338,75±151,26bB 1731,4±241,72bA 1458,53±72,14bB 
F6 2090,7±120,66aA 1988,37±133,11aA 2115,5±10,11aA 
F7 198,06±4,75dA 211,9±2,52dA 202,05±2,75dA 
F8 233,91±19,81dA 230,43±16,04dA 220,99±2,75dA 

Formulações 
Período (dias) 

15 20 25 

F1 344,81±24,55cA 428,39±11,83cdA 473,59±52,65cA 
F2 325,28±9,86cA 479,49±29,72cA 492,49±30,43cA 
F3 407,94±26,83cA 415,8±18,37cdeA 477,59±12,31cA 
F4 343,35±4,00cA 372,22±25,08cdeA 397,62±9,68cdA 
F5 1441,47±237,05bB 1448,45±220,33bB 1470,93±120,86bB 
F6 1969,77±125,06aA 2163,57±245,25aA 2068,99±138,16aA 
F7 202,27±9,12cA 211,13±10,98eA 201,83±16,20dA 
F8 214,92±3,31cA 235,85±2,42deA 227,84±8,58dA 

*Médias seguidas de desvio padrão. ** Médias seguidas por letras 

minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem 

significativamente entre ao nível de 95% de confiança (P≤ 0,05).   

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados demostram o potencial da elaboração das 

bebidas mistas a base de frutas, hortaliças e farinhas funcionais 

comerciais. Todas as formulações apresentaram valores de pH 

inferiores 4,5 durante todo o período de armazenamento.  
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As formulações F5 e F6 apresentaram os melhores 

resultados para a quantificação de ácido ascórbico e compostos 

fenólicos, demonstrando potencial funcional. Quanto a 

palatabilidade as formulações F7 e F8 obtiveram o melhor 

equilíbrio de Sólidos Solúveis e Acidez Titulável. 
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RESUMO: O consumo de frutas aumentou significativamente 
no mercado nacional e internacional, isso ocorre devido ao 
reconhecimento do valor nutricional e terapêutico que as 
mesmas possuem. A maior parte da produção nacional é 
direcionada para as indústrias de processamento, onde 
diversos produtos são elaborados, como polpas, sucos, 
refrigerantes, doces e outros. Estima-se que a partir dos frutos 
inteiros produz-se entre 30 a 90% de resíduos. Assim, o 
presente estudo teve como objetivo buscar trabalhos que 
esclareçam e exploraram a composição bioativa dos resíduos 
de abacaxi, acerola, caju e goiaba, fornecendo uma atualização 
sobre os principais compostos naturalmente presentes nos 
resíduos dessas frutas. O reconhecimento e quantificação de 
nutrientes essenciais contidos em resíduos produzidos no 
processamento de frutas tropicais é fundamental por mostrar a 
contribuição dos estudos científico nas vertentes que podem ser 
exploradas pelas indústrias. Os trabalhos encontrados na 
literatura utilizando os resíduos de frutos tropicais apontam que 
os mesmos possuem consideráveis teores de compostos 
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bioativos (compostos fenólicos totais, ácido ascórbico e 
flavonoides), além de considerável atividade antioxidante. Com 
isso exibem relevância do seu reaproveitamento, pois são 
ótimas fontes de nutrientes, e também possibilita a redução da 
contaminação provocada ao meio ambiente. Desta forma, os 
resíduos de frutas podem ser fontes promissoras de compostos 
bioativos, com potencial de reaproveitamento a serem utilizados 
como ingredientes na formulação de outras matrizes 
alimentares. 
Palavras-chave: Aproveitamento. Indústria de frutas.  

Potencial antioxidante. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O fruta faz referência aos frutos e pseudofrutos 

comestíveis geralmente consumidos na sua forma fresca e de 

sabor adocicado (APN, 2017). Esses alimentos possuem em 

sua composição nutrientes de natureza antioxidante capazes 

de combater os radicais livres presentes no organismo, com 

isso ajudam na prevenção de doenças e consequentemente no 

retardando do envelhecimento precoce (SILVA et al., 2015). O 

consumo de frutas aumentou significativamente nos últimos 

anos, tanto no mercado nacional como internacional, isso 

ocorre devido ao reconhecimento do valor nutricional que elas 

possuem (ASYIFAH et al., 2014).  

No cenário mundial, a China ocupa uma posição de 

destaque, considerado maior produtor de frutos, com produção 

em torno de 250 milhões de toneladas, sendo responsável por 

30,2% do que é produzido no mundo, em segundo lugar à Índia, 

com 89,9 milhões de toneladas, correspondendo a 10,8% da 

produção mundial ( (FAO, 2016). 
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O Brasil é classificado como o terceiro maior produtor de 

frutas, superando países como Estados Unidos, Itália e 

Espanha, sua produção ultrapassa 41 milhões de toneladas. O 

país possui elevado número de espécies frutíferas, distribuídas 

nas diversas regiões, fator relacionado as boas condições do 

clima e do solo. Outros parâmetros que contribuem para a 

elevada produção de frutas são os investimentos em 

infraestrutura, capacitação e inovação tecnológica. As frutas  

apresentam grande potencial para  uso na agroindústria, 

gerando renda para as populações locais (FAO, 2016). 

A produção de frutos tropicais, o Brasil ocupa a primeira 

posição e isso acontece porque o seu território possui clima 

apropriado para o cultivo, sendo estas amplamente difundidas 

e valorizadas por todo território, tanto por suas características 

nutricionais quanto pelos seus atributos sensoriais 

(ALBUQUERQUE, et al., 2015; ASYIFAH et al., 2014; SILVA et 

al., 2014). 

A maior parte da produção nacional é direcionada para 

as indústrias de processamento, onde diversos produtos são 

elaborados, como polpas, sucos, refrigerantes, doces e outros 

(ALBUQUERQUE et al., 2015). Estima-se que a partir dos frutos 

inteiros produz-se entre 30 a 90% de resíduos, compostos 

principalmente de torta residual, cascas e sementes (BHOL et 

al., 2016). Os residuos gerados apresentam teor relevante de 

compostos bioativos que são de grande importância para a 

saúde humana, porém subutilizados, pois não apresentam um 

destino correto, sendo geralmente a maior parte, descartados 

no meio ambiente, e uma menor parcela é dada como ração 

animal, a partir disso, vê a necessidade do uso de tecnologias 

de aproveitamento desses resíduos (CRIZEL et al., 2016).  
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Dentre os frutos tropicais pode-se citar a acerola 

(Malpighia glabra L.), que é uma pequena fruta, possui sabor 

ácido, bastante conhecida devido a seu elevado teor de 

vitamina C, podendo ser ingerida inteira, na forma fresca; o caju 

(Anacardium occidentale L.), também muito consumido na 

forma fresca, tem sabor adstringente, ou seja, diminui a 

salivação, tornando o melhor consumo desse fruto na forma de 

suco, ou em outras preparações (LAGO et al., 2016); o abacaxi 

(Ananas comosus L. Merril), destaque nas regiões tropicais, é 

bem aceito e consumido em todas as formas, tanto in natura, 

quanto industrializado (SILVA et al., 2018), e a goiaba (Psidium 

guajava L.), fruta bem popular, de sabor entre o doce e o azedo, 

dependendo do seu estágio de maturação, podendo ser 

consumida com a casca (LAGO et al., 2016).  

Existem na literatura diversas pesquisas sobre a 

utilização de resíduos de frutos, com a finalidade de apresentar 

o potencial nutricional e promover novas informações sobre 

utilização desse material, onde relatam que os resíduos 

gerados a partir do processamento de frutas, são fontes de 

fibras, açúcares simples, vitaminas, minerais, e diversos 

compostos bioativos com potencial antioxidante, que geram 

benefícios à saúde dos humanos e que podem ser aproveitados 

na alimentação (ALBUQUERQUE et al., 2015; ANDRADE et al., 

2015; ARAÚJO et al. 2014; ARAÚJO et al., 2017; BATISTA et 

al., 2018; DUARTE et al., 2017; FILHO; FRANCO, 2015; 

MORAES et al., 2017; SANCHO et al., 2015). Assim, o presente 

estudo teve como objetivo realizar um levantamento 

bibliográfico mostrando a composição fenólica, teor de ácido 

ascórbico, flavonoides e atividade antioxidante dos resíduos de 

frutos tropicais (abacaxi, acerola, caju e goiaba). 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica 

que, segundo Santos (2016), busca alcançar uma maior 

aproximação do pesquisador com o tema, a fim de torná-lo mais 

habituado com os fatos e fenômenos estudados, ou seja, trata-

se da análise documental em literaturas empregando fontes 

primárias, referentes ao tema específico, e em publicações, 

como fontes secundárias, utilizando como critérios: o objetivo 

do estudo, o ano de publicação e também a relevância do tema 

a ser estudado, para assim compor as respostas do presente 

trabalho. As pesquisas foram compiladas a partir dos bancos de 

dados: Google Acadêmico, Scielo, SciFinder, Web of Science, 

Wiley online Biblioteca, e ACS Publications. Para tanto, foram 

utilizadas palavras chaves em português e inglês, como: 

resíduos de frutas (fruit waste); subprodutos de frutas (fruit by-

products); frutas tropicais (tropical fruits); resíduos 

agroindustriais (agro-industrial waste) e compostos bioativos 

(bioactive compounds). 

Os resumos dos artigos identificados nas bases de dados 

citadas foram lidos previamente, de forma a conhecer os 

métodos utilizados e discutidos por cada estudo. Quando pela 

leitura desses resumos não era possível compreender o 

contexto, precedia-se o acesso do artigo completo com objetivo 

de alcançar maior compreensão e entendimento da temática 

abordada. Foram selecionados oito estudos que se 

identificaram com o objetivo da presente pesquisa publicados 

entre 2013 a 2019 e relacionados a temática escolhida. Os 

artigos que não se encontram disponíveis nas bases de dados 

escolhidas e estudos que apresentaram metodologia 

desconhecidas ou não confiáveis foram excluídos. As 
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pesquisas bibliográficas foram realizadas principalmente entre 

Julho a Setembro de 2019.  

Após a seleção dos artigos, deu-se início ao processo de 

análise e síntese dos mesmos, realizando uma leitura criteriosa 

e exploratória para o reconhecimento e seleção dos artigos a 

serem utilizados no estudo para compor uma melhor 

elaboração textual.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O reconhecimento e quantificação de nutrientes essenciais 

contidos em resíduos produzidos no processamento de frutas 

tropicais são fundamentais para contribuir nos estudos do 

campo científico (SILVA et al., 2014). Desse modo, vários 

estudos já foram realizados com resíduos de frutas tropicais 

com ênfase na identificação de componentes com propriedades 

bioativas, mostrando a importância do seu aproveitamento em 

escala industrial, como apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estudos realizados com resíduos de frutas tropicais. 

Material analisado Principais resultados Referências 

Resíduo gerado do 
suco de acerola 

Quantificação de 
acidez, cinzas, 
proteínas, açúcares 
totais, vitamina C, 
antocianinas totais, 
flavonoides, polifenóis 
totais e atividade 
antioxidante total  

CARMO et al., 
2018 
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Resíduo de acerola 
após o 
processamento de 
secagem 

Determinação da 
presença de 
compostos fenólicos 
totais, flavonoides 
totais e ácido 
ascórbico 

SILVA, 2018 

Resíduos 
liofilizados de 
acerola, goiaba e 
caju 

Quantificação de 
compostos fenólicos 
totais, flavonoides 
totais, antocianinas e 
atividade antioxidante 

ARAÚJO, 
2017 

Resíduo in natura 
da acerola 

Concentração de 
compostos bioativos 
(ácido cítrico, ácido 
ascórbico, flavonoides 
totais e compostos 
fenólicos totais) 

NOGUEIRA, 
2016 

Subproduto de 
acerola, caju, 
goiaba, manga, 
mamão, abacaxi e 
sapoti 

Quantificação de 
antocianinas, fenólicos 
e ácido ascórbico  

SANCHO et 
al., 2015 

Subproduto do 
abacaxi, acerola, 
caju, goiaba, 
graviola, mamão, 
manga, maracujá, 
pitanga, sapoti e 
tamarindo 

Quantificação dos 
níveis de resveratrol, 
antocianinas, fenólicos 
totais, β-caroteno e 
licopeno 

SILVA et al., 
2014 

Fonte: próprio autor (2019). 

 

 Os compostos bioativos são metabólitos resultante do 

desenvolvimento normal de plantas e em resposta a condições 

de estresse, que atuam no sistema de defesa humano, e 

também ajudam a proporcionar o bem-estar, devido a várias 
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ações, como atividade antioxidante, anticancerígena e 

antimicrobiana, onde sua estrutura química e função biológica 

podem variar, apresentando em comum seu baixo peso 

molecular (DUARTE et al., 2017).  

 Esses compostos além dos inúmeros benefícios 

concedidos aos consumidores contribuem para qualidades 

sensoriais, como cor e sabor das frutas frescas e seus produtos, 

podem ser classificados como inorgânicos (minerais) e 

orgânicos, são divididos em isoprenoides (carotenoides, 

saponinas, tocoferol e outros), compostos fenólicos (ácidos 

fenólicos, flavonoides, taninos e ligninas), oligossacarídeos, 

polissacarídeos e lipídeos (PÉREZ et al., 2016).  

 Os compostos fenólicos são compostos caracterizados pela 

presença de no mínimo um anel aromático e um grupo hidroxila, 

podendo ser classificados em flavonoides (antocianinas, 

flavanóis e flavonóis) e não-flavonoides (fenóis simples ou 

ácidos fenólicos). As frutas são consideradas as principais 

fontes de compostos fenólicos e carotenoides (ABOUL-ENEIN 

et al., 2013; ZHOU et al., 2014).  

 No estudo realizado por Araújo (2017) utilizando resíduos 

liofilizados de acerola, goiaba e caju, a quantificação de 

compostos fenólicos, foi superior no resíduo de acerola, 

seguido do resíduo de goiaba e caju (Tabela 2). 

 O teor de compostos fenólicos obtidos por Silva et al. (2014) 

em resíduos in natura de abacaxi, acerola, caju e goiaba foram 

superiores quando comparamos ao estudo de Araújo (2017), 

com valores 2.787,09 (± 225,38); 7.265,29 (± 16,78); 6.588,41 

(± 370,32); e 1.987,19 (± 8,06) mg EAG/100 g, respectivamente. 
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Tabela 2. Teores de compostos fenólicos em resíduos 

liofilizados.  

Resíduo Liofilizado Teores de compostos 

fenólicos 

Acerola 2.013,9 mg EAG/100 g ms 

Goiaba 856,3 mg EAG/100 g ms 

Caju 593,5 mg EAG/100 g ms 

Onde: EAG (equivalente de ácido gálico), ms (matéria seca). Fonte: 

ARAUJO, 2017. 

 

  Outro resultado bastante relevante encontrado no estudo 

de Silva et al. (2014) foi a comparação realizada entre os 

valores de compostos fenólicos totais da polpa da fruta e dos 

resíduos dessas frutas, onde foram observadas quantidades 

maiores destes compostos nos resíduos de abacaxi e goiaba, 

quando comparados à sua polpa, ressaltando ainda mais o 

valor desses resíduos. 

 Nogueira (2016) avaliando apenas o resíduo de acerola 

obteve teor de 1.505,21 ±49,1 mg EAG/100 g de fenólicos 

totais, já o estudo de Silva (2018) encontrou resultados 

inferiores quando comparados ao trabalho anterior, onde no 

resíduo acerola após o processo de secagem híbrida 

convectiva com infravermelho, obteve valores de 660,8±37,6 

mg EAG/100 g, ressaltando que a secagem, por apresentar 

altas temperaturas, ar rico em oxigênio e radiação 

infravermelha, pode interferir no conteúdo dos compostos 

bioativos, de forma a aumentar ou diminuir a bioatividade 

(DEGIRMENCIOGLU et al., 2016). 

 O estudo de Carmo et al. (2018) observou o total de 

polifenóis no resíduo despolpado e refinado da acerola que 
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apresentou valores de 545,98 ±1,13 e 647,01 ±27,62 mg 

EAG/100 g, respectivamente. Sepúlveda et al. (2018) observou 

o total de polifenóis extraídos do resíduo do abacaxi por 

processo de auto-hidrólise, obtendo 1,75 g/L como valor 

máximo, o que representa um valor considerável para o resíduo 

desta fruta. 

 Outro composto bioativo importante são os flavonoides, que 

naturalmente são encontrados nas plantas e possuem uma 

estrutura formada por três anéis e diferentes subclasses de 

compostos (flavonas, flavonóis, flavanonas, flavanonóis, 

isoflavonas e antocianidinas) (PANCHE et al., 2016). Esses 

compostos tem recebido destaque entre os compostos 

bioativos, pois desempenham atividades relevantes 

(OLIVEIRA, 2015) e bioatividades evidentes, como anti-

inflamatória (SHAHIDI; YEO, 2018), ou seja, esse grupo de 

substâncias naturais com estruturas variadas são conhecidos 

por seus efeitos benéficos sobre a saúde, sendo encontrados 

em grandes concentrações em frutas, vegetais, caules, grãos, 

cascas e raízes (PANCHE et al., 2016). 

 A quantificação do teor de flavonoides totais dos resíduos 

liofilizados de goiaba e caju são exibidos naTabela 3 (Araújo, 

2017). 

 

Tabela 3. Teores de flavonoides totais em resíduos liofilizados.  

Resíduo Liofilizado Teores de flavonoides totais 

Goiaba 234,66 ±18 mg equivalente 
de catequina (CAT)/100 g 

Caju 210,55 ±75 mg equivalente 
de catequina/100 g 

Fonte: ARAÚJO, 2017. 
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 Os valores de flavonoides encontrados por Araújo (2017) 

são superiores aos exibidos por Silva et al. (2014) nos resíduos 

in natura de goiaba (31,41 ±3,10 ECAT/100 g), caju (44,91 ±4,3 

CAT/100 g) e acerola (98,05 ±0,19 CAT/100 g). A variação da 

composição de flavonoides nos dois estudos pode ser devido 

ao método escolhido para a análise de quantificação de cada 

trabalho, além do mais a aplicação de diferentes processos 

também influencia no resultado apresentado, uma vez que 

Araújo (2017) estudou o resíduo seco pelo processo de 

liofilização e Silva et al. (2014) analisou o resíduo in natura. 

 As antocianinas surgem como importantes compostos 

bioativos, sendo solúveis em água, pertencentes a família dos 

flavonoides, e são responsáveis pelas cores roxo, azul e 

vermelho das frutas e legumes (CORTEZ et al., 2017). 

Atualmente, um número elevado de antocianinas são 

conhecidas, porém apenas seis delas possuem maior 

quantidades em frutas, que são: cianidina, delfinidina, 

pelargonidina, malvidina, petunidina e peonidina (KHOO et al., 

2017). A atividade antioxidante é a propriedade mais importante 

das antocianinas, que exercem um papel essencial na 

prevenção de doenças cardiovasculares, neurológicas, câncer 

e diabetes tipo II (FERNANDES, 2014). 

 No estudo realizado por Sancho et al. (2015) a 

quantificação de antocianinas nos resíduos in natura de 

acerola, goiaba e abacaxi são apresentados na Tabela 4. 

   

  



COMPOSIÇÃO BIOATIVA (COMPOSTOS FENÓLICOS, ÁCIDO ASCÓBICO E 

FLAVONOIDES) EM RESÍDUOS DE FRUTOS TROPICAIS: UMA REVISÃO 

248 
 

Tabela 4. Teores de antocianinas em resíduos in natura. 

Resíduo in natura Teores de antocianinas 

Acerola 60,83 ±0,17 mg/100 g 

Goiaba 1,55 ±0,01 mg/100 g 

Abacaxi 10,91 ±0,02 mg/100 g 

Fonte: SANCHO et al., 2015. 

 

 O estudo realizado por Araújo (2017) encontrou valores de 

antocianinas superiores em seus resíduos liofilizados da 

acerola (282,45 ±22,11 mg/ 100 g), goiaba (21,53 ±1,10 mg/100 

g) e caju (12,23 ±0,88 mg/100 g) quando comparados aos 

resultados observados por Sancho et al (2015).   

 Estes achados sugerem potencial uso dos resíduos dessas 

frutas como suplementos, aditivos dietéticos e outros produtos 

farmacêuticos (ARAÚJO, 2019). O estudo proposto por Silva et 

al. (2014) constatou que os resíduos de caju e acerola 

apresentaram níveis maiores de antocianinas quando 

comparados as suas polpas, sendo 144,277 ±6,53 mg/100 g 

encontrado na polpa e 245,90 ±24,38 mg/100 g no resíduo da 

acerola; e 7,62 ±0,76 na polpa e 14,74 ±0,29 mg/100 g no 

resíduo do caju. 

 Dentre os fatores que podem justificar a diferenças nos 

valores apresentados pelos estudos, a composição dos frutos é 

um dos principais, já que a mesma varia bastante de acordo 

com diversos parâmetros, como localização geográfica, 

condição climática, tratamento do plantio, uso de pesticidas, 

maturação e forma de estocagem (SILVA, 2018). 

 O ácido ascórbico (3-oxo-L-gulofuranolactona-(5R)-5-[(1S)-

1,2-diidroxietil]- 3,4-diidroxifurano-2(5H)-ona, número CAS: 50-
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81-7), é um antioxidante hidrossolúvel, possuindo estrutura de 

um éster cíclico, comumente conhecido como vitamina C, está 

presente em diversos alimentos, de forma especial em frutas e 

hortícolas (PISOSCHI et al., 2014). 

 Vários frutos são considerados boas fontes de ácido 

ascórbico. O estudo realizado por Sancho et al. (2015) em 

resíduos in natura de acerola, goiaba e abacaxi encontrou 

valores significativos para esse composto, mostrados na Tabela 

5. 

  

Tabela 5. Teores de ácido áscórbico em resíduos in natura. 

Resíduo in natura Teores de ácido áscórbico 

Acerola 170,73 ±0,46 mg/100 g 

Goiaba 39,63 ±0,03 mg/100 g 

Abacaxi 51,83 ±0,03 mg/100 g 

Fonte: SANCHO et al., 2015. 

  

 Vale ressaltar que em alguns resíduos a quantidade de 

vitamina C encontrada foi maior quando comparada com a 

porção comestível da fruta, onde as maiores quantidades foram 

constatadas no resíduo de acerola, sendo superior à 

quantidade encontrada em todas as porções comestiveis das 

outras frutas estudadas (abacaxi, caju, goiaba, mamão, manga 

e sapoti) (SANCHO et al., 2015). Isso mostra que os resíduos 

são fontes promissoras de ácido ascórbico, haja vista que 

possuem um elevado valor nutricional e podem ser usadas na 

produção de vitamina C. 

 No estudo de Silva (2018) o teor de ácido ascórbico foi 

determinado por titulometria, método que se baseia na redução 
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do 2,6-diclorofenol-indofenol pelo ácido ascórbico, observando 

teores de 38,7 ±0,4 mg/100 g no resíduo de acerola após 

secagem, sendo inferior ao encontrado por Nogueira (2016) no 

resíduo in natura (387,3 ±19,04 mg/100 g), reforçando que os 

resíduos de frutas são boas fontes de vitamina C. 

 Diferentes métodos são usados para realizar a análise de 

atividade antioxidante, como por exemplo ácido 2,2 - azino-bis 

(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico (ABTS), 2,2- difenil-1-

picril-hidrazil (DPPH), Oxygen Radical Absorbance Capacity 

(ORAC) e Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP). Oliveira 

(2015), relata que do ponto de vista metodológico, o método 

DPPH é conceituado como um dos mais fáceis, precisos e 

reproduzíveis na avaliação da atividade antioxidante. É 

importante que se realizem os diferentes testes, para que se 

tenha uma melhor compreensão e principalmente 

confiabilidade nos resultados, visto que os alimentos são 

formados por vários compostos antioxidantes, eles apresentam 

uma complexa matriz, com relação a polaridade e ao 

comportamento químico, confirmando assim a necessidade da 

realização de diferentes métodos para análise da atividade 

antioxidante (CHAGAS et al., 2019). 

 A pesquisa de Sancho et al. (2015) utilizando o método 

DPPH, encontrou valores relevantes para atividade 

antioxidante nos resíduos in natura da acerola, goiaba e 

abacaxi, como pode ser observado na Tabela 6. 
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Tabela 6. Atividade antioxidante em resíduos in natura. 

Resíduo in natura Atividade antioxidante (%) 

Acerola 48,21 ±0,06  

Abacaxi 33,47 ±0,01  

Caju 17,18 ±0,05 

Goiaba 15,97 ±0,01 

Fonte: SANCHO et al., 2015. 

 

 Esses valores foram superiores aos determinados por 

Araújo (2017), que também utilizou o método DPPH, em ordem 

crescente encontra-se os resíduos liofilizados de acerola 32,11 

(±0,04 uMol/g), caju com 31,78 (±0,87 uMol/g), e goiaba com 

valores de 30,85 (±1,16 uMol/g), não apresentando diferença 

significativa entre eles. O autor, ainda constatou que houve uma 

relação positiva entre o conteúdo de fenólicos totais e a 

capacidade antioxidante dos resíduos analisados, ou seja, os 

resíduos que obtiveram maiores conteúdos de fenólicos totais 

apresentaram também maior atividade antioxidante. 

 A atividade antioxidante total encontrado por Carmo et al. 

(2018) em resíduo de acerola com polpa residual (17,70 ± 1,56 

µM Trolox/g) e resíduo despolpado (20,11 ± 4,88 µM Trolox/g) 

foi inferior ao achado por Silva (2018) em resíduo de acerola 

(36,6 ± 3,0 µg/mL) após secagem híbrida convectiva com 

infravermelho. Em ambos estudos a análise da atividade 

antioxidante foi realizada pelo método DPPH. Estudos de 

valorização constatam que o resíduo de acerola é considerado 

boa fonte de compostos antioxidantes (MORAES et al., 2017; 

SILVA et al., 2015). 
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 Apesar desses autores utilizarem o mesmo tipo de método, 

constata-se que há diferença em seus resultados, visto que o 

tamanho da amostra e sua proporção, assim como outros 

fatores de variedade, grau de maturação e condições de cultivo, 

influenciam no conteúdo fenólicos e na ação antioxidante,  

Os estudos avaliados na presente pesquisa utilizando os 

resíduos de frutas tropicais mostraram que elas possuem 

consideráveis teores de compostos bioativos (compostos 

fenólicos, ácido ascórbico e flavonoides) e atividade 

antioxidante, mostrando a relevância do seu reaproveitamento. 

Considerando portanto, que estas matérias-primas além de 

serem ótimas fontes de nutrientes, o seu uso pode reduzir a 

contaminação ambiental por meio do descarte inadequado ao 

meio ambiente. 

 Todos os resíduos apresentaram quantidades de compostos 

bioativos nos trabalhos selecionados, o seu alto potencial 

nutritivo agregado ao baixo custo proporciona a utilização desse 

material, e o crescente interesse por alimentação saudável 

reforça o seu potencial de comercialização. Os resultados 

também demonstraram que dentre todos os resíduos, o de 

acerola recebeu destaque, apresentando maiores valores que 

os demais, tanto para compostos fenólicos, flavonoides, ácido 

ascórbico (vitamina C) e atividade antioxidante, mostrando-se 

um valioso resíduo. Desta forma, os resíduos de frutas podem 

ser apresentados como fontes promissoras de compostos 

bioativos, podendo ser reaproveitados e utilizados como 

ingredientes principais ou secundários em formulações de 

outros alimentos.  

 A continuação no desenvolvimento de pesquisas 

experimentais é de suma importância a fim de se descobrir o 

verdadeiro potencial dos resíduos agroindustriais, de maneira a 
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contribuir para o esclarecimento da composição e colaborar 

com a tecnologia de alimentos. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi elaborar diferentes 
formulações de bebidas mistas a base de frutas tropicais, 
hortaliças e farinhas comerciais, avaliando sua qualidade com 
base nas características físico-químicas e de compostos 
bioativos. Para composição das bebidas foram utilizadas frutas 
(abacaxi, melão, maracujá, acerola, melancia, kiwi, limão e 
graviola), hortaliças (cenoura, beterraba, pepino e couve) e 
farinhas comerciais (berinjela, gengibre, espinafre, spirulina, 
hibisco e leite de coco). A partir da extração das polpas e 
obtenção das farinhas foram elaboradas oito formulações de 
bebidas mistas cuja proporção foi de 40% (polpa + farinhas) e 
60% de água mineral. As bebidas foram submetidas a análises 
físico-químicas (Sólidos solúveis, Acidez Titulável, pH, Rátio, 
Umidade, Cinzas, Lipídios, Proteínas, Carboidratos, Valor 
Energético e Cor) e dos compostos bioativos (Ácido ascórbico, 
Clorofila, Carotenoides, Antocianinas, Flavonoides, Polifenóis 
extraíveis totais). O experimento foi instalado em um 
delineamento inteiramente casualizado, com os resultados 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey (p<0,05). O pH de todas as formulações 
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apresentaram valores abaixo de 4,5. As formulações F5 e F6 
apresentaram o maior teor de ácido ascórbico, antocianinas e 
compostos fenólicos, com destaque para as formulações F7 e 
F8 quanto a palatabilidade, teor de lipídios e valor energético.  
Palavras-chave: Processamento. Bebidas funcionais. Suco 

misto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A grande demanda de frutas e hortaliças tanto para o 

mercado interno quanto externo, é devido principalmente, a sua 

riqueza nutricional, aliada às suas excelentes características 

sensoriais, sendo bastante apreciadas pelos consumidores. No 

entanto, apesar da grande produção nacional, ainda existem 

muitas perdas pós-colheitas, devido principalmente à alta 

perecibilidade, juntamente com o manuseio inadequado 

durante a colheita, o transporte e o armazenamento.  Sendo 

desta forma, o processamento a melhor opção para minimizar 

o prejuízo com essas perdas (FONSECA, 2014). 

A indústria de alimentos tem buscado identificar e 

atender a procura dos consumidores por novos produtos a base 

de frutas e hortaliças, como por exemplo, as bebidas mistas, a 

fim de reduzir tais perdas e ainda preservar as principais 

características do fruto, agregando valor e dando origem a uma 

nova opção de produto no mercado consumidor (MIRANDA et 

al., 2015). 

Os sucos mistos são compostos por misturas de duas ou 

mais frutas e/ou hortaliças e são tendências em pesquisas 

recentes (RIBEIRO; SILVA; MACIEL, 2016; LIMA et al., 2018; 

SANTANA et al., 2018). Essa mistura surge com o objetivo de 

desenvolver produtos com alto valor nutritivo, permitindo novos 
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sabores, aromas, texturas, cores, somando componentes 

nutricionais (RAZA et al., 2014).  

Em meio a gama de alimentos, alguns que até pouco 

tempo eram desconhecidos vêm ganhando espaço na mesa 

dos consumidores que buscam efeitos benéficos, como o caso 

das farinhas funcionais de diversas espécies vegetais 

(CHAUHAN; SAXENA; SINGH, 2015; JULIANTI et al., 2017). 

As farinhas funcionais produzidas a partir de frutas, grãos de 

cereais e leguminosas, apresentam-se como uma maneira mais 

prática e versátil de ingestão e são ricas em macro e 

microelementos, fibras e nutrientes bioativos. De fato, são ricas 

em carboidratos análogos e fitonutrientes com propriedades 

antioxidantes e anti-inflamatórias (PAN et al., 2017).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi elaborar 

diferentes formulações de bebidas mistas a base de frutas 

tropicais, hortaliças e farinhas comerciais e avaliar a qualidade 

quanto as características físico-químicas e compostos 

bioativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia 

de Produtos de Origem Vegetal (LTPOV) do Centro de Ciências 

e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de 

Campina Grande, município de Pombal – PB. As frutas 

(abacaxi, melão, maracujá, acerola, melancia, kiwi, limão e 

graviola), hortaliças (cenoura, beterraba, pepino e couve) e 

farinhas comerciais (berinjela, gengibre, espinafre, spirulina, 

hibisco e leite de coco em pó) utilizadas neste trabalho foram 

adquiridas nas feiras livres das cidades de Pombal e Campina 

Grande-PB.  
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Após a obtenção, as frutas e hortaliças foram 

acondicionadas em caixas e transportadas para o LTPOV. 

Realizou-se uma seleção descartando o material que 

apresentou alguma injúria e os demais foram lavados e 

sanitizados por imersão em solução de 100 ppm de cloro ativo 

por 10 minutos e enxaguados em solução de 3 ppm de cloro 

ativo, sendo a preparação adequada a cada tipo vegetal. Dos 

frutos, utilizou-se somente a polpa. A cenoura, beterraba e 

pepino foram descascados e da couve foram retirados os talos, 

sendo então triturados para obtenção de extratos.  

Para elaboração das bebidas mistas, foram preparadas 

oito formulações, apresentadas na Tabela 1. 

Foram misturadas numa proporção de 40% (polpas + 

farinhas) e 60% de água mineral, com correção dos sólidos 

solúveis para 12%, homogeneizadas e submetidas a tratamento 

térmico à temperatura de 90ºC por 1 minuto, sendo envasadas 

a quente em garrafas de polietileno de 200 ml, fechadas com 

tampas plásticas com lacre, invertidas, resfriadas por imersão 

em água clorada (100 ppm), rotuladas e conservadas a 10°C 

para posterior análises físico-químicas e compostos bioativos. 

Foram misturadas numa proporção de 40% (polpas + 

farinhas) e 60% de água mineral, com correção dos sólidos 

solúveis para 12%, homogeneizadas e submetidas a tratamento 

térmico à temperatura de 90ºC por 1 minuto, sendo envasadas 

a quente em garrafas de polietileno de 200 ml, fechadas com 

tampas plásticas com lacre, invertidas, resfriadas por imersão 

em água clorada (100 ppm), rotuladas e conservadas a 10°C 

para posterior análises físico-químicas e compostos bioativos.  
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Tabela 1.  Formulação de bebidas mistas à base de frutas 
tropicais e farinhas comerciais. 

Tratamentos Concentrações 

F1 

Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Maracujá (6%) + Cenoura 

(6%)  

+ Berinjela em pó (2%) + Gengibre em pó (2%)  

F2 

Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Maracujá (8%) + Cenoura 

(8%)  

+ Berinjela em pó (2%) + Gengibre em pó (2%)  

F3 
Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Kiwi (6%) + Limão Tahiti (4%) 

+ Couve (2%) + Espinafre em pó (2%) + Spirulina (2%)  

F4 
Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Kiwi (8%) + Limão Tahiti (6%) 

+ Couve (2%) + Espinafre em pó (2%) + Spirulina (2%)  

F5 

Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Melancia (6%) + Acerola (4%) 

+ Beterraba (2%) + Berinjela em pó (2%) + Hibisco em pó 

(2%)  

F6 

Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Melancia (8%) + Acerola (6%) 

+ Beterraba (2%) + Berinjela em pó (2%) + Hibisco em pó 

(2%)  

F7 
Abacaxi (12%) + Melão (12%) + Graviola (6%) + Pepino (4%)  

+ Leite de coco em pó (2%) + Gengibre em pó (2%)  

F8 
Abacaxi (10%) + Melão (10%) + Graviola (8%) + Pepino (8%)  

+ Leite de coco em pó (2%) + Gengibre em pó (2%) 

 

Caracterização físico-química das bebidas mistas 

Umidade (%): determinada por meio de secagem em estufa a 

105°C até peso constante de acordo com o método do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

Resíduo mineral fixo (%): determinado pela incineração direta 

em mufla a 550°C após a carbonização da matéria orgânica 

(IAL, 2008). 

Lipídios (%): determinado por extração a frio de acordo com o 

método de Bligh-Dyer (1959), empregando-se as proporções 

recomendadas entre os solventes metanol e clorofórmio, sendo 

a quantificação de lipídios totais obtida após evaporação do 

solvente em estufa a 105°C. 
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Proteínas (%): o teor de nitrogênio total das amostras foi 

determinado pelo Método de Kjeldahl, utilizando-se o fator de 

conversão genérico 6,25 para transformação do teor 

quantificado em proteína segundo o método descrito pelo IAL 

(2008). 

Carboidratos (%): o teor de carboidratos foi calculado pela 

diferença entre 100 e a soma das percentagens de umidade, 

proteína, lipídios e cinzas (BRASIL, 2011). 

Valor energético (kcal/100 g): calculado multiplicando-se os 

valores obtidos pelos fatores de conversão adequados: 

proteínas e carboidratos por 4 Kcal.g-1, e lipídios por 9 Kcal.g-1 

(BRASIL, 2011). 

Potencial Hidrogeniônico: determinado em pHmetro, com 

inserção direta do eletrodo, de acordo com IAL (2008). 

Sólidos Solúveis (%): realizou-se leitura direta em refratômetro 

digital com compensação automática de temperatura, segundo 

IAL (2008).  

Acidez Titulável (% de ácido cítrico): determinada conforme 

metodologia descrita pelo IAL (2008) através da titulação das 

amostras com solução de hidróxido de sódio 0,1 M. 

Relação sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT): obtida 

dividindo-se os valores de sólidos solúveis pelos valores da 

acidez titulável. 

Cor: foi analisada mediante leitura direta da amostra em 

colorímetro Minolta (CR300, Tokyo) operando no sistema 

CIELab. Sendo L* a luminosidade, variando de 0 (preto) para 

100 (branco); a* a intensidade da cor vermelha, que varia de 

verde (-60) a vermelho (+60); b* a intensidade da cor amarela, 

que varia de azul (-60) a amarelo (+60);  o croma (C*) expressa 

a saturação ou intensidade da cor, enquanto o ângulo de matiz 

(hº) indica a cor observável e é definido como iniciando no eixo 
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+a*, em graus, em que 0º é +a* (vermelho), 90º é +b* (amarelo), 

180º é -a* (verde), e 270º é -b* (azul). 

 

Determinação dos compostos bioativos  

Acido ascórbico (mg.100-1g ): determinado pelo método de 

Tillmans, segundo Carvalho et al., (1990). Cerca de 1 ml da 

amostra foi diluída em 50 ml de ácido oxálico 0,5%, titulada com 

solução de 2,6 diclorofenol indofenol 0,2%, até mudança de 

coloração.  

Antocianinas e flavonoides (mg.100-1g ): foi realizada utilizando 

o método de Francis (1982). Cerca de 1 ml de amostra foi 

misturada com 10 ml de solução extratora de etanol 95% mais 

HCl 1,5N na proporção 85:15 (v/v) respectivamente, em tubos 

de vidro envoltos em papel alumínio e deixados em repouso por 

24 horas na geladeira. As amostras foram filtradas em papel de 

filtro e as leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 

374nm para os flavonoides e a 535nm para as antocianinas.  

Clorofila e carotenoides (mg/100g):  foram determinados 

seguindo a metodologia descrita por Lichtenthaler (1987), onde 

1 ml de amostra foi misturada com 0,2 g de carbonato de cálcio 

(CaCO3) e 5 ml de acetona (80%) gelada em ambiente escuro. 

Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm por 

10 minutos e os sobrenadantes lidos em espectrofotômetro nos 

comprimentos de onda de 646, 663 e 470 nm.  

Compostos fenólicos (mg.GAE.100g-1 de ácido gálico): foram 

determinados através do método de Folin & Ciocalteau descrito 

por Waterhouse (2006). Diferentes concentrações das 

amostras foram diluídas em água destilada e deixadas em 

repouso por 1 h para obtenção dos extratos. Diferentes 

alíquotas dos extratos foram transferidas para tubos, onde 

foram adicionados agua e o reagente Folin Ciocalteau. A 
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mistura permaneceu em repouso por 5 minutos e logo após, foi 

adicionado carbonato de sódio a 20%, seguido de agitação e 

repouso em banho-maria a 40°C por 30 minutos. A curva 

padrão foi preparada com ácido gálico e as leituras medidas em 

espectrofotômetro a 765nm.  

 

Análise Estatística 

Para as análises físico-químicas e compostos bioativos 

da caracterização das bebidas mistas foram realizadas médias 

e desvio padrão. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância. Quando detectado significância para o teste F, foram 

submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, 

utilizando o programa computacional SISVAR, versão 5.7 

(FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Tabela 2, o teor de umidade não 

apresentou diferenças significativas entre as formulações, 

variando de 86,34% (F8) a 89,32% (F6), com maiores valores 

para as formulações F2 (88,48% ) e F6 (89,32%), e menores 

para as formulações F4 e F8, com 87,10% e 86,34% 

respectivamente. Gomes et al., (2019) caracterizando blends 

compostos por abacaxi, cenoura e couve, adoçado com mel 

obteve valores entre 86,00-88,67% para umidade, semelhante 

ao encontrado neste estudo. 

 

Tabela 2. Composição centesimal e valor calórico em oito 
formulações de bebidas mistas. 

Formulações 

Parâmetros 

Umidade (%) Cinzas (%) 
Proteínas 

 (g.100-1) 
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F1 87,48±0,38a 0,32±0,03c 1,06±0,01bc 

F2 88,48±1,23a 0,31±0,04c 1,89±0,73ab 

F3 87,34±1,72a 0,53±0,11a 2,52±0,44a 

F4 87,10±0,26a 0,59±0,01a 2,62±0,57a 

F5 87,73±1,37a 0,50±0,09ab 1,04±0,16bc 

F6 89,32±0,51a 0,36±0,03bc 0,92±0,17bc 

F7 87,23±1,07a 0,27±0,03c 0,81±0,05c 

F8 86,34±4,56a 0,25±0,08c 0,64±0,02c 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras iguais, na 

mesma coluna, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Com relação ao conteúdo de resíduo mineral fixo 

(cinzas) evidenciado neste estudo, entre as formulações 

elaboradas foi observada uma diferença significativa, variando 

de 0,25% (F8) a 0,59% (F4). Os maiores teores foram obtidos 

pelas formulações F3 (0,53%) e F4 (0,59%), devido ao uso da 

spirulina na composição juntamente com os vegetais, 

contribuindo de forma positiva para esse valor. Os menores 

teores foram observados nas formulações F7 e F8, por terem 

em suas formulações, vegetais com baixo teor de minerais.  

A utilização da Spirulina platensis vem sendo estudada 

devido aos seus múltiplos benefícios para a saúde humana 

(MICHALAK et al., 2017). Trata-se de uma microalga, cuja 

composição permite ser utilizada como complemento alimentar, 

destacando-se na sua composição, alta concentração de 

proteína, minerais, como potássio, cloro, cálcio, enxofre, 

fósforo, sódio, ferro, cobre e o zinco, aminoácidos essenciais, 

bem como lipídios, carboidratos, fibras, ácido ascórbico e 

clorofila (ONIAS et al., 2018; DONATO, 2015).  

O teor de proteínas variou de 0,64 (F8) a 2,62 g.100-1 

(F4), com diferenças significativas entre as formulações. As 



DESENVOLVIMENTO DE BEBIDAS MISTAS A BASE DE FRUTAS TROPICAIS, 

HORTALIÇAS E FARINHAS COMERCIAIS 

266 
 

formulações F3 e F4 apresentaram o conteúdo mais elevado de 

proteínas, devido a presença da spirulina, que contribuiu de 

forma positiva para esse valor. Segundo Donato (2015), uma 

das características mais marcantes e que destaca a spirulina 

como alimento funcional, é o seu alto teor proteico, apresentado 

em torno de 58,62%. As formulações F7 e F8 apresentaram os 

menores teores de proteínas, devido aos vegetais usados não 

serem ricos nesse composto. 

O teor de lipídios apresentou diferenças significativas, 

como mostra a Tabela 3. Os valores variaram entre 0,32% (F1) 

a 1,06% (F8). As formulações F7 e F8 apresentaram os teores 

mais elevados de lipídios, o que pode ser explicado devido ao 

uso, mesmo em pequena proporção, de leite de coco em pó, 

que contribuiu para a elevação do teor de lipídios nas bebidas. 

Quanto aos carboidratos não houve diferenças 

significativas entre as formulações. As formulações F2 e F6 

apresentaram os menores teores desse conteúdo, com 8,94% 

e 8,90%, respectivamente. As formulações F1 (10,81%) e F7 

(10,77%) apresentaram os conteúdos mais elevados. 

Os valores energéticos das bebidas mistas 

apresentaram diferenças significativas, devido às 

características dos frutos, hortaliças e farinhas utilizadas em 

cada formulação. Observa-se que a formulação F8 obteve valor 

energético mais elevado, por apresentar maior conteúdo de 

lipídios e carboidratos e menor teor de umidade. A formulação 

F6, por apresentar um conteúdo maior de umidade, reduziu seu 

valor energético, devido os macros e micronutrientes estarem 

menos concentrados. 

 

Tabela 3. Composição centesimal e valor calórico em oito 
formulações de bebidas mistas. 
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Formulações 

 

Parâmetros 

Lipídios (%) Carboidratos (%) 
Valor energético 

(%) 

F1 0,32±0,09b 10,81±0,44a 50,34±0,87ab 

F2 0,38±0,06b 8,94±0,48a 46,74±5,25b 

F3 0,41±0,08b 9,20±1,90a 50,56±6,36ab 

F4 0,47±0,05b 9,21±0,37a 51,63±0,81ab 

F5 0,42±0,06b 10,28±1,44a 49,07±5,10ab 

F6 0,48±0,07b 8,90±0,33a 43,65±2,24b 

F7 0,93±0,09a 10,77±1,14a 54,66±3,82ab 

F8 1,06±0,09a 11,72±0,58a 58,96±3,08a 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras iguais, na 

mesma coluna, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

A Tabela 4 mostra os valores médios e desvio padrão do 

teor de pH, sólidos solúveis totais e acidez das oito formulações 

de bebidas mistas.  

Observa-se que os valores de pH apresentaram 

diferenças significativas entre as formulações, correspondendo 

ao uso de frutos, hortaliças e farinhas com característica 

distintas, variando de 2,58 (F6) a 4,06 (F7), classificando-as 

como ácidas. As formulações F5 e F6 obtiveram os menores 

valores de pH, o que pode ter sido influenciado pelas polpas de 

abacaxi e acerola em suas composições. As formulações F7 e 

F8, diferentemente das demais, obtiveram teores mais 

elevados, ou seja, menos ácida, tal característica pode está 

relacionada ao uso de vegetais e farinhas que não possuam 

uma alta acidez. Com pH abaixo de 4,5, as bebidas 

apresentaram uma maior estabilidade quanto ao 

desenvolvimento de microrganismos, limitando o crescimento 

de leveduras, fungos e bactérias sensíveis (MARTINS et al., 
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2017). Gomes et al., 2019 avaliando características físico-

químicas de bebidas mistas de abacaxi, cenoura e couve 

adoçado com mel, encontrou valores entre 4,54 a 4,71, 

superiores ao do presente trabalho.  

 

Tabela 4. Médias e desvio padrão do teor de pH, SS, Acidez 
em oito formulações de bebidas mistas. 

 

Formulações 

 

Parâmetros 

pH SS (%) Acidez (%) 

F1 3,47±0,04d 14,00±0,81ab 0,46±0,14a 

F2 3,31±0,01e 12,70±0,17c 0,44±0,01a 

F3 3,96±0,02b 13,90±0,21abc 0,42±0,01a 

F4 3,69±0,02c 13,40±0,26bc 0,51±0,01a 

F5 2,61±0,04f 13,30±0,38bc 0,48±0,10a 

F6 2,58±0,03f 13,00±0,32bc 0,46±0,03a 

F7 4,06±0,02a 13,60±0,06abc 0,33±0,10a 

F8 4,05±0,01a 14,70±0,70a 0,32±0,13a 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras iguais, na 

mesma coluna, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Para o teor de sólidos solúveis houve diferença 

significativa entre as formulações (Tabela 4). Houve um 

pequeno aumento de SS, quando comparado com o valor de 

correção (12%), com variação de 12,70 (F2) a 14,70 (F8). Estes 

valores podem ser justificados pelo tratamento térmico aplicado 

para obtenção da bebida, no qual pode ocorrer concentração 

da sacarose devido a evaporação da água por meio do 

aquecimento. Dionísio et al., (2016) avaliando a estabilidade de 

uma bebida funcional de frutas tropicais e yacon, encontrou 

para o período inicial o teor médio de 9,60% de sólidos solúveis, 

valor inferior ao encontrado nesse estudo. 
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A determinação da acidez em conjunto com a medida de 

pH são parâmetros que pode contribuir na avaliação da 

qualidade tecnológica, nutricional e microbiológica destes 

produtos (BEZERRA, 2015). Quanto a acidez, não houve 

diferenças significativas entre as formulações das bebidas 

mistas, no entanto, apresentaram teores médios diferentes, 

característica proveniente do uso de diferentes vegetais, com 

valores  variando de 0,33 (F7) a 0,51 (F4). Valores superiores 

foram encontrados (0,65 a 0,75%) por Silva et al., (2014) 

estudando a qualidade em bebidas mistas de frutos tropicais 

adicionados de extratos vegetais. 

A Tabela 5 mostra os teores médios e desvio padrão dos 

SS/AT e componentes de cor a*, b* nas oito formulações das 

bebidas. A relação SS/AT é uma das formas mais utilizadas 

para a avaliação do sabor, por meio do equilíbrio entre o doce 

e ácido. Observa-se que não houve diferenças significativas 

entre as formulações, no entanto, as formulações F6 (44,92) e 

F7 (54,40) apresentaram maior palatabilidade, devido a elevada 

presença de sólidos solúveis e um menor teor de acidez. As 

formulações F4 e F5 apresentaram menor palatabilidade, 

devido a um conteúdo de acidez mais elevado, quando 

comparado com as demais formulações, reduzindo o balanço 

de açúcares e ácidos.  As variações dos SS/AT entre as 

formulações são decorrentes dos diferentes conteúdos de 

sólidos solúveis e acidez titulável. Jesus et al., (2019) avaliando 

néctar misto de cupuaçu e açaí obteve valores entre 2,47 a 

3,51, inferior ao do presente trabalho. 

 

Tabela 5. Médias e desvio padrão de SS/AT, a*, b*  em oito 
formulações de bebidas mistas. 

 Parâmetros 
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Formulações 

 
SS/AT a* b* 

F1 32,13±7,06a 3,80±0,06a 16,70±0,40b 

F2 28,81±1,22a 3,70±0,23a 16,20±0,25b 

F3 33,05±0,97a 2,10±0,32b 14,30±0,69c 

F4 26,53±0,50a 1,90±0,15b 14,10±0,06c 

F5 28,02±4,42a 4,20±0,40a 14,00±0,29c 

F6 28,13±2,21a 3,70±0,15a 13,50±0,06c 

F7 44,92±16,27a 1,60±0,06b 21,10±0,80a 

F8 54,40±31,05a 1,40±0,26b 21,10±1,01a 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras iguais, na 

mesma coluna, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

O componente a* indica a intensidade de cor vermelha, 

variando de verde a vermelho, onde o verde corresponde a 

valores menores e negativos e o vermelho, valores maiores e 

positivos.  Observa-se na Tabela 5 que houve diferença 

significativas entre as bebidas, com as formulações F1, F2, F5 

e F6 apresentando valores que tendem a coloração vermelha.   

O componente b* indica a intensidade de cor amarela, 

variando do azul ao amarelo, onde o azul corresponde a valores 

menores e negativos e o amarelo, valores maiores e positivos. 

As bebidas apresentaram valores de b* variando de 13,50 (F6) 

a 21,10 (F7 e F8). As formulações F7 e F8, como mostrado 

anteriormente, apresentaram o teores mais elevados, 

mostrando uma tonalidade amarelada, isso devido ao uso de 

vegetais mais claros, que juntamente com o gengibre na sua 

forma concentrada (pó), podem ter contribuído para tal 

resultado. 
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A Tabela 6 mostra os teores médios e desvio padrão dos 

componentes de cor L, c* e H nas oito formulações das bebidas 

mistas. 

A luminosidade (L) representa o brilho (caracteriza o grau 

de claridade da cor) numa escala que varia de 0 (preto) a 100 

(branco). Valores baixos, como os encontrados nas 

formulações F1 e F5 representam baixa luminosidade, 

contribuindo para uma coloração mais intensa e as formulações 

F7 e F8 que apresentaram valores mais elevados, representam 

uma luminosidade mais alta, ou seja, uma tonalidade mais 

clara. 

 

Tabela 6. Médias e desvio padrão do teor de L, c* e H em oito 
formulações de bebidas mistas. 

 

Formulações 

 

Parâmetros 

L c* H 

F1 20,37±0,76b 17,10±0,40b 77,30±0,23c 

F2 22,87±1,54b 16,60±0,36b 77,30±0,68c 

F3 21,57±1,88b 14,50±0,72c 81,60±0,81b 

F4 23,40±0,55b 14,17±0,06c 82,20±0,57b 

F5 20,77±0,96b 14,50±0,30c 75,00±3,00c 

F6 21,77±0,12b 14,00±0,10c 75,30±0,55c 

F7 30,50±1,31a 21,13±0,80a 85,60±0,26a 

F8 31,63±1,31a 21,17±1,07a 86,10±0,57a 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras iguais, na 

mesma coluna, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 

O valor do croma (C) indica a saturação, ou seja, a 

pureza da cor em relação ao branco. Como mostra a Tabela 6, 

houve diferença significativa entre as formulações. Os 

componentes C variaram de 14,00 (F6) a 21,17 (F8), com maior 

saturação para  as formulações F7 e F8, se comparado com as 
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demais formulações. O ângulo Hue (H) é indicativo de 

tonalidade e saturação, definido como iniciando no eixo +a*, em 

graus, em que 0º é +a* (vermelho), 90º é +b* (amarelo), 180º é 

-a* (verde), e 270º é -b* (azul), desta forma todas as 

formulações apresentaram tonalidade próxima de amarelo, 

principalmente as formulações F3, F4, F7 e F8. 

Os resultados da determinação de ácido ascórbico, 

antocianinas e flavonoides estão apresentados nas Tabelas 7. 

O conteúdo de ácido ascórbico variou de 4,51 mg.100g-1 (F7) a 

204,80 mg.100g-1 (F6), apresentando diferenças significativas 

entre as bebidas.  

As formulações F5 e F6 obtiveram o maior teor de ácido 

ascórbico, 126,40 e 204,80 mg.100g-1, respectivamente. O uso 

da polpa de acerola contribuiu positivamente para a elevação 

desse composto nas bebidas, considerando que as proporções 

utilizadas nas formulações afetaram diretamente o resultado, 

tendo em vista que quanto maior a porcentagem, maior foi o 

conteúdo de ácido ascórbico nas bebidas.  Figueiredo Neto et 

al., (2017), avaliando características de frutos de acerola, 

variedade Okinawa, obteve valor médio de 3.260 mg.100-g, 

mostrando-se uma ótima alternativa para enriquecimento de 

bebidas. As formulações F1, F7 e F8 apresentaram os menores 

teores de ácido ascórbico, valores estes que podem ter sido 

influenciados pelo uso de vegetais com baixo conteúdo desse 

composto. Sousa (2017), avaliando blend de goiaba e acerola 

enriquecido com colágeno hidrolisado, obteve valores de 24,48 

a 30, 03 mg.100mL-1, quantidade esta inferior ao reportado para 

as formulações F5 e F6 do presente estudo. 

Tabela 7. Médias e desvio padrão do teor de ácido ascórbico, 
antocianinas e flavonoides em oito formulações de de bebidas 
mistas. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452019000300901&lng=en&nrm=iso&tlng=en#t01
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Formulações 

 

Parâmetros 

Ácido          

ascórbico 

(mg.100-g) 

Antocianinas 

(mg.100-g) 

Flavonoides 

(mg.100-g) 

F1 4,90±0,60c 0,90±0,22c 7,20±0,29b 

F2 5,90±0,6c 1,20±0,03c 7,60±0,22b 

F3 10,40±2,08c 1,50±0,21c 17,20±1,17a 

F4 11,10±3,18c 2,09±0,45bc 18,18±3,55a 

F5 126,40±10,28b 4,85±0,52a 10,60±0,68b 

F6 204,80±6,01a 4,71±0,93a 10,40±2,01b 

F7 4,51±1,20c 2,08±0,49bc 6,40±1,01b 

F8 4,90±1,59c 2,90±0,56c 8,50±1,65b 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras iguais, na 

mesma coluna, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

As antocianinas são pigmentos coloridos presentes em 

vegetais que variam de vermelho a roxo (ZILLO et al., 2019). 

De acordo com Tabela 7, o conteúdo de antocianinas 

apresentou diferenças significativas entre as formulações, com 

variação de  0,90 (F1) a 4,85 mg.100g-1 (F5). As formulações 

F5 e F6 obtiveram o maior teor de antocianinas entre 4,85 e 

4,71 mg. 100g-1, respectivamente, resultado proveniente do uso 

de vegetais ricos nesse composto, como acerola, melancia, 

beterraba e hibisco em pó. As formulações F1 (0,90 mg.100g-1) 

e F2 (1,20 mg.100g-1) apresentaram os valores mais baixos, 

pela presença de vegetais com baixo conteúdo desse 

composto.  

Os flavonoides utilizados na dieta humana são 

subdivididos em seis classes: flavanonas, flavonóis, flavonas, 

flavanóis, isoflavonas e antocianidinas (JOHNSTON, 2015; 

HOENSCH; OERTEL 2015). Apesar das formulações F5 e F6 
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apresentarem os maios teores de antocianinas (grupo 

pertencente aos flavonoides), estas não apresentaram maiores 

concentrações de flavonoides, neste caso, o destaque foi para 

as formulações F3 e F4 pela presença de outros compostos da 

classe, observa-se que houve diferenças significativas entre os 

tratamentos.  

Os resultados da determinação de clorofila, carotenoides 

e fenólicos totais estão apresentados nas Tabelas 8. 

O teor de clorofila apresentou diferenças significativas 

em relação as bebidas, com as formulações F3 e F4 obtendo 

os maiores conteúdos, devido a presença do kiwi, limão, couve, 

espinafre em pó e spirulina como base de suas composições. 

As demais formulações não diferiram estatisticamente entre si, 

sendo que as formulações F7e F8 apresentaram os menores 

conteúdos, com 0,03 e 0,10 mg.100g-1, respectivamente. Lopes 

(2015) avaliando blends de frutas tropicais obteve valor médio 

de 8,71 mg.100g-1, valor superior ao encontrado nesse estudo. 

Os carotenoides são pigmentos presente em vegetais e 

algumas espécies de bactérias, fungos, algas que variam de 

amarelo, laranja e vermelho. Observa-se que houve diferença 

significativa para o conteúdo de carotenoides, com as 

formulações F3 (0,95 mg.100g-1) e F4 (1,36 mg.100g-1) 

apresentando as maiores concentrações.  

De acordo com a Tabela 8, observar-se que os 

compostos fenólicos apresentaram diferenças significativas 

entre as bebidas, com as maiores concentrações sendo 

apresentadas pelas formulações F5 e F6, com 1702,71 e 

1865,84 mg.100g-1, respectivamente. Silva et al., (2014) 

encontrou teores de compostos fenólicos variando entre 10,86 

a 12,85 mg.100g-1 para blends de frutas tropicais adicionados 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452019000300901&lng=en&nrm=iso&tlng=en#t01
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de extrato vegetais, valores estes inferiores ao encontrado 

nesse estudo. 

 

Tabela 8. Médias e desvio padrão do teor de clorofila, 

carotenoides e fenólicos extraíveis totais em oito formulações 

de bebidas mistas. 

Formulações 

 

Parâmetros 

Clorofila 

(mg.100-g) 

Carotenoides 

(mg.100-g) 

Compostos 

Fenólicos 

(mg.100-g) 

F1 0,12±0,01b 0,07±0,01c 507,74±39,62b 

F2 0,18±0,13b 0,33±0,06c 482,47±30,91b 

F3 4,32±1,37a 0,95±0,25ab 424,20±19,53b 

F4 4,92±1,68a 1,36±0,39a 381,36±14,70b 

F5 0,45±0,02b 0,47±0,03c 1702,71±57,05a 

F6 0,46±0,06b 0,51±0,06bc 1865,84±36,13a 

F7 0,03±0,02b 0,10±0,01c 179,13±6,73c 

F8 0,10±0,03b 0,10±0,02c 203,68±24,41c 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras 

iguais, na mesma coluna, não diferem significativamente ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados, podemos considerar que 

o uso de frutos tropicais juntamente com hortaliças e farinhas 

comerciais apresenta um ótimo potencial para elaboração de 

bebidas mistas, enriquecendo e agregando maior valor 

econômico ao produto, permitindo obter um produto inovador, 

com características nutricionais e funcionais significativas (pH, 

acidez, flavonoides, ácido ascórbico e compostos fenólicos). 
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RESUMO: A rotina da população gerou aumento do consumo 
de fast foods, sendo essa prática alimentar um dos principais 
contribuintes para o aumento de peso. Diante disso, vem-se 
observando alterações no padrão alimentar da população, 
como escolha por alimentos menos processados, com menos 
açúcares e ricos em fibras. Uma alternativa é a utilização de 
produtos à base de biomassa de banana verde, a qual é fonte 
de vitaminas e minerais, além de apresentar alta concentração 
de amido resistente, que atua melhorando o trânsito intestinal, 
com consequente redução do risco de câncer de cólon 
intestinal, e melhorando a resposta glicêmica. Assim, esse 
trabalho buscou elaborar um produto doce à base de biomassa 
de banana e determinar sua composição centesimal. Realizou-
se análises de umidade, cinzas, carboidratos, proteínas, 
lipídeos e fibras de acordo com o estabelecido pelo Instituto 
Adolfo Lutz. Foi verificado teor lipídico significativo, que pode 
ser justificado pela utilização de avelã, a qual possui ácidos 
graxos monoinsaturados em sua composição. O teor de 
carboidratos foi semelhante ao de outras preparações com 
biomassa de banana verde, todavia, o mel de abelha foi o 
ingrediente utilizado para conferir sabor doce ao produto 
desenvolvido nesse estudo. De modo geral, o doce elaborado 
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pode ser inserido como uma ótima sugestão de sobremesa, em 
virtude de sua composição centesimal e de efeitos que podem 
beneficiar o organismo. 
Palavras-Chave: Amido resistente. Nutrição. Sobremesa. 
 

INTRODUÇÃO 

 O perfil antropométrico da população mundial mudou ao 

longo dos anos, havendo a substituição de uma realidade de 

presente desnutrição por um cenário favorável ao surgimento 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como o 

sobrepeso e a obesidade, principalmente pelo consumo 

excessivo de alimentos ricos em gorduras e carboidratos 

refinados (CLARO et al., 2015). De acordo com Bezerra, et al. 

(2016) a alimentação fora do domicílio está intimamente 

relacionado com o consumo de alimentos com elevada 

densidade energética, alto teor de açúcar e gorduras e baixo 

teor de fibras e minerais, contribuindo para o ganho excessivo 

de peso. 

As consequências do número alarmante de pessoas 

portadoras de DCNT, como a diminuição da qualidade de vida 

e consequentes mortes prematuras, responsáveis por 

aproximadamente 72% dos óbitos anuais no Brasil, fazem da 

presença dessas morbidades um problema de saúde pública 

(MALTA et al., 2015). A partir dessas consequências, vêm-se 

estabelecendo a inclusão do fortalecimento do sistema de 

saúde, com acesso a informações em saúde e a tecnologias 

(MALTA, 2017). 

Com isso, tem-se elevado a veiculação de informações 

e o estímulo a práticas alimentares saudáveis, o que desperta 

nos indivíduos interesse por escolhas alimentares mais 

equilibradas, podendo refletir no hábito alimentar e estilo de 

vida da população (FISBERG et al., 2016). De acordo com 
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Layman (2014), vem-se observando algumas mudanças no 

padrão alimentar da população, como a escolha por alimentos 

com menor teor de açúcares, mais fibras e menos alimentos 

processados, optando pelos mais naturais e quantidades 

menores de conservantes químicos. 

Uma alternativa que vem sendo amplamente adotada é 

o consumo de produtos à base de biomassa de banana verde, 

a qual é fonte de vitaminas e minerais, além de apresentar alta 

concentração de amido resistente (AR) (FREITAS et al., 2017). 

Entre os benefícios do consumo de alimentos ricos em amido 

resistente, como a banana verde utilizada na produção de 

biomassa, está a melhora no trânsito intestinal, que reduz o 

risco de câncer de cólon intestinal, e melhora na resposta 

glicêmica, uma vez que o AR interfere no índice glicêmico dos 

alimentos, o que reflete a resposta insulínica, sendo isso 

positivo aos pacientes com Diabetes mellitus (RANIERE; 

DELANI, 2014). 

Atualmente, no Brasil, a produção de banana é 

encontrada semeada através de diversos meios de cultivo, 

desde pequenos produtores distribuídos ao longo de todo o 

país, como também grandes territórios de plantações, sendo a 

maior parte da colheita consumida pela própria população, o 

que reflete no custo da fruta, considerando-o um alimento de 

baixo custo e fácil acesso, tendo em vista que são produtos 

perenes tropicais, facilmente cultivados em território brasileiro, 

principalmente na região Nordeste, sendo oriunda desse cultivo 

mais de 34% da produção anual da fruta no país (COLTRO; 

KARASKI, 2019). 

Sabendo da importância e da preocupação cada vez 

maior com a oferta de alimentos mais saudáveis na atual 

realidade da população, em combate ao aumento das DCNT 

em adolescentes e adultos, bem como a facilidade da obtenção 
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de alimentos que contribuem para a construção de hábitos 

alimentares mais saudáveis, o presente trabalho teve como 

objetivo a elaboração e determinação da composição 

centesimal de um doce à base de biomassa de banana verde. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Obtenção e preparo da matéria prima 

 

 Os ingredientes utilizados para elaboração, tanto da 

biomassa de banana verde, quanto do doce, foram obtidos com 

recursos próprios em supermercado na cidade de Santa Cruz - 

RN 

 Para a biomassa, foram utilizadas bananas do tipo prata, 

no estágio de maturação verde. Enquanto que para o doce 

foram acrescidos ingredientes como avelã, essência de 

baunilha, canela em pó, cacau em pó, mel de abelha e 

manteiga. 

 

Preparo da biomassa de banana verde 

 

 Os testes foram realizados no laboratório de Técnica 

Dietética da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA), localizada na cidade de Santa Cruz - RN. 

Para a elaboração da biomassa, foram pesados 903,8 g 

de banana verde crua com casca, lavadas em água corrente 

com sabão neutro, acondicionadas em panela com água em 

quantidade que ficasse acima do nível das frutas e, em seguida, 

as mesmas foram submetidas à cocção em panela de pressão, 

permanecendo em cozimento durante dez minutos, a 

cronometrar após a panela começar a emitir ruídos inerentes a 

esse tipo de cocção. 
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 Após esse momento, o alimento foi retirado da água 

quente e colocado em recipiente com água fria, para 

posteriormente ser descascado e triturado em liquidificador 

industrial, com acréscimo de 50 mL da água de cocção, 

atingindo a consistência desejada. Em seguida, a biomassa foi 

armazenada em reservatório fechado, identificado, e 

armazenado sob refrigeração, para ser utilizada na formulação 

do produto. Abaixo está apresentado o fluxograma de produção 

da biomassa (Figura 1). A Figura 2 apresenta a biomassa de 

banana verde pronta para ser utilizada na elaboração do doce. 

 

Figura 1. Procedimentos para elaboração de biomassa de 

banana verde. 

 
   Fonte: Autoria própria 
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Figura 2. Biomassa de banana verde. 

 
 Fonte: Autoria própria 

 

Elaboração do doce  

 

 A ficha técnica de preparação do doce elaborado a partir 

da biomassa de banana verde está presente na Tabela 1. 

 

Quadro 1. Ficha técnica de execução do doce de biomassa de 

banana verde 

Ingrediente PB FC PL Medida caseira 

Avelã 67 g 2,08 32 g ½ Xícara de chá 

Biomassa de 

banana verde 

140 g - 140 g ¾ Xícara de chá 
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Cacau em pó 11 g - 11 g 2 Colheres de sopa 

Canela em pó 1,5 g - 1,5 g 1 Colher de 

sobremesa rasa 

Essência de 

baunilha 

0,8 mL - 0,8 

mL 

1 Colher de café 

Manteiga 15 g - 15 g 1 Colher de sopa 

Mel de abelha 41 mL - 41 

mL 

2 Colheres de sopa 

Modo de preparo 

Aquecer as avelãs em fogo baixo para facilitar a retirada das 

cascas. Descascar e triturar em triturador até obter 

consistência homogênea. Adicionar o extrato de baunilha e 

demais ingredientes. Levar ao triturador novamente até 

chegar a uma consistência de aspecto liso. Levar a mistura 

ao fogo baixo até conseguir o ponto de brigadeiro, 

desgrudando da panela. Separar pequenas porções, enrolar 

e polvilhar no cacau em pó. 

Legenda: PB= Peso bruto; FC=Fator de cocção; PL= Peso líquido. 

 

 Inicialmente, as avelãs foram dispostas em uma frigideira 

e levadas ao fogo para aquecimento leve, facilitando a retirada 

das cascas, na qual foi feita manualmente. Em seguida, foram 

pesados 32,1g de avelã sem casca e triturados em triturador 

convencional até obter o ponto próximo de creme, sendo 

posteriormente acrescido 0,8 mL de essência de baunilha, 1,5 

g de canela em pó, 11,4 g de cacau em pó, 40,5  g de mel de 
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abelha, 14,6 g de manteiga e 140 g da biomassa de banana 

verde preparada previamente. Após a adição de todos os 

ingredientes ao triturador, a mistura foi homogeneizada até 

obter aspecto liso.  

Após a homogeneização, a mistura foi levada a fogo 

baixo, onde permaneceu sendo uniformizada até o ponto de 

desgrudar do recipiente. Por fim foram separadas pequenas 

porções de aproximadamente 12 g da preparação, enroladas e 

polvilhadas com cacau em pó.  

A seguir a Figura 3 mostra exemplares do brigadeiro de 

biomassa de banana verde antes de serem polvilhados com 

cacau em pó (à esquerda) e finalizados (à direita). 

 

 

Figura 3. Brigadeiro de biomassa de banana verde   

  
        Fonte: Autoria própria 

 

Determinação da composição centesimal 

 

 As análises centesimais foram realizadas no Laboratório 

de Análise e Bioquímica dos Alimentos (LABA) da referida 
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universidade, com exceção da determinação de proteínas, que 

foi realizada parcialmente no laboratório do Departamento de 

Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), localizado no campus central. 

 As análises foram realizadas em triplicata, seguindo o 

protocolo de análises de alimentos do Instituto Adolfo Lutz 

(2008), com exceção da estimativa de carboidratos totais, na 

qual foi realizada por diferença de 100% com a somatória dos 

demais valores oriundos das determinações, como indica 

Crepaldi et al.(2001) . 

 

Umidade 

 

 Para determinação de umidade da amostra foram 

pesados 2 g em balança semianalítica e acondicionados na 

bandeja de alumínio seca, em seguida o material foi acoplado 

ao analisador de umidade por infravermelho modelo 

M5THERMO da marca Bel, onde o mesmo foi fechado e 

programado para secagem. Após soar o alarme do aparelho, o 

mesmo foi aberto e as informações de cada foram lidas no visor, 

com posterior descarte do material.  

 

Cinzas 

 

 Para determinação do resíduo mineral fixo foi pesado 1g 

da amostra em balança analítica, acondicionada em cadinhos 

de porcelana previamente pesados, identificados e foram 

levados para incineração com auxílio do bico de Bunsen. Após 

a carbonização, o material foi colocado em mufla a 550ºC por 

período aproximado de 4 horas, em seguinte a essa etapa, os 

cadinhos foram acondicionados no dessecador até atingir 
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temperatura ambiente. Em seguida, os cadinhos com o resíduo 

mineral fixo foram pesados em balança analítica. 

 

Fibras 

 

 A determinação do teor de fibras foi realizada pelo 

método de digestão ácido-básico, que consistiu na pesagem de 

1 g da amostra, em seguida a mesma foi colocada em saquinho 

de material isento de interferência na análise, no qual foi selado, 

identificado e colocado no digestor de fibras, para ser exposto 

à digestão com ácido sulfúrico e hidróxido de sódio por 

aproximadamente 6 horas. Entre cada exposição a solução, os 

sacos com as amostras passaram por três lavagens com água 

destilada fervente, onde a primeira foi por cinco minutos e as 

duas seguintes por três minutos, com o intuito de retirar o 

excesso de reagente existente no interior das amostras. 

 Após esse período de tempo, as amostras foram 

distribuídas em bandeja de inox e levadas para estufa à 105ºC 

até que toda a umidade evaporasse, aproximadamente 16 

horas com seguinte armazenamento em dessecador até atingir 

temperatura ambiente, sendo assim encaminhadas para 

pesagem em balança analítica. 

 

Lipídeos 

  

 Para a determinação de lipídeos foi utilizado o método de 

Soxhlet, onde inicialmente os copos extratores foram colocados 

em estufa a 105ºC por 3 horas, com o objetivo de retirar 

qualquer interferente líquido. Após a retirada dos copos da 

estufa, foram pesados 5 g da amostra previamente desidratada, 

colocada em cartucho de extração, cobertas com algodão 

desengordurado e encaminhada para o extrator de lipídeos, no 
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qual permaneceu em atividade por aproximadamente 4 horas 

com utilização do solvente orgânico éter etílico. Após o 

desligamento do equipamento, os copos extratores com 

resíduos lipídicos permaneceram na capela até que houvesse 

total evaporação do éter, com posterior pesagem dos 

recipientes em balança analítica. 

 

Proteínas 

  

 Foi realizada a quantificação de nitrogênio a partir do 

método de Kjeldahl, utilizando o fator de conversão 5,32 

atribuído a alimentos de origem vegetal, como tal amostra. 

Onde, para os procedimentos experimentais foram pesados 0,5 

g de amostra, acrescidos de 1 g de mistura catalítica composta 

por sulfato de cobre e sódio, com 5 mL de ácido sulfúrico. Os 

tubos foram submetidos à digestão por, aproximadamente, 9 

horas. Após isso, foi realizada a destilação do material com 

hidróxido de sódio, fenolftaleína, ácido sulfúrico e vermelho de 

metila. Por fim, foi realizada a titulação com hidróxido de sódio 

até o ponto de viragem da solução, sendo anotada a quantidade 

gasta de ácido no experimento. 

 

Carboidratos 

 

A estimativa de carboidratos totais foi realizada por 

diferença de 100% com a somatória dos demais valores 

oriundos da análise, como indica Crepaldi et. al (2001). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Após os procedimentos de determinação da composição 

centesimal, em triplicata, foram calculados os resultados de 

acordo com o protocolo do Instituto Adolfo Lutz (2008) e 

realizada a média, chegando aos valores referentes à 

composição da amostra, exposta na tabela 1.  

 

Tabela 1. Composição centesimal do brigadeiro de biomassa 

de banana verde (média ± desvio padrão) 

Umidade Lipídeos Fibras  

 

Cinzas Proteínas Carboidrato 

42,6 ± 

0,03 

5,1 ± 

0,42 

8,1 ± 

0,23 

1,4 ± 

0,07 

2,6 ± 

0,39 

40,2 ± 1,98 

 

  Carmo (2015), avaliando a composição centesimal da 

biomassa de banana verde encontrou valores diferentes dos 

resultados encontrados nesse estudo, principalmente em 

relação à umidade, carboidratos e gorduras totais. Isso se dá 

porque o autor analisou a biomassa sem adição de 

ingredientes, diferente do presente produto, em que há adição 

de avelã, cacau e manteiga. A umidade encontrada por Carmo 

(89,05/100g) apresentou-se maior, isso porque o brigadeiro foi 

submetido à cocção, havendo a redução por retirada de líquidos 

durante o processamento.   

Almeida e Gherardi (2018) elaboraram uma trufa de 

biomassa de banana verde com parte da lista de ingredientes 

semelhantes ao utilizado no doce, aproximando-se na 

composição nutricional quanto aos carboidratos (50%) e 

proteínas (2,7%) tendo o brigadeiro uma menor quantidade de 

fibras e maior percentual de gorduras totais, justificada pelo 
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acréscimo de ingredientes no doce desenvolvido no presente 

estudo, com um aporte nutricional capaz de refletir nesses 

parâmetros, como a avelã, que de acordo com Amaral; Oliveira 

(2016) o alimento tem a maior parte do seu perfil lipídico 

formado por ácidos graxos monoinsaturados, estando esses 

frequentemente associados a benefícios para a saúde, com 

destaque ao sistema cardiovascular, reduzindo o risco de 

desenvolvimento de doenças.  

Além disso, a avelã apresenta variados compostos 

bioativos, que configura-a como alimento funcional em 

decorrência das atividades antioxidante, anti-inflamatória e 

antimicrobiana desses componentes no organismo humano 

(AMARAL; OLIVEIRA, 2016). Associada a esses benefícios, há 

a ação do amido resistente presente na biomassa de banana 

verde, na qual possibilita a recuperação e fortalecimento da 

microbiota intestinal, sendo esse um fator positivo à saúde 

humana, reduzindo compostos tóxicos, que são potenciais 

formadores de células cancerígenas (OLTRAMARI et al. 2015). 

Sendo o consumo do brigadeiro de biomassa uma ótima opção 

de sobremesa, devido à ação do amido resistente e 

componentes fitoquímicos presentes nos ingredientes. 

Alencar, Santos e Fernandes (2014) elaboraram um 

brigadeiro à base de biomassa de banana verde que 

apresentou na composição nutricional uma quantidade maior de 

carboidratos (69,3%) e proteínas (8%), justificado pelo uso de 

leite condensado na preparação, sendo um produto derivado de 

alimento de origem animal com elevado acréscimo de açúcares. 

Além disso, de acordo com Wald; Myers (2015), o consumo 

elevado desses tipos de alimentos, com altos índices de 

carboidratos, viabiliza a redução da percepção de alguns 

sabores como o doce, contribuindo para o aumento gradativo 
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da ingestão calórica e consequente ganho de peso resultante 

do aumento do tecido adiposo. 

Fernandes et al. (2017) trazem em seus estudos a 

composição centesimal de um sorvete de iogurte com biomassa 

de banana verde e frutas vermelhas, com perfil nutricional 

semelhante ao brigadeiro, com exceção da quantidade de 

carboidratos (18,3%), o que pode ser justificado pela lista de 

ingredientes não conter muitos alimentos fonte de carboidratos. 

O produto desenvolvido apresentou uma quantidade maior de 

carboidratos decorrente da inserção de ingredientes como mel 

de abelha, em contrapartida, o consumo regular desse alimento 

tem demonstrado papel protetor à saúde humana decorrente de 

suas propriedades fitoterápicas, com destaque para seu papel 

anti-inflamatório, antimicrobiano e anticancerígeno (ESCOBAR; 

XAVIER, 2013). 

 O iogurte elaborado por Fernandes et al (2017)  

apresentou boa aceitabilidade confirmando a variabilidade de 

preparações à base da biomassa e seu valor nutricional que 

quando comparado a um sorvete de iogurte comum, apresenta 

cerca de 72% a mais de fibras, ajudando principalmente no 

controle glicêmico dos consumidores. Resultados como os 

encontrados pelos autores, sugerem a possibilidade de análises 

futuras com o produto desenvolvido, realizando testes de 

aceitação e comparação com os brigadeiros tradicionais, 

buscando valorizar o consumo de alimentos mais saudáveis. 

De modo geral, evidenciado em diversos estudos, como 

o de Gomes et al (2016), Ranieri e Delani (2014), Cassettari 

(2015), conclui-se que a biomassa de banana verde é bastante 

versátil, podendo ser empregada em diferentes preparações, 

com boa aceitabilidade, além dos diversos benefícios para 

saúde como a melhora significativa da constipação intestinal em 

indivíduos saudáveis e pós-operatório, manutenção dos níveis 
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glicêmicos e de colesterol, prevenção de doenças como câncer 

de intestino, diabetes mellitus, sensação de saciedade e auxílio 

na redução do acúmulo de gordura corporal. 

 Outro ponto importante a ser ressaltado é a reutilização 

da água de cocção da banana na elaboração da biomassa, 

sendo esse uma variável positiva no perfil nutricional do 

produto, uma vez que a cocção por imersão resulta na lixiviação 

e consequente redução de nutrientes, como o potássio, 

presente em grande quantidade na fruta, além de vitaminas 

hidrossolúveis, como ácido fólico e vitamina B6, que pelo 

método é transferido do alimento para o líquido, diluindo-se, 

sendo o reaproveitamento dessa água reduz as perdas desses 

micronutrientes no produto (NASCIMENTO, 2016). 

 A biomassa de banana verde utilizada na elaboração de 

produtos alimentícios vem crescendo cada vez mais, em 

decorrência dos seus benefícios a saúde, um exemplo desse 

crescimento são os resultados mostrados por Silva; Junior; 

Barbosa (2015) em levantamento bibliográfico encontrou o 

baixo custo da obtenção desse ingrediente como fator 

facilitador de sua adesão no consumo alimentar, além da 

variada possibilidade de inserção em novas formulações, em 

produtos de confeitaria, padaria, etc.  

Por exemplo, Silva; Diniz (2016), fizeram uso da 

biomassa de banana verde como ingrediente na elaboração de 

empanado de frango, onde as autoras encontraram alguns 

resultados semelhantes ao observado no brigadeiro de 

biomassa, como a umidade e cinzas quando substituíram a 

carne da ave pela biomassa, demonstrando perfil nutricional 

satisfatório ao consumo. Além disso, as mesmas realizaram 

análises microbiológicas em seu estudo, sendo essas análises 

possíveis objetivos futuros, considerando a quantidade de 
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nutrientes que favorecem o desenvolvimento de bactérias 

deteriorantes.  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, percebe-se que o brigadeiro 

elaborado com a biomassa de banana verde é rico em fibras, 

apresenta baixo teor de lipídeos, carboidratos e proteínas. 

Assim, pode ser utilizado como sobremesa, seja para o público 

geral ou para o público que necessita ingerir alimentos para fins 

especiais, como no caso de intolerantes à lactose ou mesmo 

indivíduos diabéticos, em que precisariam retirar o açúcar 

refinado da formulação e/ou acrescentar edulcorante. Aliado a 

isso, destaca-se que em virtude da banana verde em sua 

composição, benefícios podem ser obtidos com a ingestão 

dessa preparação, tais como: melhora do trânsito intestinal, 

redução do risco de câncer de cólon intestinal e melhora na 

resposta glicêmica dos alimentos no organismo. 
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RESUMO: O maxixe (Cucumis anguria L.) é uma hortaliça de 
clima tropical pertencente à família das cucurbitáceas. 
Apresenta diversidade de nutrientes como cálcio, fósforo, ferro 
e magnésio que são os principais minerais necessários ao bom 
funcionamento do organismo humano. No entanto, é um fruto 
com alta pericibilidade ocasionando grandes perdas após a 
colheita. Diante do exposto, este trabalho objetivou a 
elaboração de doce em massa (corte) de maxixe com coco 
adicionado de diferentes tipos de açúcares, bem como avaliar 
suas características físico-químicas, microbiológicas e 
sensoriais. Para isso, foram desenvolvidas três formulações de 
doce variando os tipos de açúcares (refinado, demerara e 
mascavo). Após, os doces foram analisados quanto a umidade, 
cinzas, pH, atividade de água, cinzas, sólidos solúveis totais e 
acidez total. Também foram feitas análises microbiológicas para 
contagem total de mesófilos, pscicotróficos, bolores e leveduras 
e análise sensorial de aceitação com escala hedônica 
estruturada de nove pontos. Em relação a análise sensorial 
pode-se observar que todos os atributos obtiveram resultados 
satisfatórios, não apresentando diferença significativa entre os 
doces para os, assim como a intenção de compra.  Os 
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resultados das análises microbiológicas apresentaram-se 
dentro dos limites preconizados pela Legislação Brasileira, 
sugerindo que o processamento dos doces ocorreu dentro das 
Boas Práticas de Fabricação em todas as etapas, estando 
aptos para a comercialização dos mesmos.  
Palavras-chave: Açúcar refinado. Cucumis Anguria. Açúcar 
mascavo. 
 
INTRODUÇÃO 

O maxixe (Cucumis anguria L.) é uma hortaliça de clima 

tropical pertencente à família das cucurbitáceas, originária da 

África Tropical e introduzido no Brasil por ocasião do tráfico de 

escravos (YOKOYAMA; SILVA JUNIOR, 1988). Possui maior 

produtividade em solos ricos em matéria orgânica e arenosos. 

No entanto, em solos pobres é recomendado, no seu cultivo, o 

fornecimento de nutrientes orgânicos ou químicos (FILGUEIRA, 

2008). 

Os frutos de maxixe são colhidos ainda imaturos, com 

coloração verde, sementes tenras e apresentam baixa 

conservação pós-colheita devido à desidratação e 

amarelecimento, resistindo no máximo três dias depois da 

retirado das plantas. Assim, a comercialização dos frutos 

frescos deve ocorrer mais breve possível após a colheita, 

limitando-se a comercialização aos mercados locais das 

cidades brasileiras (LANA et al., 2011). 

O consumo se dá geralmente através de cocção, 

podendo ser preparado refogado ou apenas cozido. Uma 

preparação comum do Nordeste é a maxixada que vem 

adicionada de abóbora, quiabo, tempero e carne (BENEVIDES 

et al., 2013). No entanto, o maxixe apresenta um curto período 

pós-colheita, tornando-se amarelados e sem valor comercial 

(SILVA et al., 2015). Segundo Martins (2007) a elaboração de 
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doces, em geral, é uma alternativa empregada para a 

conservação de frutas, pois além do calor, é adicionado açúcar 

promovendo o aumento de sua concentração, alterando a 

pressão osmótica e, com isso, a vida útil do produto é 

prolongada.   

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de 

Alimentação (ABIA), o doce em massa/corte é um produto 

resultante do processamento adequado das partes comestíveis 

dos vegetais, adicionados de açúcares, água, pectina (0,5 a 

1,5%), ajustador de pH (3 a 3,4), além de outros ingredientes e 

aditivos permitidos, até alcançar a consistência adequada, 

assegurando a estabilidade do produto (ABIA, 2001).  

O açúcar é o componente essencial e indispensável na 

elaboração de doce em massa, sendo utilizado principalmente 

na forma de açúcar refinado (JACKIX, 1988). No entanto, 

existem diversos tipos de açúcares, os quais se podem citar o 

açúcar demerara (cor escura e que não passou pelo refino), o 

cristal (contêm melaço e mel residual da própria cana-de-

açúcar, apresenta textura firme e não se dissolve facilmente) e 

o açúcar mascavo (úmido e de cor amarronzada, não passa 

pelo processo de branqueamento, cristalização e refino) 

(SILVA, 2016). O açúcar utilizado na obtenção do doce em 

massa, além das substâncias pécticas e do ácido, é um 

componente necessário para a formação da consistência 

adequada, melhoria de aparência, do sabor e do rendimento do 

produto (MACHADO; MATTA, 2006; MARTINS, 2007).  

Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo 

desenvolver e avaliar as características físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais de formulações de doce em massa 

(corte) de maxixe com coco adicionado de diferentes tipos de 

açúcares, visando apresentar uma alternativa viável na 
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conservação do maxixe além de produtos com melhores 

propriedades nutricionais. Vale salientar que a produção do 

doce visa contribuir na diminuição de perdas agrícolas e 

agregação de valor a matéria-prima utilizada.  

 

 METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Esta pesquisa é do tipo experimental quantitativa. Os 

doces foram elaborados no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos (LTA), as análises físico-químicas foram realizadas 

no Laboratório de Bromatologia (LABROM) e a análise 

sensorial no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos 

(LASA), laboratórios do Centro de Educação e Saúde (CES) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Cuité, 

Paraíba (PB). As análises microbiológicas foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LMA) do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Paus dos Ferros, Rio 

Grande do Norte (RN).  

 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O desenvolvimento dos doces de corte de maxixe com 

coco foi realizado a partir das seguintes formulações: 1) doce 

de maxixe com coco adicionado de açúcar refinado (DMR); 2) 

doce de maxixe com coco adicionado de açúcar demerara 

(DMD); e 3) doce de maxixe com coco adicionado de açúcar 

mascavo (DMM).  

As análises dos doces foram realizadas em triplicata no 

qual foram avaliados quanto a sua característica físico-química, 
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microbiológica e sensorial. O delineamento experimental pode 

ser visualizado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Esquema do delineamento experimental.   

Fonte: Próprio Autor (2018). 

 

MATÉRIA-PRIMA E INGREDIENTES 

 

Para o desenvolvimento das formulações de doce de 

corte, os maxixes e o coco ralado foram adquiridos em feira livre 

localizada no município de Cuité - PB.  Os demais ingredientes 

no comércio local da referida cidade. 

 

DESENVOLVIMENTO DOS DOCES DE CORTE  

 

Para a elaboração das formulações dos doces foram 

utilizados a matéria-prima e os ingredientes apresentados na 

Tabela 1. 

Elaboração do 

Doce em Massa 

Doce de maxixe 

com coco 

adicionado de 

açúcar refinado 

Doce de maxixe 

com coco 

adicionado de 

açúcar demerara 

Doce de maxixe 

com coco 

adicionado de 

açúcar mascavo 

Análises físico-

químicas, 

microbiológicas e 

sensoriais 
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Tabela 1 - Formulações de doce de corte de maxixe com coco 

adicionados de diferentes tipos de açúcares. 

Ingredientes  DMR DMD DMM 

Maxixe (g) 400 400 400 

Coco ralado 

(g) 
100 100 100 

Açúcar 

refinado (g) 
500 - - 

Açúcar 

demerara (g) 
- 500 - 

Açúcar 

mascavo (g) 
- - 500 

Goma ágar-

ágar (g) 
7,5 7,5 7,5 

Ácido cítrico 

(g) 
1 1 1 

Água (mL) 200 200 200 

Fonte: Próprio Autor (2018). DMR: doce de maxixe com coco adicionado de 

açúcar refinado; DMD: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar 

demerara; DMM: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar mascavo. 

 

Inicialmente os maxixes foram selecionados 

manualmente, lavados em água corrente e higienizados por 15 

minutos em solução de hipoclorito de sódio a 200ppm. Em 

seguida foram enxaguados em água potável, picados em 

pedaços pequenos com auxílio de faca em aço inox e triturados 

em liquidificador até obtenção de uma polpa homogênea. Após, 

a polpa foi peneirada com auxílio de uma peneira e as sementes 

foram descartadas.  

Posteriormente, em uma panela adicionou-se a polpa do 

maxixe, o coco, a água e o açúcar (referente a cada formulação 
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– Tabela 1) procedendo à cocção em fogo baixo com agitação 

manual contínua até a concentração de sólidos solúveis totais 

de 65 °Brix, verificada através do refratômetro portátil. 

Estabelecida esta concentração adicionou-se a goma ágar-ágar 

e o ácido cítrico em agitação lenta com o auxílio de uma colher. 

Após o doce atingir a concentração de sólidos solúveis superior 

a 70° Brix, o mesmo foi retirado do fogo e envasado a quente 

em formas do tipo marmitex com capacidade para 500g. Após 

o doce esfriar em temperatura ambiente, as formas foram 

cobertas com suas tampas e os doces armazenados em 

refrigeração (4°C) até o momento do corte e das análises. O 

fluxograma do processamento pode ser visualizado na Figura 

2.  

 



DESENVOLVIMENTO DE DOCE EM MASSA DE MAXIXE COM COCO 

ADICIONADO DE DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCARES 

304 
 

Figura 2 – Fluxograma do processamento do doce em massa 

de maxixe com coco com diferentes açúcares. 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 
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ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Para análise do teor de umidade e cinzas foram 

utilizados os procedimentos descritos pela Association of 

Official Agricultural Chemists (AOAC) (AOAC, 2016). O teor de 

lipídeos foi determinado segundo metodologia de Folch; Less e 

Sloane-Stanley (1957). A análise de pH, atividade de água, 

sólidos solúveis totais (°Brix) e acidez foram realizadas 

conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL) (2008) 

utilizando pHmetro, Aqualab, refratômetro portátil e titulação 

com hidróxido de sódio, respectivamente.  

 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

Os testes microbiológicos realizados foram os 

preconizados pela Resolução Diretoria Colegiada (RDC) n° 

12/2001, como o de contagem de bolores e leveduras, 

microorganismos mesófilos aeróbios, microorganismos 

psicotróficos (BRASIL, 2001). 

 

ANÁLISE SENSORIAL 

  

Para a análise sensorial foram ofertadas aos provadores 

não treinados (n=60, alunos e servidores da UFCG) amostras 

dos doces fatiados em porções pequenas, dispostas em pratos 

descartáveis de cor branca numerados com três dígitos 

aleatórios. Os provadores posicionados em cabines individuais 

foram instruídos a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), a provar os doces e avaliar 

de forma monódica da esquerda para direita preenchendo a 
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ficha de avaliação. No intervalo de uma amostra e outra se 

necessário, os mesmos podiam fazer uso de água para lavar as 

papilas gustativas.   

Para avaliação foi utilizado o teste de aceitabilidade 

através da escala hedônica estruturada de 9 pontos (1 

desgostei muitíssimo e 9 gostei muitíssimo) (Apêndice B) 

conforme IAL(2008) com algumas adaptações. Os atributos 

avaliados foram aparência, cor, aroma, sabor, textura e 

avaliação global. Também foi aplicado teste de intenção de 

compra, conforme metodologia descrita pelo Instituto IAL(2008) 

(Apêndice B), o qual afirma que por meio das escalas ou de 

intenção de compra, o indivíduo expressa sua vontade em 

consumir, adquirir ou comprar, um produto que lhe é oferecido. 

Utilizou-se escala estruturada de 5 pontos (1 = certamente 

compraria; 3 = Tenho dúvidas de se compraria e 5 = certamente 

não compraria) (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1987). Para o 

cálculo de Índice de Aceitabilidade (IA) do produto foi adotada 

a fórmula (1):  

 

𝐼𝐴 (%)

=  
𝐴 𝑋 100

𝐵
                                                                                                    (1) 

 

Na qual, A= nota média obtida para o produto, e B= nota 

máxima dada ao produto. O IA com boa repercussão têm sido 

considerado ≥ 70% (DUTCOSKY, 1996).  

Como critério de inclusão para participar da analise 

sensorial os provadores deveriam ser consumidores de doces 

de corte e gostar de maxixe. Já os critérios de exclusão deste 

estudo foram os indivíduos que não goste de maxixe, de doce 
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de corte, alérgicos e intolerantes a produtos com coco e maxixe, 

ou que apresentassem alguma patologia que não fosse 

recomendada ingestão de açúcar.  

A análise sensorial foi realizada após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCG sob o 

número CAAE: 89134718.5.0000.5575, número do parecer: 

2.655.121 (Anexo A) conforme a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS   

 

Os dados foram expressos em média e desvio padrão e 

avaliados através da análise de variância (ANOVA). As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey, considerando o nível 

de significância de 5% (p<0,05), utilizando o pacote estatístico 

SigmaStat 3.5.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CARACTRIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS DOCES 

 

Os resultados das análises de composição físico-

química podem ser visualizados na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Valores médios para as características físico-

químicas dos doces de maxixe com coco adicionados de 

diferentes tipos de açúcares. 

PARÂMETROS DMR DMD DMM 

Umidade (%) 12,1 ± 1,22ab 8,9 ± 0,98b 14,1 ± 0,24a 

Cinzas (%) 0,80 ± 0,00 0,94 ± 0,01 0,93 ± 0,08 

Acidez Total (%) 0,18 ± 0,00b 0,23 ± 0,00a 0,20 ± 0,01ab 

Atividade de 

água 
0,780 ± 0,00a 0,782 ± 0,00a 0,760 ± 0,00b 

pH 5,9 ± 0,00 5,9 ± 0,00 6,0 ± 0,00 

°Brix 77 ± 0,00b 80 ± 0,00a 77 ± 0,00b 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). DMR: doce de maxixe com coco adicionado de 

açúcar refinado; DMD: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar 

demerara; DMM: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar mascavo. 

Médias ± desvio-padrão com letras minúsculas diferentes na mesma linha 

diferem significativamente pelo Teste de Tukey (p<0,05).  

 

A análise de umidade é uma das medidas mais 

importantes e utilizadas na análise de alimentos, pois está 

relacionada com sua qualidade, estabilidade e composição, 

podendo pode afetar a estocagem, embalagem e 

processamento do alimento (CECCHI, 2003).  

Os teores de umidade dos doces variaram entre 14,1 e 

8,9% (Tabela 2). Segundo Olimpio (2014) o açúcar mascavo 

apresenta teor de umidade mais elevado quando comparado 

aos demais açúcares, o que pode ser observado no DMM que 

apresentou maior teor de umidade diferindo significativamente 

do DMD. No entanto, o teor de umidade do DMM não diferiu 

(p>0,05) do DMR. Estudo realizado por Silva e Ramos (2009), 

que avaliaram doce em massa elaborado com polpa de banana 

e banana integral adicionados de açúcar refinado observaram 
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teores de umidade de 9,35% para o doce com polpa de banana, 

resultados inferiores ao do teor de umidade do DMR 

encontrados neste estudo (12,1%).  

          As cinzas em alimentos representam o resíduo 

inorgânico remanescente da queima da matéria orgânica. Vale 

ressaltar que as cinzas correspondem à quantidade de 

substâncias minerais presentes nos alimentos, devido às 

perdas por volatilização ou mesmo pela reação entre os 

componentes (CHAVES et al., 2004). Com relação aos 

resultados de cinzas (Tabela 2) verificou-se, que os doces de 

maxixe (DMR, DMD e DMM) apresentaram valores médios 

entre 0,80-0,94% não diferindo (p>0,05) entre si. Almeida 

(2016) observou valores de cinzas inferiores (0,41-0,42%) para 

doce de corte com umbu.  

 Os valores de acidez total apresentaram diferenças 

estatísticas (p<0,05) entre os doces adicionados de açúcar 

refinado e o doce com demerara, com valores entre 0,18-

0,23%. Os valores estão inferiores ao encontrado por Ventura 

(2004) em doce em massa de valor calórico reduzido de 

acerola, goiaba vermelha e yacon (0,26 a 0,68%). 

 A atividade de água determina o limite de água 

disponível para o crescimento microbiano. Os valores dos 

doces de maxixe variaram de 0,782 a 0,760 apresentando 

diferença significativa com maiores valores para os doces 

adicionados de açúcar refinado (0,780) e demerara (0,782) 

comparado com o doce adicionado de açúcar mascavo (0,760). 

Estes valores de atividade de água estão acima dos relatados 

por Franco e Landgraf (2005) os quais afirmam que os valores 

mínimos para o desenvolvimento de bactérias halofílicas, 

bolores xerofílicos e leveduras osmofílicas são de 0,75, 0,65 e 

0,60 respectivamente.  No entanto, diante dos resultados da 
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análise microbiológica (Tabela 5) realizada nos doces de 

maxixe, não foi constatado o crescimento de bolores e 

leveduras, comprovando que mesmo o valor de atividade de 

água sendo favorável ao desenvolvimento microbiano, as 

condições de processamento e armazenamento foram 

eficientes para que não houvesse uma contaminação 

microbiana.  Resultados de atividade de água superiores foram 

relatados por Almeida (2016) em doce de corte de umbu (0,79).   

 Com relação ao pH pode-se verificar que a adição de 

diferentes tipos de açúcares não promoveu diferença 

significativa entre os doces (DMR, DMD e DMM), apresentando 

valores entre 5,9-6,0 (Tabela 2). Resultados inferiores foram 

constatados por Almeida (2016) em doce de corte de umbu 

(2,0). Segundo Rosa et al. (2011), a geleificação ocorre mais 

facilmente em valores de pH de 3,0-3,5, valores inferiores aos 

encontrados neste estudo.  Provavelmente a formação do gel 

nos doces de maxixe deu-se devido a adição da goma ágar-

ágar. Outro fator importante com relação ao pH ácido (<4,5) é o 

baixo desenvolvimento de micro-organismos. No entanto, 

apesar de todas as formulações de doce de maxixe 

apresentarem pH superior a 4,5 não constatou-se o 

crescimento de micro-organismos deteriorantes, conforme 

resultados apresentados na Tabela 5, o que reafirma o uso de 

Boas Práticas de Fabricação no processamento e 

armazenamento dos doces.  

 O teor de sólidos solúveis totais garante a conservação 

de produtos de frutas em temperatura ambiente (MIQUELIM, 

2006). O °Brix dos doces de maxixe variaram na faixa de 77-80 

(Tabela 2). Verificou-se que os valores de °Brix são menores 

nos doces adicionados de açúcar refinado (77) e mascavo (77), 

diferindo (p<0,05) do doce de maxixe com adição de açúcar 
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demerara (80). A legislação brasileira n° 272/2005 estabelece a 

quantificação do teor de sólidos solúveis como único parâmetro 

de qualidade exigindo para doces de corte, o produto final não 

deve ser inferior a 55% para os cremosos e 65% para os doces 

em massa (BRASIL, 2005). Portanto, os doces de maxixe 

adicionados de diferentes tipos de açúcares (DMR, DMM, DMD) 

estão dentro do preconizado pela Legislação Brasileira.  

 

ANÁLISE SENSORIAL    

 

Os doces de maxixe foram avaliados por 60 provadores, 

sendo 83,4% do sexo feminino e 16,6% do sexo masculino, com 

faixa etária entre 18 e 35 anos. A Tabela 3 apresenta os 

resultados referente a análise sensorial dos doces de maxixe 

adicionados de diferentes tipos de açúcares. 

 

Tabela 3 – Média das notas atribuídas pelos provadores aos 

doces de maxixe com coco adicionados de diferentes tipos de 

açúcares. 

                         

PARÂMETROS DMR DMD DMM 

Aparência 7,4 ± 1,49 6,7 ± 2,17 7,1 ± 1,67 

Cor 7,3 ± 1,42 
6,8 ± 1, 

99 
6,9 ± 1,86 

Textura 7,4 ± 1,44 7,3 ± 1,68 7,2 ± 1,82 

Aroma 7,2 ± 1,44 7,3 ± 1,26 7,1 ± 1,46 

Sabor 6,5 ± 2,02 7,2 ± 2,02 6,6 ± 2,25 

Avaliação global 7,1 ± 1,54 7,2 ± 1,74 7,0 ± 1,60 

Intenção de Compra 3,7 ± 1,11 3,8 ± 1,3 3,8 ± 1,21 
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Fonte: Próprio Autor (2018). DMR: doce de maxixe com coco adicionado de 

açúcar refinado; DMD: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar 

demerara; DMM: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar mascavo. 

Médias ± desvio-padrão com letras minúsculas diferentes na mesma linha 

diferem significativamente pelo Teste de Tukey (p<0,05).  

 

 Verificou-se que não houve diferença (p>0,05) entre os 

doces de maxixe (DMR, DMD e DMM) para os atributos de 

aparência, cor, textura, aroma, sabor e avaliação global 

demonstrando que os diferentes tipos de açúcares não 

influenciaram nas características sensoriais dos doces. Além 

disso, pode-se destacar que as notas atribuídas aos doces 

situaram-se entre 6 (gostei ligeiramente) e 7 (gostei 

moderadamente) na escada hedônica.  Resultados 

semelhantes foram relatados por Costa et al. (2016), que ao 

realizar análise sensorial de doce em pasta elaborado com soro 

de leite e pedúnculo de caju obtiveram notas entre 6,14 e 7,34 

para os atributos cor, aroma, sabor, textura e avaliação global. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Melo 

(2012) ao desenvolver e analisar sensorialmente uma 

bananada com propriedades funcionais o qual apresentou 

médias acima de 7,0 para os atributos avaliados.  

Uma das grandes preocupações de diversos autores ao 

desenvolver um novo produto é verificar a intenção de compra 

pelo consumidor (SANTANA et al., 2006). Com relação à 

intenção de compra (Tabela 3) constatou-se que as notas 

variaram de 3,7 a 3,8 (termo hedônico talvez compraria) não 

diferindo (p>0,05) entre as formulações de doce de maxixe. 

Resultados superiores foram relatados por Campos, Melo e 

Fontes (2015) que ao analisar sensorialmente doce em massa 

de maracujá e goiaba enriquecido com farinha de maracujá 

relataram notas de 4 a 5 para intenção de compra, referindo-se 
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aos termos de “provavelmente compraria” e “com certeza 

compraria”. 

Os resultados do IA dos doces de maxixe estão 

apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Índice de Aceitabilidade dos doces de maxixe com 

coco adicionados de diferentes tipos de açúcares.  

ATRIBUTOS DMR DMD DMM 

Aparência (%) 82 75 79 

Cor (%) 81 76 77 

Textura (%) 82 81 80 

Aroma (%) 80 81 78 

Sabor (%) 72 80 74 

Avaliação global 

(%) 
79 81 78 

Fonte: Próprio Autor (2018). DMR: doce de maxixe com coco adicionado de 

açúcar refinado; DMD: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar 

demerara; DMM: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar mascavo. 

Médias ± desvio-padrão com letras minúsculas diferentes na mesma linha 

diferem significativamente pelo Teste de Tukey (p<0,05).  

 

Pode-se observar (Tabela 4) que todos os atributos 

tiveram resultados satisfatórios e os doces de maxixe não 

apresentaram diferença estatística entre si para o índice de 

aceitabilidade em todos os atributos avaliados, sendo bem 

aceito pelos avaliadores com média entre 74-85%. Segundo 

Dutcosky (1996) a repercussão é favorável quando o índice de 

aceitabilidade for > 70%, sendo assim pode-se afirmar que os 

diferentes tipos de açúcares (refinado, mascavo e demerara) 

adicionados as formulações de doce de maxixe com coco não 

interferiu na aceitabilidade dos atributos avaliados. Já em 

estudo realizado por Costa et al. (2016)  o índice de 
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aceitabilidade dos atributos avaliados foi superior  a 70% 

somente nas formulações de doce em pasta contendo 0 e 10% 

de pedúnculo de caju, apresentando variações estatísticas nas 

demais formulações (20 e 30%). 

 

 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados das 

análises microbiológicas dos doces de maxixe com coco 

adicionados de diferentes tipos de açúcares.  

 

Tabela 5 – Resultados das análises microbiológicas dos doces 

de maxixe com coco adicionados de diferentes tipos de 

açúcares.  

    Valores Máximos 

 
DMR DMD DMM 

RDC 

12/2001 

SILVA 

(2002) 

Bolores e 

Leveduras 

(UFC/g) 

< 101  < 101   < 101   104 - 

Mesófilos (UFC/g) < 101  < 101   < 101   - <106 

Psicotróficos 

(UFC/g) 

< 101  < 101   < 101   - <106 

Fonte: Próprio Autor (2018). DMR: doce de maxixe com coco adicionado de 

açúcar refinado; DMD: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar 



DESENVOLVIMENTO DE DOCE EM MASSA DE MAXIXE COM COCO 

ADICIONADO DE DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCARES 

315 
 

demerara; DMM: doce de maxixe com coco adicionado de açúcar mascavo. 

Médias ± desvio-padrão com letras minúsculas diferentes na mesma linha 

diferem significativamente pelo Teste de Tukey (p<0,05).  

 

Os resultados encontrados para bolores e leveduras 

(Tabela 5) para todas as formulações de doce de maxixe 

apresentaram-se de acordo com a RDC nº 12 de 12 de janeiro 

de 2001, estando dentro dos padrões máximos estabelecidos 

(BRASIL, 2001). Alguns dos parâmetros analisados não 

apresentam padrão na Legislação, como a contagem padrão 

em placas de micro-organismos mesófilos e psicotróficos, no 

entanto, estes orientam quanto à qualidade higiênica e sanitária 

do produto. 

Para alimentos que não possuem padrões sanitários 

estabelecidos para contagem microbiana total, como bactérias 

mesófilas e psicotróficas, Silva (2002), relata que quando 

destinados ao consumo humano e apresentarem população 

microbiana na ordem de 106 UFC/g, devem ser considerados 

suspeitos, pois há probabilidade de micro-organismos 

deteriorantes e ou patogênicos estarem presentes, podendo 

estes causar a perda das características organolépticas, perdas 

do valor nutricional e da atratividade destes alimentos e 

principalmente podem causar danos à saúde do consumidor. 

Sendo assim, pode-se observar (Tabela 5) que os doces de 

maxixe apresentam-se aptos ao consumo. Um fator importante 

para a ausência de micro-organismos nos doces de maxixe 

pode estar atribuído ao processamento térmico, que segundo 

Leite Junior et al. (2013), promove a morte de micro-organismos 

deteriorantes e patogênicos.  

Os resultados deste estudo (Tabela 5) sugerem que o 

processamento dos doces ocorreu com Boas Práticas de 
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Fabricação em todas as etapas, desde a higienização 

adequada da matéria-prima e dos equipamentos utilizados até 

o armazenamento dos produtos elaborados. Resultados 

seguros sob o aspecto microbiológico, também foram 

encontrados por Costa et al. (2016), na produção de doce 

utilizando massa do pedúnculo do caju e soro de leite. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que os doces de maxixe apresentaram 

características físico-químicas satisfatórias quando 

comparados com a literatura. Todas as formulações 

apresentaram boa aceitação sensorial com relação aos 

atributos avaliados e da mesma forma na intenção de compra, 

sendo uma possível alternativa de compra, caso fossem 

comercializadas. Com relação a avaliação microbiológica, as 

formulações se apresentaram dentro do preconizado pela 

Legislação Brasileira indicando que o processamento das 

mesmas foi adequado. Também pode-se observar que os 

diferentes tipos de açúcares adicionados não interferiram de 

maneira negativa em nenhum resultado das análises avaliadas. 

No entanto, sugere-se o consumo do doce com açúcar 

mascavo e/ou demerara por estes ingredientes apresentarem 

melhor qualidade nutricional comparado ao refinado.  

 Diante disto, pode-se inferir que o doce de maxixe com 

coco adicionado de diferentes tipos de açúcares é uma boa 

alternativa para a conservação do fruto maxixe o qual que se 

tem uma grande perda pós-colheita pela sua alta perecibilidade.  
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RESUMO: O aumento da preocupação da população com a 
saúde e com a busca por alimentos nutritivos e práticos tem 
impulsionado os grupos industriais e científicos a 
desenvolverem cada vez mais produtos que atendam a essas 
necessidades, um exemplo é o caso das barras alimentícias, 
que são produtos de multicomponentes, elaboradas a partir da 
extrusão da massa de cereais. O arroz é um dos cereais mais 
produzidos e consumidos no mundo, é fonte de vitaminas, 
minerais, fibras, carboidratos, compostos bioativos e fenólicos. 
Partindo deste pressuposto e da necessidade de novos 
produtos no mercado que atendam às necessidades dos 
indivíduos por alimentos práticos e saudáveis, objetivou-se 
elaborar barras de cereais a partir da utilização de diferentes 
tipos de farinha de arroz pigmentado e analisar as 
características sensoriais. Para isso, foram desenvolvidas três 
formulações a partir de farinhas de arroz (preto, vermelho e 
branco) e foi realizada análise sensorial através do teste de 
aceitabilidade e intenção de compra. Os resultados obtidos 
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mostraram que os produtos elaborados obtiveram boa 
aceitação sensorial, com índices entre 62 a 84 %, o que 
possibilita a sua inserção no mercado consumidor. Os 
resultados obtidos demonstraram que a utilização de farinha de 
arroz é alternativa promissora para produção de barras de 
cereais, e que a utilização dessa farinha deve ser mais 
explorada na fabricação de produtos alimentícios. 
 

Palavras-chave: Aceitabilidade. Oryza Sativa. Tecnologia de 

alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é a base da dieta de 

aproximadamente metade da população mundial. O Brasil 

produz por ano aproximadamente doze milhões de toneladas 

de arroz, sendo considerado o maior produtor na América do 

Sul, destacando-se entre os dez maiores produtores mundiais. 

A Região Sul é responsável por 82% da produção nacional, 

sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor, com predomínio 

do cultivo de arroz no sistema irrigado (CONAB, 2017). O 

Estado com maior produção de arroz é o Rio Grande do Sul, 

representando quase 71% da orizicultura brasileira (SANTOS 

et al., 2017). 

O arroz, assim como o trigo, está historicamente voltado 

ao consumo humano. Porém difere-se deste, no sentido de que 

a cadeia do arroz se orienta, principalmente, a um número 

restrito de processos de transformação, como limpeza, 

polimento e parboilização, que  possibilitam a comercialização 

do produto para consumo humano (OLIVEIRA et al., 2014). 

O arroz (Oryza sativa L.) é um cereal também de 

consumo básico na alimentação, sendo fonte de vitaminas, 
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principamente do complexo B, minerais e fibras (OLIVEIRA, 

2018). 

A proteína do arroz é geralmente considerada como 

hipoalergênica e destaca-se pelos benefícios nutricionais e de 

saúde associados ao seu consumo. As proteínas influenciam 

significativamente nas propriedades estruturais, funcionais e 

nutricionais do arroz, e sua caracterização tem sido objeto de 

extensa pesquisa. A digestibilidade das proteínas de arroz foi 

relatada como sendo mais alta do que a dos outros cereais, 

como o trigo, o milho e a cevada (AMAGLIANI et al., 2017). 

A farinha de arroz tem se tornado um ingrediente atrativo 

e conquistado mais espaço nas preparações culinárias, isso 

ocorre principalmente as suas características como gosto 

suave, coloração branca, hipoalergenicidade, ausência de 

glúten e facilidade para digestão (OLIVEIRA et al., 2014). 

A farinha de arroz pode substituir parcial ou totalmente a 

farinha de trigo em panificados. Assim, é possível melhorar a 

qualidade nutricional deste produto, podendo ser uma opção 

para os celíacos (MARIANI et al., 2015). 

O arroz branco possui como característica do seu 

conteúdo nutricional, um teor de fibras reduzido, isso é possível 

graças ao processo de refinamento do grão, e essa 

característica causa uma digestão mais rápido do grão 

(OLIVEIRA, 2015). 

O arroz vermelho possui elevados teores de fibras, 

proteínas, compostos bioativos e apresentam características 

sensoriais diferenciadas do arroz integral branco (MEZA, 2015). 

O arroz vermelho, ou “arroz da terra”, é forma 

espontânea de Oryza sativa que tem despertado interesse 

crescente dos consumidores devido ao sabor, à textura e ao 

valor nutricional apresentando elevados teores de ferro e zinco. 
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Seu pigmento vermelho é uma proantocianina, importante por 

melhorar a digestibilidade e pela ação antioxidante, sendo 

benéfica para o sistema cardiovascular (LI et al., 2016).  

O arroz vermelho possui essa denominação devido à 

coloração do seu pericarpo, que pode variar de vermelho claro 

até o vermelho escuro, devendo essa coloração a 

proantocianina, pigmento importante para a alimentação 

humana e que têm ações repelentes contra alguns patógenos 

e predadores da cultura do arroz (PEREIRA; MORAIS, 2014). 

O arroz preto cada vez mais está ganhando espaço no 

mercado através de novas opções de consumo, por 

apresentarem atributos que conquistam os consumidores, 

como as características nutricionais, aroma e coloração própria, 

maior teor de fibras e proteínas do que as variedades não 

pigmentadas, alta digestibilidade proteica e baixo teor de 

amilose, que cooperam para uma maior maciez. O arroz-preto 

se destaca pela presença de antocianinas, sendo a cianidina-

O-glicosídeo, a majoritária. E também pelo alto teor de 

flavonóides e alta atividade antioxidante (BARNI et al., 2015). 

O aumento do interesse por alimentos nutritivos, 

funcionais e prontos para o consumo tem impulsionado os 

grupos industriais e científicos a desenvolverem cada vez mais 

produtos que atendam a esse interesse, nesse contexto se 

encaixa as barras de cereais, pela praticidade e também por a 

questão nutricional (TRAMUJAS, 2015). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não 

define alimento funcional mas, sim, define alegação de 

propriedade funcional e estabelece as diretrizes para sua 

utilização e as condições de registro para alimentos com 

alegação  de  propriedade  funcional  (COSTA;  ROSA,  2016). 
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O termo ‘’Alimento Funcional’’ foi criado no Japão, nos 

anos 80, para designar produtos alimentícios que possuem 

efeitos benéficos sobre o organismo e que promovem o bem 

estar além da nutrição básica (SAITO, 2014). 

Estudos mostram que o consumo de alimentos com 

alegação funcional pode contribuir para o melhor desempenho 

do organismo do indivíduo, o que aumenta cada vez mais a 

busca por essa classe de alimentos, além de atrair a atenção 

da indústria de alimentos (COSTA;  ROSA,  2016). 

Barras de cereais são produtos multicomponentes, 

elaboradas a partir da extrusão da massa de cereais que pode 

ser preparada pela mistura de flocos de arroz, milho, aveia e 

outros cereais, xarope de glicose e gordura vegetal, com a 

opção de agregar frutas desidratadas (OLIVEIRA, 2015). 

As barras de cereais ou alimentícias foram inseridas no 

mercado por volta dos anos 80, descrito como um produto de 

características saudáveis, com capacidade de oferecer altas 

concentrações de fibras, vitaminas e minerais, sendo uma 

maneira prática e conveniente de ingerir nutrientes 

considerados essenciais para um bom funcionamento do 

organismo, e assim prevenir e controlar certas patologias como 

obesidade, câncer, diabetes, entre outras (Silva et al., 2016; 

Srebernich et al., 2016). 

O consumo de alimentos saudáveis é uma tendência no 

mundo todo e a barra de cereais está associada a isso, pois 

além de ser um produto prático, versátil e conveniente, pode ser 

preparado de forma a aumentar o seu valor nutritivo. Em um 

cotidiano em que as pessoas não dispõem de tempo para 

preparar alimentos nutricionalmente saudáveis, o crescimento 

do consumo deste tipo de alimento aumenta a cada ano 

(CARVALHO, 2015). 
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Pesquisas vêm sendo realizadas visando o 

desenvolvimento de barras de cereais com novos ingredientes 

alimentícios, nutritivos e/ou funcionais, principalmente 

buscando alternativas que possibilitem a utilização de 

ingredientes mais saudáveis para a elaboração desses 

produtos (MONTEIRO et al., 2014). 

As barras de cereais estão incluídas na seção de 

produtos compreendidos como lanches, que cresce, em média, 

2% ao ano em todo o mundo (NIELSEN, 2016). São alimentos 

nutritivos de sabor geralmente adocicado, fonte de vitaminas, 

sais mineirais, fibras, proteínas e carboidratos complexos 

(OLIVEIRA, 2015).  

O segmento de snacks está relacionado ao consumo 

alimentar fora do lar, dentre os fatores que explicam a crescente 

demanda por snacks, o complemento à refeição, o prazer 

pessoal e a nutrição estão entre as necessidades mais 

presentes no consumo desses produtos (NIELSEN, 2016). 

Neste contexto, objetivou-se desenvolver diferentes tipos 

de barra de cereal com farinha de arroz branco, arroz preto, e 

arroz vermelho, e avaliar sensorialmente as barras. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As farinhas de arroz branco, preto e vermelho utilizadas 

na elaboração das barras de cereais foram adquiridas em 

supermercados da cidade de Natal/RN. Os demais ingredientes 

foram obtidos em comércio da cidade de Cuité/PB.  

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de 

Análise Sensorial (LASA) da Universidade Federal de Campina 

Grande/CES/Cuité/PB. As barras de cereais foram elaboradas 

utilizando diferentes farinhas de arroz (branco, preto e 
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vermelho), conforme as formulações podem ser visualizadas na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Formulações de barras de cereais adicionadas de 

diferentes tipos de farinha de arroz.  

 

Ingredientes 

Formulações*  

      BFAB BFAP BFAV 

De aglutinação    

Mel de abelha 50,0 50,0 50,0 

Xarope de glucose 45,0 45,0 45,0 

Manteiga 5,0 5,0 5,0 

Secos    

Farinha de arroz 

branco 

40,0 - - 

Farinha de arroz 

preto 

- 40,0 - 

Farinha de arroz 

vermelho 

- - 40,0 

Aveia em flocos 30,0 30,0 30,0 

Flocos de arroz 10,0 10,0 10,0 

PTN texturizada de 

soja 

10,0 10,0 10,0 

Uvas passas 10,0 10,0 10,0 

* Quantidades em porcentagem (%); PTN: proteína 
BFAB – Barra de cereal com farinha de arroz branco; BFAP – Barra de cereal 
com farinha de arroz preto; BFAV – Barra de cereal com farinha de arroz 
vermelho. Fonte: Próprio autor (2018). 
 

Para a fabricação das barras de cereais, inicialmente os 

ingredientes líquidos (de aglutinação) foram aquecidos por 

aproximadamente 3 minutos e em seguida, adicionados os 

ingredientes secos. Após, foram misturados e mantidos em 
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cocção por aproximadamente 3 minutos em fogo brando. A 

massa obtida foi enformada, prensada e levada ao forno 

(180°C) por 20 minutos. Em seguida as barras foram cortadas 

em tamanhos retangulares e peso aproximado de 10 g, 

embaladas à vácuo em sacos de polietileno e armazenadas a 

temperatura ambiente (25°C) até as análises.  

O processamento pode ser visualizado no fluxograma 
apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma do Processamento das Barras de 

Cereais. 

 
Fonte: Próprio autor (2018). 

 

A avaliação sensorial das barras de cereais foi realizada 

mediante aplicação do teste de aceitabilidade com 60 

provadores não treinados (funcionários e alunos da UFCG) 

maiores de 18 anos.  
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Utilizou-se a escala hedônica estruturada de 9 pontos (1 

desgostei muitíssimo e 9 gostei muitíssimo) conforme Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2008), para avaliação da cor, aroma, sabor, 

textura, aparência e avaliação global das barras ofertadas. 

 Também foi aplicado teste de intenção de compra, 

conforme metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2008), o qual afirma que por meio das escalas ou de intenção 

de compra, o indivíduo expressa sua vontade em consumir, 

adquirir ou comprar, um produto que lhe é oferecido. Utilizou-se 

escala estruturada de 5 pontos (1 = jamais compraria; 2 = 

possivelmente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não 

comprasse; 4 = possivelmente compraria e 5 = compraria) 

(MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1987).  

Para o cálculo de Índice de Aceitabilidade do produto 

adotou-se a expressão: IA (%) = A x 100 / B, na qual, A= nota 

média obtida para o produto, e B= nota máxima dada ao 

produto. O IA com boa repercussão têm sido considerado ≥ 

70% (DUTCOSKY, 1996).  

A análise foi planejada de forma que cada um dos 

participantes provaram as amostras servidas sequencialmente 

em blocos completamente balanceados, com relação a ordem 

de apresentação. Para a análise os provadores foram dispostos 

em cabines individuais e ofertaram-se três formulações de barra 

de cereal em pratos descartáveis da cor branca, identificados 

com três algarismos aleatórios. Também foi disponibilizado a 

ficha de avaliação, o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido e água potável para limpar as papilas gustativas 

entre as degustações.  
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Figura 1 – Apresentação das amostras aos julgadores. 

 
           Fonte: Próprio autor (2018). 

 

A análise sensorial foi realizada somente após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade Federal de Campina Grande de n° CAAE 

90160318.7.0000.5182 e mediante a assinatura dos 

participantes ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 

seguindo a Resolução 466/2012 do CNS/MS. 

Os dados foram avaliados através de análise de 

variância (ANOVA). As médias comparadas pelo teste de 

Tukey, considerando o nível de significância de 5% (p<0,05), 

utilizando o pacote Sigma Stat (Stat view para Windows versão 

5.0, SAS Intitute Cary, NC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise sensorial é um tipo de metodologia indicada para 

a avaliar a aceitação de produtos e julgar a sua possível 

inserção no mercado, através da exploração dos gostos e das 

preferências dos analisadores.  
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A partir dos resultados da análise e de sua interpretação, 

pode-se avaliar com clareza a viabilidade da inserção do 

produto no mercado e sua possível comercialização.  

Os resultados obtidos através da avaliação sensorial 

realizada pelos provadores nas barras de cereais elaboradas 

encontram-se na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Média das notas obtidas para o teste de 

aceitabilidade, índice de aceitabilidade e intenção de compra 

das barras de cereais adicionadas de diferentes tipos de arroz. 

Atributos 

BFAB BFAP BFAV 

Notas IA 

(%) 

Notas IA 

(%) 

Notas IA 

(%) 

Aparência 6,94±1,92a 77 5,60±2,02b 62 7,54±1,28a 83 

Cor 7,22±1,73a 80 5,62±2,16b 62 7,57±1,30a 84 

Aroma 6,73±1,67 75  6,52±1,90 72  7,05±1,53 78 

Sabor 6,56±2,00b 73 6,59±1,82b 73 7,48±1,42a 83 

Textura 6,29±2,21b 70 6,87±1,92a 76 7,44±1,48a 82 

Avaliação 

Global 
6,76±1,80b 75 6,51±1,90b 72 7,52±1,45a 84 

Intenção de 

compra 
3,52±1,23b  3,30±1,32b  4,05±1,02a  
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BFAB – Barra de cereal com farinha de arroz branco; BFAP – Barra de cereal 

com farinha de arroz preto; BFAV – Barra de cereal com farinha de arroz 

vermelho. IA – Índice de Aceitabilidade. *Médias ± desvio-padrão com letras 

diferentes na mesma linha diferiram entre si pelo teste Tukey (p<0,05). 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Observando os resultados da tabela 2, percebe-se que a 

formulação BFAV obteve notas médias superiores a 7,0 (gostei 

moderadamente) em todos os atributos. Já a BFAB obteve a 

maioria das médias acima de 6,0 (gostei ligeiramente), com 

exceção da cor, que teve média de 7,22.  

Na BFAP, a maioria das médias adquiridas foram 

superiores a 6,0, com exceção da aparência e da cor, que 

obtiveram médias de 5,60 e 5,62 (nem gostei/nem desgostei), 

respectivamente.  

Para os atributos aparência, cor e aroma verificou-se que 

a BFAV não diferiu (p>0,05) da BFAB. Em contrapartida, para 

atributos sabor, textura e avaliação global a BFAV apresentou 

notas superiores diferindo significativamente (p<0,05) da BFAB.  

Em relação a intenção de compra as notas médias 

ficaram entre 3,0 e 4,0, expressas entre os termos hedônicos 

“talvez comprasse/talvez não comprasse” a “possivelmente 

compraria”, respectivamente. A formulação BFAV apresentou 

maior intenção de compra (Tabela 4), diferindo (p<0,05) das 

demais barras de cereais (BFAB e BFAP). Já as BFAB e BFAP 

não diferiram estatisticamente entre si.  

Para o índice de aceitabilidade (Tabela 2) observa-se 

que as formulações (BFAB e BFAV) apresentaram índices 

superiores a 70% para todos os atributos avaliados. Já a BFAP 

apresentou índice de aceitabilidade inferior quando 

comparadas as demais para os atributos aparência e cor, 

ambos com 62% de aceitabilidade, podendo ser justificado 
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devido a inserção da farinha de arroz preto que causou um 

maior escurecimento na barra de cereal. No entanto, de modo 

geral pode-se inferir que as barras de cereais desenvolvidas 

atingiram um bom nível de aceitação geral, podendo ter chance 

de inserção no mercado consumidor. 

Resultados superiores ao do presente estudo foram 

encontrados por Silva et al. (2016), que desenvolveram e 

avaliaram a composição química e a aceitação sensorial de 

barras de cereais adicionadas de bagaço de mandioca, com 

formulações de 0, 8 e 25% de bagaço de mandioca. No qual 

obteve IA de 83,4 e 93,0, para as formulações com 25 e 8 %, 

respectivamente, e as barras de cereais apresentaram valores 

hedônicos superiores a 7, em uma escala de 9 pontos, 

indicando que os provadores gostaram moderadamente dos 

produtos elaborados. 

Foram produzidas e caracterizadas sensorialmente por 

Costa et al. (2014), barras de cereais, utilizando como um dos 

ingredientes a farinha da casca da manga. Para a análise 

sensorial foi realizado o teste de aceitação e intenção de 

compra com 60 provadores não treinados. Na análise sensorial 

a barra obteve médias de respostas 4,60 para a aparência, 5,23 

para textura, 5,08 para sabor e 5,18 para impressão global, 

resultados esses que se mostraram inferiores aos das três 

barras de cereais elaboradas e analisadas no presente estudo. 

No estudo de Roberto et al. (2015), foram avaliados a 

aceitação e a qualidade nutricional de barras de cereais 

formuladas com casca e semente de goiaba com 15%, 30%, 

50% e padrão, e obtiveram médias superiores a 5,0 em todos 

os atributos avaliados, sendo superior aos resultados do 

presente estudo, levando em consideração que a escala 

hedônica utilizada foi de 7 pontos e que 5 equivale a “gostei”. 
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Foi elaborado por Cristo et al. (2015) barras de cereais 

com adição de farinha de casca de chuchu e avaliado a sua 

aceitabilidade sensorial entre crianças. A elaboração dos 

produtos permitiu comprovar que um nível de adição de até 

20,25% de farinha de casca de chuchu em barras de cereais foi 

bem aceito pelos provadores, no entanto os índices de 

aceitabilidade e a intenção de compra resultantes do presente 

estudo se sobrepõem as das barras de cereais com farinha da 

casca de chuchu. 

Resultados inferiores ao do presente estudo foram 

encontrados por Czaikoski et al. (2015), onde as notas médias 

do teste de aceitação variaram de 5,00 a 6,86, que 

correspondem a “indiferente” e “gostei regularmente”, 

respectivamente. A formulação que obteve maior média foi a 

com 15 % de farinha de ameixa, com nota de 6,86 de aceitação 

global, divergindo das médias do presente estudo, no qual a 

formulação que atingiu maior média para avaliação global foi a 

BFAV (7,52). 

APLEVICZ & MOREIRA (2015) desenvolveram pães 

voltados para o consumo dos celíacos utilizando fécula de 

batata, farinha de arroz, farinha de soja, sal, açúcar e goma 

xantana ou carboximetilcelulose, ambos os produtos foram 

analisados e assim como no presente estudo os produtos 

obtiveram boa aceitação. 

Resultado inferior ao do presente estudo foi encontrado 

no estudo de Bezerra et al. (2015), que teve como objetivo a 

elaboração de barras de cereais com adição de diferentes 

teores (10, 15 e 20 %) da farinha de batata-doce, onde as 

médias das notas atribuídas as barras de cereais ficaram em 

torno de 4 e 6, o que, na escala hedônica, correspondem aos 

índices de desgostei ligeiramente e gostei ligeiramente, 
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enquanto que as médias do presente estudo foram de 5.6 a 

7,57, que na escala hedônica correspondem aos índices de 

nem gostei/nem desgostei e gostei muito. 

Silveira et al. (2014) estudaram a aceitação sensorial das 

barras de cereal com farinha de casca de berinjela. As amostras 

apresentaram boa aceitação sensorial, principalmente a 

formulação com  15% de  farinha de berinjela, que recebeu 

notas mais altas, variando de gostei ligeiramente a gostei 

moderadamente, resultados esses que correspondem ao do 

presente estudo. 

Zanelato et al. (2016) analisaram a aceitabilidade 

sensorial de barras de cereais elaborada com farinha da casca 

de pequi. As amostras de barras de cereais elaboradas com a 

farinha da casca de pequi e a outra sem a farinha da casca de 

pequi foram submetidas ao teste de aceitação e avaliadas por 

54 provadores não treinados. Realizaram-se testes hedônicos 

para os atributos: textura, sabor, aparência e aceitação global, 

com escala hedônica verbal de 9 pontos, variando de gostei 

muitíssimo à desgostei muitíssimo. A barra de cereal elaborada 

com farinha da casca de pequi obteve elevado índice de 

aceitação, de 70-90%, sendo esse um resultado similar ao do 

presente estudo, que obteve IA máximo de 84% para a BFAV – 

Barra de cereal com farinha de arroz vermelho. 

Silva et al. (2018) desenvolveram barras de cereais com 

adição de cenoura e beterraba. Foram elaboradas formulações 

com adição de 0 a 100% dos legumes, e essas foram avaliadas 

quanto às características físico-químicas e aos parâmetros de 

cor. Somente as formulações que obtiveram os melhores 

resultados no teste de cor foram submetidas a análise sensorial, 

que foram as barras F2 (75% de adição de cenoura e 25% de 

beterraba) e F5 (100% de adição de cenoura). Os resultados 
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obtidos para a F2 foram semelhantes (7,20) e para a F5 foram 

superiores ao do presente estudo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos nesse estudo, pode-se 

constatar que as farinhas de arroz são boas fontes e 

alternativas para o desenvolvimento de produtos com alto valor 

nutricional. Todas as formulações foram bem aceitas 

sensorialmente, com médias acima de 6,0, exceto para os 

atributos de aparência e cor da barra de cereal com farinha de 

arroz preto, que pode ter ocorrido por influência da ausência de 

preparações a base de arroz preto no mercado, e com índices 

de aceitabilidade de 62 a 84 %.  

Á face do exposto, os resultados obtidos demonstraram 

que a utilização de farinha de arroz é uma alternativa 

promissora para produção de barras de cereais, e que as barras 

produzidas possuem chances favoráveis de inserção no 

mercado, e que a utilização dessa farinha deve ser mais 

explorada na fabricação de produtos alimentícios.  

Sendo assim, é necessário a realização de mais 

pesquisas na área de tecnologia dos alimentos com farinhas de 

arroz, com o intuito de ampliar o mercado de consumo e o 

desenvolvimento de mais alimentos acrescidos de farinhas de 

arroz. 
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RESUMO: As frutas oferecem uma variedade de sabores, 
aromas, vitaminas, minerais, além de apresentar propriedades 
medicinais beneficiando a qualidade de vida, como é o caso da 
maná-cubiu. Considerado um fruto exótico que possui sabor 
característico e agradável, apresenta diversas formas de 
consumo como sucos, molhos para temperar carnes, 
cosméticos e medicamentos caseiros para controlar os altos 
níveis de colesterol, ácido úrico, sendo utilizado também na 
elaboração de geleias. A presente pesquisa teve como objetivo 
elaborar diferentes formulações de geleia com o fruto Maná 
Cubiu e determinar sua composição físico-química. Para isso, 
realizou-se diferentes formulações de geleia adicionada de 
açúcar refinado e açúcar demerara. Após a etapa de cocção e 
envasamento, as geleias passaram por análise do teor de 
umidade e cinzas, análise de pH, sólidos solúveis totais (°Brix) 
e acidez. De acordo com os testes realizados, diferenças 
significativas não foram evidenciadas entre as formulações, 
sendo que as geleias apresentaram umidade de 28,52-27,23%; 
cinzas de 0,52-0,58%; acidez de 0,82-0,86; pH de 3,2-3,1 e 
°Brix de 65 para a geleia de maná-cubiu com açúcar refinado e 
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a geleia de maná-cubiu com açúcar demerara, 
respectivamente. Pode-se concluir que ambas geleias 
apresentaram características físico-químicas 
satisfatórias.Torna-se portanto, importante as avaliações 
características da fruta em questão, por tratar-se a princípio de 
uma fruta exótica, ainda pouco conhecida devido sua 
regionalidade mas que apresenta características nutricionais 
eficientes ao organismo.  
Palavras-chave: Demerara. Futas exóticas. Tecnologia de 
Frutas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O Solanum sessiliflorum Dunal é uma árvore arbustiva, 

seu fruto foi desbravado pelos índios da Amazônia Ocidental, 

servindo para o tratamento de queimaduras e para dar brilho 

aos cabelos. Possui alguns nomes, entre os mais populares 

estão: maná-cubiu, cocona, cubiu e em Tupi chama-se Kubi‘u. 

O cultivo pode ser encontrado na Amazônia, Peru, Equador, 

Colômbia e Venezuela (SILVA, 2002). 

O fruto é pertencente à classe Magnoliopsidas 

(Dicotiledôneas), à subclasse Asteridae, à ordem Solanales, à 

família Solanaceae, à subfamília Solanoideae, ao gênero 

Solanum e à espécie Solanum sessiliflorum (TROPICOS, 

2016). O maná-cubiu, pertencente da família Solanaceae, é 

considerado um dos mais importantes frutos para a agricultura 

mundial. As principais espécies incluem o tomate (Solanum 

lycopersicum), a batata (Solanum tuberosum L.), a berinjela 

(Solanum melongena L.), a pimenta (Capsicum spp) e o 

tomarilho (Solanum betaceum). Os alimentos desta família 

estão presentes em sua maioria, na alimentação cotidiana das 

populações de culturas diversas de várias populações (SEQUI, 

2016) 
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O fruto maná cubiu  vem  sendo cada vez mais, uma 

temática abordada em trabalhos e introduzido em maior 

quantidade nos hábitos alimentares, principalmente na região 

de Mata  Atlântica  do  litoral  paranaense, devido projetos de 

conscientização dos seus benefícios e teores nutricionais, como 

também através do projeto de Restauração de Áreas    de 

Preservação Permanente (RAPP), que consiste em deliberar o 

incentivo à plantação de árvores frutíferas, para maior 

valorização do trabalho agrícola, como também auxílio na renda 

dos agricultores de pequena escala da região, como também 

para maior preservação das áreas de mata. As sementes são 

distribuídas  nas feiras e mercados das     cidades interioranas 

(BOLDRINI; LACERDA; CASSILHA, 2015). 

Os  alimentos  produzidos  de  modo  sustentável são      

livres de agrotóxicos, protegem a biodiversidade, contribuem 

como  fontes de  trabalho respeitam   e  aperfeiçoam saberes e 

formas e produção tradicional, sendo definidos como alimentos 

orgânicos e de base agroecológica. Quando um     indivíduo 

adquire alimentos orgânicos contribui para a   promoção de uma 

alimentação  de  qualidade  e  de  seus  determinantes para  a  

ma nutenção  da  saúde  adequada,  agregando valorização  à  

agricultura familiar (IPE, 2015). 

O maná-cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal é também 

um importante recurso genético, porque produz frutos 

tradicionalmente utilizados como alimento, medicamento e 

cosméticos. Sua composição apresenta teores de ferro, niacina, 

ácido cítrico e pectina, sensorialmente é considerado um fruto 

de sabor e aroma satisfatórios, podendo ser ingrediente 

constituinte em sucos, geleias, doces, compotas, molhos e 

medicamentos caseiros (MAIA, 2015). 
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Sob o ponto de vista econômico, o cubiu tem se 

constituído em uma importante matéria-prima para a 

agroindústria moderna, por reunir atributos como: 

produtividade, podendo atingir 100 toneladas por hectare de 

frutos; rusticidade; precocidade; e fácil cultivo, além de agir com 

valor agregado a produtos, como a própria geléia, que, apesar 

de ser um produto disponível no mercado, torna-se uma nova 

opção de produtos genuinamente regionais para uma parcela 

da população (GARRET, 2015). 

Os principais componentes químicos dos frutos secos 

são ácido cítrico (14% do peso seco) e carboidratos (32% do 

peso seco), mas também incluem o ácido 5-cafeoilquinóico 

como o principal composto fenólico, bem como o β-caroteno ( 

7,15 μg / g de peso seco), conjugados de luteína (2,41 μg / g de 

peso seco) e ácido espermidina hidroxicinâmico. O 

comportamento respiratório, a perda de peso e a firmeza dos 

frutos do maná cubiu (Solanum sessiliflorum) que foram 

armazenados refrigerados a 6, 8, 10 e 24 ° C foram avaliados 

pela liberação de CO2 e seus pesos. Com base na perda de 

peso, o armazenamento em temperatura ambiente produziu 

qualidade inferior após 8 dias. A 6 e 8 ° C a durabilidade foi de 

12 dias. A 10 ° C, houve menos perda de peso e melhor 

aparência visual. Portanto, a melhor temperatura para 

armazenamento foi de 10 ° C (VIEITES 2015). 

Utilizando a nutrição experimental, tornou-se perceptível, 

por meio da constatação de ação hipoglicemiante do cubiu 

quando empregado, além da redução da concentração de 

glicose do sangue, sendo mais uma das constatações do seu 

potencial funcional. A relação sólidos solúveis/acidez do fruto  

é baixa, o que indica o baixo teor de açúcar  e  explica  o  seu  

menor  consumo in  natura Para  preservar  as  características  
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do  fruto  e  suas propriedades funcionais,  variar  a  forma  de  

uso  e  facilitar  a  aceitação,é  necessário  o  emprego  de 

tecnologias de processamento (SOUZA, 2017). 

 Portanto, a utilização desse fruto como matéria-prima, 

para a formulação de geléia dietética convencional, poderá 

favorecer não só o desenvolvimento sócio-econômico de 

regiões, a exemplo, da região Amazônica, como também 

beneficiar os pacientes diabéticos.  

Segundo Nascimento et al. (2014), tem-se observado 

nas últimas décadas, o cuidado dos consumidores com as 

características e conservação dos alimentos adquiridos. Desta 

forma, a indústria de alimentos atenta aos cuidados desses 

consumidores, tem desenvolvido produtos e tecnologias para a 

produção de alimentos com baixas calorias e teores de gordura.  

Diante do exposto, o presente estudo objetivou elaborar 

diferentes formulações de geleia de maná-cubiu (açúcar 

refinado e demerara) e realizar a caracterização físico-química 

das mesmas.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

ETAPAS DE PREPARAÇÃO DA GELÉIA 
 

igura 1. Fluxiograma de elaboração das geleias de cubiu (Solanum 

sessiliflorum) 
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Fonte: Desenvolvimento e aceitabilidade de geléia dietética de cubiu 

(Solanum sessiliflorum), 2016. 

 

Esta pesquisa é do tipo experimental quantitativa. As 

diferentes formulações de geleia foram desenvolvidas no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cuité. Já as 

análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia da UFCG, campus Cuité.  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DAS GELEIAS 

 

 Foram desenvolvidas duas formulações de geleia, sendo 

a GC1 (geleia de maná-cubiu adicionada de açúcar refinado) e 

GC2 (geleia de maná-cubiu adicionada de açúcar demerara). 

Para a elaboração das geleias os ingredientes foram adiquiridos 

no comércio da cidade de Cuité/PB. O maná-cubiu foi adquirido 

da empresa Luma Comércio e Distribuidora de Frutas LTDA de 

São Paulo – SP. As frutas foram transportadas por sedex em 

caixa de isopor, sob refrigeração obitida por gelo seco dentro 

das mesmas. ssim que chegaram foram selecionadas e 

preparadas para o processamento das geléias e análises físico-

químicas.  

  Os ingredientes utilizados e suas respectivas 

quantidades podem ser visualizados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Quantidade de ingredientes utilizados para a 
elaboração dos produtos. 

Ingredientes SL1 SL2 
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Maná-Cubiu (g) 100 100 

Açúcar refinado (g) 100 - 

Açúcar demerara (g) - 100 

Ácido cítrico (g) 0,5 0,5 

GC1: geleia de maná-cubiu adicionada de açúcar refinado;  GC2: geleia de 
maná-cubiu adicionada de açúcar demerara. 
 

 Inicialmente, foram pesados todos os ingredientes em 

balança semi analítica. Logo após, os frutos foram higienizados 

com água sanitária em quantidade de uma colher de sopa para 

1 litro de água, por em torno de 5 minutos, para em sequência 

serem submetidos a lavagem consecutiva apenas com água 

corrente. Para o processamento das geléias as frutas foram 

cortadas com faca de aço inoxidável e em seguida 

homogeineizadas com auxílio de um liquidificador. A fruta 

triturada foi colocada em uma panela de aço inoxidável e foi 

adicionada do açúcar conforme as formulações da Tabela 1. 

Procedeu-se à cocção com agitação manual contínua até a 

concentração final de sólidos solúveis de 65° Brix, mensurado 

em refratômetro. Após essa etapa as geléias foram envasadas 

à quente em embalagens de vidro, previamente esterilizadas 

(100°C/ 20 mim), fechadas com tampa de metal e 

imediatamente resfriadas por adição de água fria por 15 min. 

Após,foram estocadas à temperatura ambiente. 

 Abaixo (Figura 1) pode ser visualizado foto do fruto in 

natura (maná-cubiu) e na Figura 2, as geleias elaboradas.  

 

Figura 2. Fruto maná-cubiu 
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Fonte: Autores (2019) 

 

 

Figura 3. Geleia de maná-cubiu 

 
Geleia elaborada com açúcar 

refinado 
Fonte: Autores (2019) 
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Figura 4. Composição nutricional do Maná Cubiu. 

 

 
Fonte: Temperatura, embalagem e radiação gama na conservação 

pós-colheita de maná cubiu. 2011. Tese doutorado, SP, 2011. 

 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

Para análise do teor de umidade e cinzas foram 

utilizados os procedimentos descritos pela Association of 

Official Agricultural Chemists (AOAC, 2012). 

Para umidade foram colocadas cápsulas com auxílio de 

uma pinça metálica em dessecador (contendo sílica gel) por 30 

minutos até que atingisse a temperatura ambiente. Ligou-se a 

balança analítica e esperou-se que a mesma se estabilizasse. 

Retirou-se a cápsula metálica do dessecador para ser pesada. 

Em seguida, pesou-se aproximadamente 2g da amostra. A 

cápsula foi colocada na estufa à temperatura de 105ºC por 24 

horas. No dia seguinte foi retirada da estufa e colocada no 

dessecador por cerca de 30 minutos e anotou-se o peso. 
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A determinação de cinzas foi realizada através da 

incineração em mufla à temperatura de 550 °C até a obtenção 

de cinzas claras, de acordo com AOAC (2005). A análise foi 

relizada com o cadinho previamente higienizado e secado em 

estufa por 24h. Retirou-se com auxílio de uma pinça metálica e 

colocado em dessecador (contendo sílica gel) até que o mesmo 

atingisse a temperatura ambiente (aproximadamente 30 

minutos). Pesou-se o cadinho em balança analítica 

estabilizada.  

Posteriormente a mesma foi tarada, e com ajuda de uma 

espátula, adicionou-se 2g da amostra no cadinho, para 

obtenção do peso da amostra. Colocou-se o cadinho em manta 

aquecedora para carbonização e com o auxílio de uma pinça 

metálica e luva de proteção o mesmo foi levado ao forno mufla. 

A temperatura foi aumentada gradativamente (iniciando-se com 

50ºC até atingir 550ºC) e foi deixado por 24h. Com auxílio de 

uma pinça metálica e luvas o cadinho foi transferido para estufa, 

onde ficou por aproximadamente 1 hora. Em sequência foi 

transferido para o dessecador e pesado. 

 A análise de pH, sólidos solúveis totais (°Brix) e acidez 

foram realizadas conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(IAL) (2008) utilizando pHmetro, refratômetro portátil e titulação, 

respectivamente. 

Para a medida de pH foram homogeneizados dez 

gramas de amostra com água destilada (1:10 g/v). O 

homogeneizado foi submetido aos elétrodos do pHmetro 

Digimed, por cinco minutos e posteriormente procedido a leitura 

em triplicata.   
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada por meio de tabulação 

nas planilhas do Microsoft Office Excel 2007. Posteriormente, 

realizou-se a média, considerando o desvio padrão para todos 

os parâmetros analisados. As médias foram comparadas 

empregando-se a análise de variância (ANOVA) e o teste de 

medias T-Student com nível de segurança de 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Estima-se que a floresta amazônica ofereça a maior 

biodiversidade de flora e fauna do planeta e em sua superfície 

possa coabitar 50% do total de espécies vivas existentes; de 

acordo com alguns botânicos, conteria cerca de 16 a 20% das 

espécies que existem hoje. Esta região possui árvores frutíferas 

nativas nas quais as propriedades funcionais são relatadas 

como características antioxidantes e antiproliferativas. As 

plantas da Amazônia oferecem um grande potencial terapêutico 

atribuído ao conteúdo de fitoquímicos bioativos, motivos estes 

que tornaram a fruta em questão escolhida para estudo (ÁVILA, 

2019). 

O processamento industrial ou doméstico pode tornar os 

alimentos mais atraentes ao paladar e aumentar sua vida de 

prateleira. As geleias apresentam grande importância comercial 

na indústria de conservas de frutas. Podendo serem 

consideradas como o segundo produto em importância 

comercial para a indústria de conservas de frutas brasileiras. As 

geleias são alternativas essenciais para a elaboração, 

aproveitamento e consumo de frutas. É um produto obtido pela 

cocção de frutas, cortadas em pedaços ou inteiras, com uso da 
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polpa ou suco, açúcar e água, até atingir uma consistência 

gelatinosa, as preparações de geleia podem gerar renda, além 

disso, contribui para a preservação da espécie nativa e a 

valorização dos hábitos alimentares regionais (ANDRADE, 

2016). 

Os resultados obtidos através das análises físico-

químicas das geleias encontram-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas das geleias 
elaboradas.  

Parâmetros  SL1 SL2 

Umidade (%) 28,52±0,02 27,23±0,01 

Cinzas (%) 0,52±0,00 0,58±0,00 

Acidez (%) 0,82±0,01 0,86±0,00 

pH 3,2±0,00 3,1±0,00 

°Brix  65±0,00 65±0,00 

GC1: geleia de maná-cubiu adicionada de açúcar refinado;  GC2: geleia de 
maná-cubiu adicionada de açúcar demerara. Médias±desvio padrão com * 
na mesma linha diferem entre si pelo Teste T-Student.  
 

O Brasil é privilegiado por sua diversidade botânica 
composta por inúmeras frutíferas e hortícolas. As floras da 
Amazônia são verdadeiros pomares com centenas de espécies 
de frutas que precisam ser coletadas e domesticadas, ainda há 
muitas plantas nativas diferenciadas, plantas de excepcional 
valor, que necessitam ser conservadas e reproduzidas para 
garantir a preservação da variabilidade dentro da espécie 
(CRUZ, 2016).  

O interesse do consumidor nacional e internacional em 
obter uma alimentação saudável e natural leva a procura por 
frutas nativas e exóticas. Esse vem se tornando um mercado 
interessante para produtores rurais que procuram alternativa 
como fonte de renda. O principal atrativo destas frutas perante 
o consumidor são os diferentes sabores e propriedades 
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medicinais que possibilitam a elaboração de pratos e 
medicamentos em prol à saúde humana. Estas podem ser 
aproveitadas não somente em seu estado natural, mas também 
no preparo de sucos, sorvetes, pasta, compotas, geléias, 
conservas, doces, licores, vinho etc, e são fonte de vitaminas, 
minerais e fibras (SILVA, 2012). 

A preocupação com a saúde, o bem-estar e a crescente 
conscientização da população sobre a importância de uma boa 
alimentação e a busca por alimentos mais saudáveis e mais 
naturais, que não tenham alta concentração de substâncias 
químicas em sua composição, favorece o desenvolvimento de 
novas formulações alimentícias que visam atender tais 
características (IKEDA, MORAES e MESQUISTA, 2010). 

Uma alternativa de desenvolver um produto mais 
saudável é a elaboração de um alimento funcional, que de 
acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 18, 
de 30 de abril de 1999 (seção 2.1) da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), é o 3º alimento “relativo ao papel 
metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem 
no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras 
funções normais do organismo humano”. Os benefícios 
oferecidos por esses alimentos proporcionam manutenção da 
saúde, mantendo o correto funcionamento do organismo, 
provocando efeitos hipocolesterolemiante, hipotensivo, 
diminuindo a incidência de aterosclerose, efeitos 
anticancerígenos, ativando o sistema imune, dentre outros. Um 
exemplo de elaboração desse tipo de produto é o 
processamento de frutas para a produção de geleia que pode 
resultar em um produto nutritivo, contendo carboidratos, 
vitaminas, minerais e fibras (CHAVES, 2015).  

As geleias entre outras utilidades, são uma alternativa 
para substituir doces, manteiga e a margarina seja no café da 
manhã ou lanches, pois não possuem gorduras, sódio e são 
menos calóricas. Podem acompanhar bolachas, pães e 
derivados, como também carnes (CRUZ, 2016). 
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Mediante   a   oportunidade   de   trabalhar com os 
aspectos qualitativos de um   produto   alimentício presente na 
rotina de consumo da população,  utilizando principal 
ingrediente considerado como diferenciado, com 
aproveitamento de sua inserção conforme seus benefícios 
presente na dieta, os resultados expostos focam na análise 
característica e produção  de  uma geleia. 
 Com relação a umidade (Tabela 2), os valores variaram 

entre 27,23-28,52%, sendo que ambas formulações não 

diferiram (p>0,05) entre si. Resultados superiores foram 

relatados por Silva (2017) que ao desenvolver e analisar as 

características físico-químicas de geleia de polpa de cagaita e 

mangaba (40:60%) obtve um teor de umidade de 34,06%. 

As cinzas ou também resíduo inorgânico remanescente 

após a destruição da matriz orgânica é utilizado para avaliação 

do valor nutritivo em relação aos minerais, como também para 

análise de pureza e possiveis adulterações presentes no 

alimento. Pode-se verificar (Tabela 2) que o teor de cinzas 

encontrado situou-se entre 0,52-0,58% para SL1 e SL2, 

respectivamente. Apesar dos valores numéricos serem 

diferentes, não houve diferença estatística (p>0,05) entre as 

formulações. Resultados semelhantes foram relatados por 

Souza, Barbosa e Rodrigues (2016) que encontraram teor de 

cinzas entre 0,51-0,98 para geleia de tamarindo sem pectina e 

com pectina de maracujá, respectivamente.  

Por sua vez, outro indíce a ser analisado que torna-se 

importante para constatação da qualidade da amostra, é o pH, 

e a acidez da geleia. Os valores encontrados (Tabela 2) não 

apresentaram diferença (p>0,05) entre si e situaram-se na faixa 

de 0,82-0,86% e 3,2-3,1 para acidez e pH da geleia de maná-

cubiu com açúcar refinado e demerara, respectivamente.  

Segundo, Teles et al. (2017), valoers de pH abaixo de 3,0, 
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levam ao processo de sinérese, efeito que gera a associação 

de moléculas entre cadeias de amido, resultando na expulsão 

de água do alimento a partir da estrutura de gel que é formada 

nesse processo. Resultado superior para acidez foi relatado por 

Teles et al., (2017) que ao elaborarem geleia de graviola 

comum e extra com adição de pimenta dedo-de-moça com 

0,5%, 1,0%, e 1,5% de pectina, encontraram acidez na faixa de 

1,0-2,25%.  

Com relação ao valor de sólidos solúveis totais (°Brix), 

as formulações de geleia apresentaram valor de 65, sem diferir 

(p>0,05) entre si. Oliveira et al., (2014), encontrou valores 

médios de sólidos solúveis (Brix), em seu experimento de 

65,64, em geleia de umbu-cajá, sendo semelhante ao do 

presente estudo. Resultados semelhantes também foram 

encontrados por Oliveira et al. (2016) que relataram °Brix de 62, 

65 e 66 para geleia de laranja com 1,5, 3 e 4,5% de aveia, 

respectivamente.  

A resolução constituída pela RDC nº 272, datada de 22 

de setembro de 2005 (BRASIL, 2005) estabeleceu novos 

parâmetros para elaboração e aceitabilidade qualitativa da 

geleia, como apresentar sob o aspecto de base gelatinosa com 

consistência que, quando extraída de seus recipientes, seja 

capaz de se manter no estado semisólido. As geleias 

transparentes sem pedaços de frutas (podendo usar de partes 

não comestíveis como a semente de mamão) devem ser 

elásticas ao toque, retornando a sua forma primitiva após ligeira 

pressão. A cor e odor devem ser característicos da fruta de 

origem, assim como, o gosto doce e semi-ácido (CRUZ, 2016). 

As geleias são classificadas em dois tipos, comum ou 

extra, seguindo a proporção de suco de fruta e açúcar 

utilizadas. A comum é elaborada com quarenta partes de suco 
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de fruta integral fresco e sessenta partes de açúcar, enquanto 

na extra esta proporção é de cinquenta partes de suco de fruta 

e cinquenta partes de açúcar (SANTOS, 2012). A maioria das 

frutas podem ser transformadas em geleia, mesmo aquelas 

com baixo teor de pectina e ácido. Neste caso, torna-se 

necessária a adição destas substâncias, na forma de 

ingredientes, durante o processamento. 

Durante a elaboração do produto, o controle da etapa de 

concentração é fundamental, sendo o momento em que ocorre 

a geleificação, que irá garantir a conformação física (textura, 

corte, adesividade) do produto comercial. A constituição do gel 

é promovida pela pectina na presença de ácidos e açúcares. A 

principal função da pectina na geleia é promover a formação do 

gel. O processo de formação do gel varia de acordo com o grau 

de metoxilação (STEFANELLO, 2017). 

 O conjunto dos resultados encontrados, demonstra 

similaridade aos valores que foram relatados em estudos 

realizados com frutas, uma vez que muitas, quando inseridas 

em preparações, apresentam características muito 

semelhantes. 

 

CONCLUSÕES  

 

As formulações de geleias de maná-cubiu adicionadas 

de açúcar refinado e açúcar demerara não evidenciaram 

diferenças significativas entre si para as análises físico-

químicas de umidade, pH, Brix, Cinzas e Acidez realizadas. 

Vale enfatizar, que o maná-cubiu é um fruto ainda pouco 

utilizado, sendo assim, a elaboração da geleia torna-se uma 

alternativa viável.  
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RESUMO: A alfarroba (Ceratonia siliqua L.) é uma leguminosa 
arbórea tropical comum no semi-árido, que se desenvolve em 
lugares secos, onde dificilmente outras plantas poderiam 
sobreviver. Suas vagens produzem uma semente que após 
secagem, trituração e torrefação dá origem ao pó ou farinha de 
alfarroba que pode ser usada na alimentação humana, 
possuindo cores e aroma semelhante ao cacau. A farinha de 
alfarroba é rica em pectina e em glicídios simples, como glicose, 
sacarose e frutose. Outros constituintes são: proteínas, 
gorduras, flavonoides, mucilagens, taninos e sais minerais. Já 
as sementes, de onde se prepara o pó, são ricas em glicídios 
complexos como galactomananas e hemiceluloses. Este 
trabalho objetivou  desenvolver sobremesa láctea adicionada 
da farinha da alfarroba e avaliar suas características físico-
químicas. Para isso, foram desenvolvidas duas formulações de 
sobremesa láctea. Após foram avaliados o teor de umidade, 
proteína, lipídeos, cinzas e carboidratos. Verificou-se que o teor 
de umidade das sobremesas lácteas foi de 5,60-5,56%, 
proteína de 29,31-32,67%, cinzas de 1,01-1,08%, lipídeos de 
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0,86-0,93% e de 63,22-59,76% de carboidratos para as 
sobremesas lácteas com 1 e 2% de alfarroba, respectivamente. 
Pode-se concluir que a adição de alfarroba na concentração de 
2% aumentou o teor de lipídeos, no entanto, os demais 
parâmetros não diferiram entre as duas formulações.  
Palavras-chave: Ceratonia siliqua L. Flan. Produtos Lácteos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O setor de leite e derivados é uma área fortalecida e 

estabilizada economicamente em países desenvolvidos, como 

os Estados Unidos e alguns países da Europa, onde são 

desenvolvidas políticas focadas no crescimento e expansão dos 

negócios. Diferentimente do Brasil, que ainda encontra-se em 

fase de ajustes e estruturação do setor (RODRIGUES et al., 

2019). 

Porém, a indústria de produtos lácteos brasileira 

apresentou  um lucro de R$ 68,7 bilhões em 2018, com decaida 

de 2,1% em relação a 2017, sendo o segundo segmento mais 

importante da indústria de alimentos brasileira (SIQUEIRA, 

2019). De acordo com Bessa e Silva (2018), devido a 

necessidade frequente dos consumidores por uma alimentação 

mais saudável, o desenvolvimento de alimentos nutritivos e 

saudáveis tornou-se uma das maiores prioridades da indústria 

alimentícia.  

Os produtos lácteos são responsáveis por grande 

porcentagem do consumo de alimentos no país, eles podem ser 

consumidos de forma fluida ou em derivados do leite, essa 

grande demanda se da por diversos fatores, tendo destaque o 

aumento do poder aquisitivo da população e, principalemente,  

pela diversificação de produtos derivados do leite (LAZARO; 

BUENO, 2014). 
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Oliveira et al. (2019) enfatiza o valor nutritivo do leite, 

detacando o valor biológico das proteínas, fundamentais à 

nutrição humana, e a quantidade de aminoácidos essenciais, 

que estão presentes em quantidades adequadas, necessários 

para o crescimento dos indivíduos.  

Segundo Oliveira (2017), a caseína é a proteína 

encontrada em maior quantidade no leite, além das proteínas, 

as vitaminas (A, D, E e K) e minerais (fósforo, zinco, magnésio 

e Cálcio) que estão presente em grandes quantidades no leite, 

e são essenciais para os processos bioquímicos e fisiológicos 

nos humanos. 

Nascimento et al. (2016), encontrou valores nutricionais 

entre 3,68 a 5,40% de lipídeos, 3,53 a 3,74% de proteínas e 

4,77 a 5,05% de carboidrato na composição química de leite 

produzidos por pequenos produtores rurais no estado de São 

Paulo.  Demonstrando que o leite é considerado um alimento 

completo perante sua composição nutricional. 

Para Valencia (2015), produtos inovadores e mais 

atraentes, com novos aspectos organolépticos e não 

fermentados,  a exemplo das sobremesas lácteas cremosas, 

são necessárias para que possam serem ofertadas aos 

consumidores devido a grande aceitação. 

Na ultima década houve aumento no consumo 

sobremesas, devido, principalmente aos progressos 

tecnológicos na produção de ingredientes, assegurando novas 

alternativas para produção de sobremesas lácteas clássicas, 

com novos sabores e maior valor nutritivo (OLIVEIRA et al., 

2019).  

Em todo o mundo as sobremesas lácteas são produtos 

consumidos em grandes quantidades, presentes atualmente 
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como parte integrante de diversas dietas modernas (MORAIS, 

2014). 

Segundo Valencia (2015), no Brasil, para sobremesas 

lácteas, atualmente não existe legislação específica com 

padrões de identificação e qualidade, os ingredientes, suas 

quantidades e sua forma de preparo são  responsáveis por 

diferirem a composição das sobremesas, tornando possível 

englobar neste grupo todos os produtos em que o leite 

desempenhe um papel relevante e esteja em maior quantidade. 

As sobremesas geladas, quando constituídas de 

ingredientes lácteos em harmonia e incorporada de ar 

produzem uma textura suave e cremosa (OLIVEIRA, 2018). Se 

tornando, nutricionalmente e sensorialmente, atrativa para o 

consumidor, garantindo a sua fácil digestão, a rica quantidade 

de mineirais essenciais como cálcio, zinco e magnésio e 

proteínas (BESSA; SILVA, 2018). 

A partir disso, os consumidores vêm se tornando cada 

vez mais exigentes na busca por alimentos que, além de 

nutritivos, promovam saúde e bem-estar, surgindo assim a 

necessidade de desenvolvimento de produtos com essas 

características pela indústria de laticínios, os alimentos 

funcionais (BESSA; SILVA, 2018). 

Os alimentos funcionais são aqueles que, além do seu 

valor nutritivo, contêm um ou mais compostos, nutrititivos ou 

não, que apresentam funções bioquímicas e fisiológicas 

benéficas à saúde humana (COSTA; ROSA, 2016). Para Silva 

et al. (2017), os alimentos funcionais são alimentos que, de 

forma positiva, contribuem para uma ou mais função do 

organismo. 

Luizetto et al. (2015), ressalta que os alimentos 

funconais surgem da carência em aliar o consumo de 
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uma alimentação equilibrada e que propicie redução do 

risco de doenças. Rosa et al. (2015), destacam que em 

produtos alternativos, como sobremesas lácteas, muitos 

pesquisadores enfatizaram que são um veículo para a 

incorporação de ingredientes funcionais. Bessa e Silva (2018) 

apontam, como uma maneira de acrescentar valor nutricional a 

produtos alimentícios, a inclusão de ingredientes funcionais em 

sua formulação.  

A alfarroba, surge como um produto de alegações 

funcionais, ela é uma espécie de vagem, pertencete à família 

Leguminosae, que possui características sensoriais 

semelhantes ao do chocolate, além de possuir baixas calorias, 

baixo índice glicêmico e alta quantidade de fibras naturais, 

sendo um produto saudável e de elevado valor nutritivo (SILVA 

et al., 2017). 

Com cor, aroma e sabor análogo ao do cacau, e com o 

benefício de não conter compostos estimulantes encontrados 

no cacau (cafeína e teobromina), que são considerados como 

fatores antinutricionais, a farinha da alfarroba trata-se de um 

produto com reduzido teor de lipídeos, baixo índice glicêmico, 

alta quantidade de fibras naturais, sendo um produto saudável 

de elevado valor nutritivo,  podendo ser um substituto do cacau, 

entrando na formulação de biscoitos, massas para panificação, 

sobremesas, sorvetes, bebidas lácteas e bebidas não 

fermentadas, como substituto parcial ou totalmente (JUNIOR et 

al., 2017). 

Sabatini et al. (2011) demonstrou que a alfarroba em pó 

é composto de carboidratos (76,6%) e proteínas (4,79%), e 

contêm pouca quantidade de lipídios (0,48%), apresentando 

alto teor de fibras (5,68%), sendo os minerais analisados, com 

alto conteúdo de potássio, cobre, ferro e manganês que 
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atendem a mais de 20% das DRIs para um adulto. Para  Fellows 

(2019) os minerais desempenham muitas  funções importantes 

no organismo, se destacando as funções de manter a 

eletroneutralidade nas membranas celulares, garantir o balanço 

de água, contribuir para a integralidade estrutural e para  

atividade de muitas proteínas e enzimas. 

Farias et al. (2019) destacam que o uso de farinha de 

alfarroba, como um subtituto ao cacau, na elaboração de 

biscoitos integrais é possivel, e sua oferta como uma opção de 

alimento saudável, para os consumidores, teria uma boa 

aceitação do mercado.  

Silva et al. (2017) relataram boa aceitação, no uso da 

farinha de alfarroba na formulação de iogurte enriquecido com 

farinha de alfarroba adoçado com mel, não apresentando 

rejeição por suas características sensoriais. Martins (2016), 

concluiu que o uso da alfarroba, como ingrediente na 

formulação do tradicional doce brigadeiro, levando em 

consederação que é um produto pouco conhecido pelos 

brasileiros, teve uma boa aceitabilidade quando usada, sendo 

a alfarroba sensorial e fisicamente semelhante ao cacau, o 

tamanho característico das partículas e densidade, assim como 

estrutura interna, cor e aroma podem influenciar de forma 

benéfica o produto.  

Sabatini et al. (2011) concluíram que a alfarroba em pó 

pode ser empregada como ingrediente para elaboração de 

sorvete por apresentar textura, sabor e aparência adequados 

ao produto. Souza (2017) destacou o uso da alfarroba em pó 

como ingrediente para a produção de sorvetes, assim como o 

frutooligossacarídeo (FOS), pois ambos não interferiram de 

maneira negativa nos atributos do produto e ainda possuem 

propriedades benéficas a saúde.  
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Os consumidores, a cada dia que passa, aumentam a 

cobrança por alimentos de qualidade superior,  mantendo essa 

exigência no período entre a compra e o consumo, dessa forma, 

os produtos alimentares devem estar seguros, tornando mínimo 

o risco de alterações sensoriais (BARROS, 2015). Rosa et al. 

(2015) enfatizou a importância do uso de ferramentas de 

qualidade no desenvolvimento e monitoramento de 

sobremesas lácteas.   

Desse modo, este trabalho objetivou elaborar diferentes 

formulações de sobremesa láctea adicionada de farinha de 

alfarroba, assim como avaliar as características físico-químicas 

das formulações elaboradas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Esta pesquisa é do tipo experimental quantitativa. As 

diferentes formulações de sobremesa láctea adicionadas de 

alfarroba foram desenvolvidas no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos (LTA) da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), campus Cuité. Já as análises físico-químicas foram 

realizadas no Laboratório de Bromatologia da UFCG, campus 

Cuité.  

 

DESENVOLVIMENTO DAS SOBREMESAS LÁCTEAS 

 

 Foram desenvolvidas duas formulações de sobremesa 

láctea adicionada de alfarroba, sendo a SL1 (sobremesa láctea 

adicionada de 1% de farinha de alfarroba) e SL2 (sobremesa 

láctea adicionada de 2% de farinha de alfarroba). Para a 
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elaboração das sobremesas lácteas adicionadas de farinha de 

alfarroba os ingredientes foram adiquiridos no comércio da 

cidade de Cuité/PB. Os ingredientes utilizados e suas 

respectivas quantidades podem ser visualizados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Quantidade de ingredientes utilizados para a 
elaboração dos produtos. 

Ingredientes SL1 SL2 

Leite integral (%) 100 100 

Açúcar refinado (%) 4 4 

Alfarroba (%) 1 2 

Gelatina  (%) 2,4 2,4 

SL1 (sobremesa láctea adicionada de 1% de farinha de alfarroba) e SL2 

(sobremesa láctea adicionada de 2% de farinha de alfarroba). 

 

Na Figura 1 pode ser observada a vagem e o pó ou 

farinha de Alfarroba. 

 

Figura 1. Vagem e farinha de alfarroba 

 
Fonte: CHADOSOL (2019) 
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 Para o processamento, inicialmente todos os 

ingredientes foram pesados em balança semi analítica. Em uma 

panela de aço inoxidável adicionou-se o leite e em seguida os 

demais ingredientes. A mistura foi aquecida em fogo médio por 

5 minutos. Em seguida, cerca de 40 g de cada uma das 

amostras foram transferidas para copos plásticos transparentes 

de 50 mL. Após resfriamento à temperatura ambiente, as 

amostras foram mantidas sob refrigeração a 4 ± 2 ºC por 24 

horas até a realização das análises. Na Figura 2 pode ser 

visualizado o fluxograma de preparação da sobremesa. 

 

Figura 2. Fluxograma de elaboração da sobremesa 

láctea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores (2019) 
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ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

Para análise do teor de umidade, proteína e cinzas foram 

utilizados os procedimentos descritos pela Association of 

Official Agricultural Chemists (AOAC, 2012). Com relação ao 

teor de carboidratos, o mesmo foi obtido diminuindo a 

porcentagem total de proteínas, lipídios, umidade e cinzas de 

100%. 

O teor de lipídeos foi determinado segundo metodologia 

de Folch et al. (1957) para o qual foram adicionados béqueres 

em estufa à 105ºC por uma hora esfriando-se, em seguida, em 

dessecador. Foram pesados nos béqueres 2g da amostra e 

acrescentou-se 30mL da mistura de clorofórmio:metanol (2:1). 

Filtrou-se a mistura, com auxílio de um papel filtro, em uma 

proveta de 100 mL com boca esmerilhada. O volume final do 

extrato filtrado foi anotado para o qual foi realizado o cálculo de 

20% adicionando-se de sulfato de sódio à 1,5%. Agitou-se a 

mistura e esperou-se a separação das fases. Anotou-se o 

volume da fase inferior e descartou-se a parte superior com o 

auxílio de uma pipeta graduada.  

Em seguida, com auxílio de pipeta volumétrica de 5 mL, 

foi retirado uma alíquota de 5ml do extrato da fase inferior, 

sendo transferido para um béquer que em seguida foi 

submetido à temperatura de 105 ºC para evaporação da mistura 

em solventes. Após a evaporação, aguardou-se o resfriamento 

em dessecador, para que o béquer fosse pesado e, 

consequentemente, obtido o valor do resíduo de gordura total.  
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada por meio de tabulação 

nas planilhas do Microsoft Office Excel 2007. Posteriormente, 

realizou-se a média, considerando o desvio padrão para todos 

os parâmetros analisados. As médias foram comparadas 

empregando-se a análise de variância (ANOVA) e o teste de 

medias T-Student com nível de segurança de 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          Na Figura 3 podem ser visualizadas as imagens das 

sobremesas lácteas com alfarroba. 

 

 Figura 3. Sobremesas lácteas adicionadas de farinha de 

alfarroba.  

 
SL1  

 
SL2  

SL1 (1% de farinha de alfarroba); SL2 (2% de farinha de alfarroba).         

Fonte: Autores (2019) 
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Os resultados obtidos através das análises físico-

químicas das sobremesas lácteas adicionadas de alfarroba 

encontram-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas das 
sobremesas lácteas elaboradas.  

Parâmetros  SL1 SL2 

Umidade (g%) 56,0±0,02 55,6±0,01 

Proteína (g%) 2,93±0,05 3,26±0,26* 

Cinzas (g%) 1,01±0,00 1,08±0,00 

Lipídeos (g%) 0,86±0,03 0,93±0,14 

Carboidratos (g%) 39,22±0,03* 39,16±0,02 

SL1 (sobremesa láctea adicionada de 1% de farinha de alfarroba) e SL2 
(sobremesa láctea adicionada de 2% de farinha de alfarroba). 
Médias±desvio padrão com * na mesma linha diferem entre si pelo Teste T-
Student.  
 

Com relação a umidade (Tabela 2), os valores variaram 

entre 56,0-55,6 %, sendo que em ambas as formulações 

apresentaram diferença (p>0,05) entre si. No estudo de Oliveira 

(2016), foi observado que a preparação de sobremesa láctea 

do tipo mousse adicionada de farinha do resíduo de frutas, 

apresentou teor de umidade superior, variarando entre 60,43 e 

65,24%, para os mousses de maracujá e abacaxi, 

respectivamente. Considerando que a  umidade é uma das 

principais causas de alterações físicas deteriorantes em 

alimentos, a baixa quantidade de umidade é benéfica. 

Souza (2019) destaca que, quanto mais elevado a 

quantidade de umidade de um determinado alimento, maiores 

cuidados devem ser tomados em seu armazenamento.  
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Segundo  Fellows (2018) as proteinas são polímeros 

altamente complexos feitos a partir de 20 aminoácidos, 

desempenham grande numero de funções no organismo, sendo 

elas, componentes estruturais de células, de hormônios, 

enzimas e anticorpos. No produto em questão (Tabela 2), a 

sobremesa láctea (SL2) adicionada de 2% de farinha de 

alfarroba apresentou maior teor de proteína, diferindo (p<0,05) 

da SL1, adiconada de 1% de farinha de alfarroba. Silva, 

Gonçalves e Chaves (2018), relataram teores de proteína em 

iogurte firme (4,58%±0,21) e sobremesa láctea fermentada com 

doce de caju (3,22% ± 0,96) semelhantes ao presente estudo 

  Almeida (2015) ao adicionar 0,7% de extrato de alga 

(Gracilaria domingensis) em sobremesa encontrou 5,69% de 

proteína, sendo superior ao valor deste estudo. Resultado 

superior também foi encnotrado por Juliano et al. (2014), em 

estudo com sobremesa láctea tipo frozen yogurt, no qual 

observaram que os teores de proteína nas formulações 

variaram de 6,52 a 6,61%.  

  A quantidade de  cinzas encontrada em um alimento 

demonstra o valor  total de minerais e pode ser utilizado como 

medida da qualidade, a comparação com outros estudos 

evidenciam o beneficio do produto. Em relação as cinzas 

(Tabela 2), ambas formulações de sobremesa láctea não 

diferiram (p>0,05) entre si.  

  Resultados semelhantes foram relatados por Cruz e 

Pertuzatti (2015), no qual encontraram valores entre 1,31-

0,75% de cinzas para sobremesas lácteas sabor chocolate e 

baru. Já Silva, Chaves e Gonçalves (2018) os valores de cinzas 

encontrados para sobremesa láctea fermentada com doce de 

caju foi de 0,51%± 0,08, inferior ao da sobremesa láctea 

adicionada da farinha de alfarroba (SL1 e SL2).   
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Os valores de lipídeos (Tabela 2) encontrados não 

diferiram (p>0,05) entre si para ambas as formulações. Em 

pesquisa realizada por Souza (2019) foi observado teor de 

lipídeo em sobremesa láctea mista de cupuaçu e babaçu com 

amido nativo de 4,42% e em sobremesa mista de cupuaçu e 

babaçu com amido modificado por peróxido de hidrogênio 1% 

valor de 4,56% de lipídios, sendo superior ao encontrado no 

presente estudo (0,86-0,93% para SL1 e SL2), 

respectivamente. Almeida (2015) apontou teor de lipídios 

superior em sobremesa láctea (3,5%).  

Bessa e Silva (2019), elaboraram três formulações, de 

iogurte, sendo A (sem adição dos prebióticos), B (acrescido de 

3% de inulina) e C (com 3% de frutooligossacarídeo), os valores 

de cinzas (%) variaram ente  3,04%, 3,14% e 3,08%, 

respectivamente, sendo superior aos resultados deste estudo.  

Um dos principais carboidratos presente na formulação 

da formulação é a lactose, que segundo  Fellows (2018), 

carboidrato é o termo genérico para uma grande variedade de 

compostos quimicos, e a lactose é a junção de uma molécula 

de galactose e uma molécula de glicose. Para Fontan e Amadio 

(2015) os carboidratos são a principal fonte energética para 

atletas e são encontrados livremente na corrente sanguínea ou 

armazenados nos músculos e no fígado.  

Os carboidratos (Tabela 2) apresentaram-se entre 39,22-

39,16% para SL1 e SL2, respectivamente, não diferindo entre 

si (p>0,05).  Almeida (2015) relatou teor de carboidratos, em 

formulações de sobremsa adicionada de extrato aquoso de alga 

entre 0,7% e 17,28%, valores inferiores ao presente estudo. 

Valores inferiores também foram relatados por Souza 

(2019) que encontrou 19,93%±0,49 e 20,13%±0,30 de 

carboidratos em sobremesa mista de cupuaçu e babaçu com 
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amido nativo e  sobremesa mista de cupuaçu e babaçu com 

amido modificado por peróxido de hidrogênio a 1%, 

respectivamente. 

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Concluiu-se que as diferentes formulações de 

sobremesa láctea adicionadas de farinha de alfarroba 

apresentaram características físico-químicas semelhantes aos 

estudos relatados na literatura. Assim, a alfarroba como 

ingrediente base em sobremesas se torna uma opção 

interessante, pois além de agregar sabor agradável e 

semelhante ao chocolate, como relatado na bibliografia, ainda 

enriquece nutricionalmente o produto final agregando 

componentes como ferro, potássio e  fibras nutricionais.  

Podendo ser considerada uma potente substituta ao 

cacau, a alfarroba trás inúmeras possibilidades de levar 

funcionalidades a alimentos já existentes conferindo a eles 

também maior vida de prateleira. Juntamente com a grande 

produção de leite no nosso país, alimentos a base dessa 

leguminosa possivelmente trariam junto com seus benefíceis já 

citados um bom  potencial de produção e comércio. 
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RESUMO: A crescente busca por alimentos funcionais, 
nutritivos e práticos tem impulsionado a indústria a desenvolver 
produtos alimenticios que atendam a necessidade da 
população. Nesse contexto, tem se destacado a produção de 
barras de cereais, por se tratar de um alimento de ingestão 
simples, que exige pouco preparo, bastante nutritivo com sabor 
geralmente adocicado. O arroz é um dos cereais mais 
consumidos mundialmente, sendo o alimento base na maioria 
dos países, apresentando em sua composição uma série de 
compostos nutritivos essenciais. Nesse contexo, objetivou-se 
elaborar barras de cereais a partir da utilização de diferentes 
tipos de farinha de arroz pigmentado e analisar suas 
características físico-químicas e microbiológicas. Desta forma, 
foram desenvolvidas três formulações de barras de cereais a 
partir de farinhas de arroz (preto, vermelho e branco). Foram 
realizadas análises físico-químicas para umidade, proteínas, 
lipídeos, carboidratos, atividade de água, pH, e valor energético 
total. Microbiológicas para coliformes, bacillus, salmonella sp., 
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bolores, leveduras, mesófilos e psicotróficos. As barras de 
cereais apresentaram elevado conteúdo de proteínas (7,47 a 
8,73 %) e de carboidratos (74,86 a 77,14 %), parâmetros 
microbiológicos de qualidade adequados à legislação vigente. 
Os resultados obtidos evidenciaram que a utilização de farinha 
de arroz é uma opção favorável para produção de barras de 
cereais, sendo grande aliada na fabricação de produtos 
alimentícios. 
 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Microbiologia de 

alimentos. Tecnologia de alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O arroz (Oryza sativa L.) é uma gramínea de grande 

importância na alimentação humana. Segundo a Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO, 

2004), é o alimento básico predominante em 17 países da Ásia 

e do Pacífico, nove países da América do Norte e do Sul e oito 

países da África. Este cereal fornece 20% do suprimento de 

energia alimentar do mundo, enquanto o trigo fornece 19% e 

milho, 5%, estando amplamente firmado na cultura de diversas 

sociedades, constituindo a alimentação base para mais da 

metade da população mundial, além de gerar renda para 

milhões de pessoas. No Brasil, exerce enorme papel econômico 

e social, sendo o estado do Rio Grande do Sul responsável por 

mais de 70% da produção nacional (CONAB, 2019).   

 O arroz apresenta em sua composição uma série de 

compostos nutritivos essenciais como o amido, uma importante 

fonte de energia, proteína, vitaminas e minerais além de boa 

fonte de tiamina, riboflavina e niacina. O arroz integral contém 

uma quantidade significativa de fibra alimentar, seu perfil de 
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aminoácidos indica que ele possui altos teores de ácido 

glutâmico e aspártico, enquanto a lisina é o aminoácido 

limitante (FAO, 2004). 

            Já o arroz branco apresenta no seu conteúdo 

nutricional, um teor de fibras diminuído, devido ao processo de 

refinamento do grão, essa característica provoca uma rapida 

digestão do grão, o que requer mais insulina do organismo e 

provoca mais picos de glicemia (OLIVEIRA, 2015). 

 O arroz vermelho recebe essa denominação devido à cor 

predominante em seu pericarpo, que varia de vermelho claro 

até o vermelho escuro. Essa coloração  é ocasionada pela 

proantocianina, pigmento bastante relevante para a 

alimentação humana e que fornece a esse grão caracteristicas 

antioxidantes e ações repelentes para alguns patógenos e 

predadores da cultura do arroz (PEREIRA; MORAIS, 2014). 

 O arroz preto vem se destacando no mercado através de 

novas opções de consumo, por proporcionarem atributos que 

chama atenção dos consumidores, como suas características 

nutricionais, aroma e coloração própria, conteúdo elevado de 

fibras e proteínas quando comparado as variedades não 

pigmentadas, possui alta digestibilidade proteica e baixo 

conteúdo de amilose, que contribuem para uma maior maciez; 

possui antocianinas, sendo a cianidina-O-glicosídeo, a 

majoritária, e também elevado teor de flavonóides e atividade 

antioxidante (BARNI et al., 2015). 

 O Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014) objetiva promover a saúde e prevenção de 

enfermidades, e profere recomendações gerais sobre a seleção 

de alimentos, baseado no estímulo ao consumo in natura ou 

minimamente processados, em ampla variedade e, 
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principalmente os de origem vegetal, ao qual  compreende a 

farinha de arroz. 

 A farinha de arroz, além de atuar como matéria-prima 

básica para a produção de derivados, como massas, pode ser 

utilizada como ingrediente para outros produtos, como os 

emulsificantes (ligantes e espessantes). Nessa conjuntura, seu 

emprego tem se ampliado para a fabricação de biscoitos, 

bebidas, alimentos processados, pudins, molhos para salada, 

pães sem glúten e alimentos infantis. Além da população 

celíaca, os alimentos isentos de glúten podem impetrar a 

categoria de saudáveis e funcionais, chamando a atenção de 

mais consumidores (BASSINELLO et al., 2015). 

 No Brasil, o uso da farinha de arroz ainda está bem 

inferior do seu potencial (IRGA, 2017). Oliveira et al. (2014) 

destaca em seu estudo o benefício do emprego desse produto 

na transformação de subprodutos como o arroz quebrado e a 

quirera, apresentando resultado com importantes 

características funcionais de interesse da população, com 

capacidade de utilização, inclusive na alimentação infantil e, 

principalmente, para os portadores da doença celíaca. 

  A busca por alimentos saudáveis apresenta um 

grande crescimento, especialmente para os intolerantes ao 

glúten, com isso, a indústria de alimentos é estimulada a ampliar 

a criação de produtos que satisfaça essa procura (UCHÔA et 

al., 2014). 

 Atualmente as alterações no estilo de vida,culturais e 

familiares, além da alta carga horária de trabalho propiciaram 

mudanças nos hábitos alimentares, modificando as refeições 

tradicionais e a quantidade de refeições por dia. Em 

contrapartida a essa mudança alimentar, como resultado, há 

um grande crescimento na produção de alimentos incluídos na 
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dieta, assim se encaixam as barras de cereais (MIRABALLES 

et al., 2014). 

 As barras de cereais são alimentos de ingestão 

simples, exigem pouco preparo e seu valor nutricional foi pouco 

ressaltado durante muito tempo. Considerada como artigo de 

confeitaria, com formato retangular e comercializada em 

embalagens individuais, seu mercado tem cada vez mais 

evidenciado um constante crescimento (DEODATO et al., 

2015). Segundo Sousa et al. (2016), elas são disponibilizadas 

de diversas formas, marcas, sabores e composição nutricional, 

e comumente, como maior fonte de fibras, prontas para 

estimular o bom funcionamento do sistema digestivo. 

 Barras de cereais podem ser produzidas a partir da 

extrusão da massa de cereais, sendo preparadas pela 

combinação dos ingredientes secos: flocos de arroz, milho, 

aveia e outros cereais, e os ingredientes aglutinantes: xarope 

de glicose e gordura vegetal, com a alternativa de acrescentar 

frutas desidratadas. São alimentos bastante nutritivos com 

sabor geralmente adocicado, fonte de vitaminas, sais minerais, 

fibras, proteínas e carboidratos complexos (OLIVEIRA, 2015). 

 Neste contexto, objetivou-se elaborar e avaliar as 

características físico-químicas e microbiológicas de barras de 

cereais adicionadas de diferentes tipos de farinha de arroz 

visando viabilizar sua aplicação tecnológica em virtude da 

crescente busca do aproveitamento de coprodutos com 

finalidade de reduzir os impactos ao meio ambiente e aprimorar 

o valor nutricional destas preparações.  
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MATERIAIS E MÉTODO  

 

       Esse estudo trata-se de uma pesquisa laboratorial de 

caráter quantitativo e experimental, com intuito de elaborar 

barras de cereal com diferentes tipos de farinha de arroz. 

  As farinhas de arroz branco, preto e vermelho utilizadas 

na elaboração das barras de cereais foram adquiridas em 

supermercados da cidade de Natal/RN. Os demais ingredientes 

foram obtidos em comércio da cidade de Cuité/PB.  

As análises físico-químicas e microbiológicas das barras 

de cereais foram realizadas no Laboratório de Bromatologia e 

de Microbiologia do Instituto Federal do Amapá/Macapá/AP.  

As barras de cereais foram elaboradas utilizando 

diferentes farinhas de arroz (branco, preto e vermelho), 

conforme as formulações podem ser visualizadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Formulações de barras de cereais adicionadas de 
diferentes tipos de farinha de arroz. 

 Formulações* 

Ingredientes  BFAB  BFAP  BFAV  

De aglutinação  

Mel de abelha  50,0  50,0  50,0  

Xarope de glucose  45,0  45,0  45,0  

Manteiga  5,0  5,0  5,0  

Secos  

Farinha de arroz branco  40,0  -  -  

Farinha de arroz preto  -  40,0  -  

Farinha de arroz vermelho  -  -  40,0  
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Aveia em flocos  30,0  30,0  30,0  

Flocos de arroz  10,0  10,0  10,0  

PTN texturizada de soja  10,0  10,0  10,0  

Uvas passas  10,0  10,0  10,0  

Farinha de arroz branco  40,0  -  -  

* Quantidades em porcentagem (%); PTN: proteína 
BFAB – Barra de cereal com farinha de arroz branco; BFAP – Barra de cereal 
com farinha de arroz preto; BFAV – Barra de cereal com farinha de arroz 
vermelho. Fonte: Próprio autor (2018). 

 
Para a fabricação das barras de cereais, inicialmente os 

ingredientes líquidos (de aglutinação) foram aquecidos por 

aproximadamente 3 minutos e em seguida, adicionados os 

ingredientes secos. Após, foram misturados e mantidos em 

cocção por aproximadamente 3 minutos em fogo brando. A 

massa obtida foi enformada, prensada e levada ao forno (180°C 

) por 20 minutos. Em seguida as barras foram cortadas em 

tamanhos retangulares e peso aproximado de 10 g, embaladas 

à vácuo em sacos de polietileno e armazenadas a temperatura 

ambiente até as análises. O processamento pode ser 

visualizado no fluxograma apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma do Processamento das Barras de 
Cereais. 

Preparo do xarope (manteiga, mel e xarope de glicose) 
↓ 

Aquecimento durante 3 minutos 
↓ 
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Adição da mistura dos ingredientes secos (flocos de arroz, 
flocos de aveia, proteína texturizada de soja, uva passa e 

farinha de arroz) 
↓ 

Homogeneização 
↓ 

Cocção por mais 3 minutos 
↓ 

Deposição da massa em bandejas seguida de compactação 
↓ 

Cocção em forno durante 20 minutos a 180º C 
↓ 

Corte 
↓ 

Embalagem à vácuo em saco de polietileno 
 

Para avaliação da composição centesimal e físico-

química das barras de cereais, foram avaliadas quanto ao teor 

de umidade, proteína, lipídeos e cinzas conforme metodologia 

descrita pela Association of Official Analytical Chemists (2012).  

O teor de carboidratos foi obtido diminuindo a 

porcentagem total de proteínas, lipídios, umidade e cinzas de 

100% (BRIZOLA; BAMPI, 2014). O valor calórico foi obtido 

através de cálculo teórico considerando a soma das 

quantidades de calorias provenientes das proteínas, dos 

lipídeos e dos carboidratos, utilizando-se os seguintes fatores: 

4 Kcal/g de carboidratos, 4 Kcal/g de proteínas e 9 Kcal/g de 

lipídeos. O valor foi expresso em Kcal/100g da amostra. 

Para medida de pH foi utilizada metodologia descrita pelo 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) através do uso de pHmetro. A 

atividade de água foi determinada para cada barra obtida, por 

leitura direta, a 20ºC, no equipamento AQUALAB CX-2 T 
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Braseq, sendo a leitura realizada automaticamente depois de 

alguns minutos do rastreamento de toda a amostra.  

Todas as análises foram feitas em triplicata, e para os 

resultados, foram consideradas as médias entre os três 

resultados.  

 Para análises microbiológicas das barras de cereais 

foram realizadas análises de coliformes a 45ºC, Bacillus cereus 

e Salmonella sp. com o objetivo de verificar se as amostras 

atendiam aos padrões microbiológicos estabelecidos pela 

Resolução RDC nº 12/01 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), conforme 

Silva et al. (2007). Bolores e leveduras foram determinados 

segundo Larone (2002) e micro-organismos mesófilos e 

psicotróficos de acordo com American Public Health 

Association – APHA (2001). 

 Os dados foram avaliados através de análise de 

variância (ANOVA). As médias comparadas pelo teste de 

Tukey, considerando o nível de significância de 95% (p<0,05), 

utilizando o pacote Sigma Stat (Stat view para Windows versão 

5.0, SAS Intitute Cary, NC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises físico-químicas das barras de 

cereais adicionadas de diferentes tipos de arroz podem ser 

visualizados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Composição físico-química das barras de cereais 
adicionadas de diferentes tipos de farinha de arroz 

  
BFAB 

 
BFAP 

 
BFAV 

Umidade(%) 14,30±0,256ª 13,75±0,197ab 13,71±0,224b 

Proteína(%) 7,91±0,274ab 8,73±0,378a 7,47±0,321b 

Lipídeos(%) 0,25±0,075b 1,13±0,218a 0,43±0,112b 

Cinzas(%) 1,09±0,097 1,52±0,118 1,23±0,246 

Carboidratos(%) 76,44±0,591ª 74,86±0,543b 77,14±0,465ª 

Atividade deágua 0,617±0,000 0,616±0,000 0,615±0,000 

pH  5,39±0,000 5,37±0,000 5,39±0,000 

Valor Energético 
Total (Kcal) 

339,90±0,649b 343,62±2,103a 342,38±0,164ª 

BFAB – Barra de cereal com farinha de arroz branco; BFAP – Barra de cereal 
com farinha de arroz preto; BFAV – Barra de cereal com farinha de arroz 
vermelho. *Médias ± desvio-padrão com letras diferentes na mesma linha 
diferiram entre si pelo teste Tukey (p<0,05). Fonte: Próprio autor (2018). 

 

O teor de umidade encontrado nas barras de cereais 

variou entre 13,71 – 14,30% (Tabela 2). Verificou-se que o teor 

de umidade da barra de cereal de arroz preto (BFAP) não diferiu 

(p>0,05) das demais barras de cereais. No entanto, a umidade 

da barra de cereal vermelho (BFAV) foi inferior (13,71%) 

diferindo significativamente da barra de cereal de arroz branco 

(BFAB) (14,30). Estes valores estão dentro do estabelecido na 

legislação vigente (RDC n° 263/2005) que estabelece limite 
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máximo de 15% de umidade para produtos de cereais, amidos, 

farinhas e farelos (BRASIL, 2005).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Roberto 

et al. (2015) que avaliaram a qualidade nutricional de barras de 

cereais formuladas com farinha da casca e semente de goiaba, 

e no parâmetro umidade apresentou teor de 13,71% para a 

formulação com 30% da farinha de casca e semente de goiaba.  

Arruda et al. (2019) em seu estudo com barra de cereais 

a base de abóbora e coco obteve 32,30% de umidade, assim 

como no estudo de Goulart et al. (2017), que obteve teor de 

27,13% de umidade em uma barra de cereal produzida com 

alga Porphyra tenera, sendo esses valores superiores ao do 

presente estudo (13,71–14,30%). Os teores de umidade 

encontrados nos estudos de Arruda et al. (2019) e de Goulart et 

al. (2017) podem ser justificados pela presença de ingredientes 

como frutas, hortaliças e cereais, que pode ter contribuído para 

essa quantidade maior de umidade. Segundo os autores, o teor 

de umidade é imprescindivel na produção do alimento, pois o 

teor de umidade em um produto determina sua durabilidade e 

condições no processo de estocagem.  

valor elevado comparado ao presente estudo (13,71 – 

14,30%) 

O conteúdo de proteína encontrado nas barras de 

cereais variou de 7,47 – 8,73 (Tabela 2), retratando uma 

diferença significativa entre as formulações BFAP e BFAV. 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Bezerra et 

al. (2015), que teve como objetivo a elaboração de barras de 

cereais com adição de diferentes teores (10, 15 e 20 %) da 

farinha de batata-doce, apresentando 8,6% de proteína na 

barra de cereal elaborada com 15% de farinha de batata doce. 

Roberto et al. (2015) também encontraram resultado 
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semelhante ao avaliarem as barras de cereais adicionadas de 

casca e semente de goiaba, no qual obtiveram 8,41 % de 

proteínas. Esses dados divergem em valor superior ao 

encontrado por Goulart et al. (2017) com sua barra de cereais 

elaborada com alga Porphyra tenera obtendo a porcentagem de 

5,64% do seu conteúdo de proteina. O valor inferior encontrado 

pelo autor pode ser justificado pelo fato da barra de cereais 

desenvolvida com alga Porphyra tenera não dispor de 

ingredientes com alto valor proteico. 

Os teores de lipídeos das formulações variaram suas 

médias entre 0,25 - 1,13 % (Tabela 2). A formulação BFAP 

apresentou maior teor de lipídeos (1,13%) diferindo 

significativamente das barras de cereais BFAB e BFAV (0,25 e 

0,43%) respectivamente. Valores inferiores aos encontrados no 

presente estudo para lipídeos foram obtidos por Srebernich et 

al., (2016), que avaliou as características físico-químicas, 

sensoriais e nutricionais de barras de cereais com adição de 

goma de acácia, inulina e sorbitol, onde ambas as formulações 

do estudo obtiveram um percentual de lipídeos de 1,20 %. O 

presente estudo apresenta valor bem inferior quando 

comparado com a barra de cereal com alga Porphyra tenera 

que teve 12,19% de lipídeos (GOULART et al., 2017). Na 

maioria dos estudos com desenvolvimento de barras de cereais 

esse percentual é mais elevado, devido ao uso em grande 

quantidade de ingredientes como: manteiga, margarina, 

gordura vegetal e lecitina de soja (SILVA et al., 2016), sendo 

assim o presente estudo desenvolveu barras de cereais (BFAB, 

BFAP e BFAV) com um baixo teor de lipídeos. Segundo a 

Ingestão Dietética de Referência - DRIs (2006) a ingestão 

lipídica para um individuo saudável, não deverá ultrapassar o 

limite de 25% a 30% do valor calórico total diário. 



DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE 

BARRAS DE CEREAL ELABORADAS A PARTIR DE FARINHA DE ARROZ  

388 
 

A cinza de um alimento é o resíduo inorgânico que 

continua depois da combustão da matéria orgânica, que é 

convertida a CO2, H2O e NO2, a cinza alcançada não possui 

essencialmente a mesma composição que a matéria mineral 

presente inicialmente no alimento, pois pode existir perda por 

volatilização ou determinada interação entre os constituintes da 

amostra; o conteúdo de cinzas totais para cereais varia entre 

0,3% e 3,3%(p/p) (CECCHI, 2003). Diante do teor de cinzas 

encontrado nas formulações desse estudo (Tabela 2), pode-se 

observar que não apresentou diferença (p>0,05) entre as barras 

de cereais, sendo de 1,09% para BFAB, 1,52% para BFAP e 

1,23% para a BFAV, podendo assim afirmar que as diferentes 

farinhas adicionadas não influenciaram no teor de minerais das 

barras de cereais elaboradas. Czaikoski et al. (2016) ao 

elaborar, e avaliar físico-quimicamente e sensorialmente barras 

de cereais com adição de farinha de ameixa (Prunus salicina), 

na sua formulação com maior aceitabilidade (15% de farinha de 

ameixa) obteve 1,94 % de cinzas, resultado superior ao relatado 

neste estudo. Martins (2018) verificou em seu estudo no 

desenvolvimento e otimização de uma barra de cereais sem 

glúten, sem lactose e sem açúcar adicionado, que, apesar da 

variação dos níveis de algumas matérias-primas e das 

temperaturas de secagem, estas não provocaram nenhuma 

mudança no teor de cinzas das barras de cereais, encontrando 

um teor de cinzas  de aproximadamente 1 ± 0,04%(p/p). O 

mesmo foi obtido no estudo de Covino et al. (2015), que 

desenvolveu barras de cereais com aveia e flocos de arroz 

apresentando teores de cinzas de aproximadamente 1%-

2%(p/p).  

O componente das barras de cereais encontrado em 

maior proporção foram os carboidratos (BFAB = 76,44 %, BFAP 
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= 74,86 %, BFAV = 77,14%), sendo que a BFAP diferiu 

significativamente das demais barras de cereais BFAB e BFAV. 

Silva et al. (2016) objetivaram desenvolver, avaliar a 

composição química e a aceitação sensorial de barras de 

cereais adicionadas de bagaço de mandioca, e apresentaram 

valor de carboidratos (82,3 – 87,57 %) superior ao encontrado 

no presente estudo. Valor inferior foi encontrado por Covino et 

al. (2015) que obtiveram cerca de 50% de teores de hidratos de 

carbono em barras de cereais. O achado pode ser justificado 

devido o valor depender do tipo de matéria-prima utilizada. Nos 

estudos que obtiveram altos valores desse macronutriente o 

uso dos ingredientes a base de cereais utilizados nas 

formulações foram os flocos de aveia, flocos de arroz, farinha 

de arroz, como também ao uso do xarope de glicose e do mel, 

ingredientes com alta carga glicídica. 

Quanto à atividade de água (Tabela 2), as barras de 

cereais obtiveram médias entre 0,615 - 0,617 (p>0,05), o que 

excede um pouco do valor de atividade de água limitante para 

a multiplicação microbiana, que é de 0,60, segundo Franco e 

Langraf (2008). Ainda assim, o valor ultrapassado foi mínimo, 

mantendo ainda a qualidade do alimento, o que foi comprovado 

na análise microbiológica das barras de cereais (Tabela 3), 

valores semelhante aos encontrados no presente estudo 

também foram observados por Macedo (2017), que avaliou as 

características sensoriais e nutricionais de barras alimentícias 

com diferentes concentrações de Spirulina platensis 

apresentando valores que ficaram entre 0,58 e 0,62. Ambos os 

estudos demonstraram resultados satisfatórios levando em 

consideração que os valores obtiveram uma pequena margem 

de elevação, tendo assim uma mínima probabilidade de 

crescimento microbiológico por determinado tempo.  
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Na análise de pH (Tabela 2), observou-se que os valores 

não apresentaram diferença (p>0,05) entre si, tendo em vista 

que os valores obtidos foram de 5,37 a 5,39, caracterizando 

assim as barras de cereais como alimentos de baixa acidez 

(FRANCO; LANGRAF, 2008). Os resultados de pH encontrados 

no presente estudo estão dentro da faixa dos resultados 

encontrados por Damasceno et al. (2016), que avaliaram o 

impacto da adição de diferentes concentrações (0, 3, 6 e 9%) 

de farinha de casca de abacaxi sobre as características físico-

químicas e a qualidade sensorial das barras de cereais, que 

foram de 4,91, 5,16, 5,28 e 5,80% para as formulações T3 (9% 

de farinha), T2 (6% de farinha), T1 (3% de farinha) e controle 

(0% de farinha), respectivamente. Macedo (2017) obteve 

valores mais elevados que variaram de 5,83 a 6,18 em suas 

barras de cereais com diferentes concentrações de Spirulina 

platensis, o autor justifica que embora o pH encontre-se 

próximo a alcalinidade, favorecendo assim o desenvolvimento 

microbiano, pode-se empregar alternativas para minimizar esse 

possível desenvolvimento microbiano e aumentar a vida de 

prateleira do produto. 

O valor do pH varia entre 0 e 14, onde o 7 que expressa 

a neutralidade. Sendo de grande relevância na prevenção da 

multiplicação de diversos microrganismos nos alimentos. Os 

alimentos são considerados pouco ácidos quando possuem pH 

maior que 4,5. Nos alimentos com pouca acidez a microbiota é 

variada, sendo considerada com condições propicias para 

desenvolvimento e proliferação de bactérias, até mesmo as 

patógenas, bolores e leveduras (FRANCO; LANGRAF, 2008). 

O valor calórico das barras de cereais variou de 339,90 

a 343,62 kcal (Tabela 2). As barras de cereais (BFAP e BFAV) 

apresentaram maior valor calórico diferindo significativamente 
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da BFAB, provavelmente essa diferença pode ser devido à 

farinha de arroz preto e arroz vermelho utilizadas nas 

formulações. Silva et al. (2016), ao desenvolverem e avaliarem 

a composição química de barras de cereais adicionadas de 

bagaço de mandioca (0, 8 e 25% de bagaço de mandioca), 

obtiveram valor energético superior ao encontrado nesse 

estudo, apresentando valores de 359,42 a 384,58 kcal. Já o 

valor calórico encontrado por Arruda et al. (2019) na elaboração 

de barra de cereais a base de abóbora e coco apresentou valor 

calórico igual a 323,56 kcal, apresentando um conteúdo calórico 

inferior ao do presente estudo. 

Os resultados das análises microbiológicas das barras 

de cereais são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Análises microbiológicas das barras de cereais 
adicionadas de diferentes tipos de farinha de arroz 
 

 BFAB BFAP BFAV 

Coliformes a 45°C (NMP g-1) < 2 < 2 < 2 

Bacillus cereus (UFC/g) < 102 < 10² < 10² 

Salmonella sp.em 25g Ausente Ausente Ausente 

Bolores e Leveduras (UFC/g) < 10² < 10² < 10² 

Mesófilos (Log10 UFC.g-1) <1,00 <1,00 <1,00 

Psicotróficos (Log10 UFC.g-
1) 

<1,00 <1,00 <1,00 

BFAB – Barra de cereal com farinha de arroz branco; BFAP – Barra de cereal 
com farinha de arroz preto; BFAV – Barra de cereal com farinha de arroz 
vermelho. UFC – Unidades Formadoras de Colônia. *Médias ± desvio-
padrão com letras diferentes na mesma linha diferiram entre si pelo teste 
Tukey (p<0,05). Fonte: Próprio autor (2018). 
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Conforme os resultados (Tabela 3) as barras de cereais 

foram consideradas adequadas para o consumo, de acordo 

com o estabelecido pela RDC nº 12/01 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), 

conforme Silva et al. (2007), Larone (2002) e American Public 

Health Association – APHA (2001), para bacillus cereus, 

coliformes e Salmonella sp., bolores e leveduras e 

microorganismos mesófilos e psicotróficos, respectivamente.  

Resultados semelhantes foram mostrados por Souza et 

al. (2016), que desenvolveram barras de cereais diet sabor 

umbu com farinha de banana verde, com objetivo de contribuir 

com a ampliação do aproveitamento e industrialização do umbu 

(Spondias tuberosa Arruda), no qual os resultados da análise 

microbiológica comprovaram a qualidade das matérias-primas 

e o controle higiênico-sanitário na preparação de barras de 

cereais, comprovando que o produto encontra-se dentro dos 

padrões microbiológicos preconizados por esta legislação 

vigente, apresentando-se, portanto, seguros para o consumidor 

do ponto de vista microbiológico.  

Arruda et al. (2019), na elaboração de barra de cereais a 

base de abóbora e coco também obtiveram resultados 

satisfatórios, visto que não foi encontrado a presença dos 

microorganismos (Coliformes termotolerantes, Salmonella sp., 

Bacillus cereus). Este resultado condiz com o estudo elaborado 

por Batista et al., 2014 que avaliaram barras de cereais 

produzidas com resíduos industriais de frutas. 

 

CONCLUSÕES  
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   A barra de cereal formulada apresentou bom aporte 

calórico, com baixo teor em gorduras, constatando que as 

farinhas de arroz são boas opções para o desenvolvimento de 

produtos com alto valor nutricional, apresentando uma nova 

opção deste tipo de alimento no mercado, constituindo uma 

proposta de alimento saudável.  

   Diante disso, os resultados obtidos demonstraram que a 

utilização de farinha de arroz é uma alternativa propícia para 

elaboração de barras de cereais, e que as barras produzidas 

são produtos promissores na indústria alimentícia para inserção 

no mercado.  

   As barras de cereais apresentaram elevado conteúdo de 

proteínas, de carboidratos e parâmetros microbiológicos de 

qualidade adequados à legislação vigente.   

    Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade de se 

obter barra de cereal por meio da formulaçao elaborada como 

alternativa aos produtos comerciais. 

 No entanto, há necessidade de ampliação nas pesquisas 

da área de tecnologia dos alimentos relacionadas a farinhas de 

arroz, com objetivo de expandir o mercado de consumo e a 

produção de alimentos a base de farinhas de arroz. 
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RESUMO: Objetivou-se, com o estudo em questão, a 
elaboração de um canudo biodegradável a base de materiais 
poliméricos, fazendo uso dos biopolimeros: amido de mandioca 
nativa, quitosana, gelatina de origem animal e a glicerina 
bidestilada como agente plastificante. Idealizado para ser uma 
alternativa sustentável e rentável à substituição dos canudos 
pró-degradantes que circulam no mercado. O trabalho dividiu-
se em duas etapas: partindo da elaboração dos géis para 
solução filmogênica e posterior confecção dos canudos e 
sequencialmente, a análise de solubilidade em meio aquoso e 
em meio ácido. Destarte, constatou que a solubilidade do 
canudo biodegradável feito de material polimérico em meio 
aquoso, na faixa de pH 6,0, é vantajosa, o qual apresentou 
solubilização média de 27% da massa total e em meio ácido, 
com pH em torno de 3,0, a solubilização média foi de 42%, os 
dados obtidos na análise apresentaram-se como eficientes visto 
que o produto foi idealizado para ser descartado logo após a 
sua utilização, sem gerar produtos tóxicos para o meio 
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ambiente, além disso o material não provoca alterações 
organolépticas perceptíveis nas bebidas. Portanto, o item 
desenvolvido, após revisão e adaptações na formulação, 
relativas a sua solubilização em ambiente ácido, tem um grande 
potencial de inserção no mercado brasileiro.  
 

Palavras-chave: Biopolimeros. Canudos Pró-degradantes. 

Mercado Brasileiro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atual preocupação com as mudanças climáticas, como 

atentam Endres et al. (2017), fez com que a avaliação ecológica 

dos bioplásticos se tornasse vital, e sob tal ótica pode-se 

concluir que em geral os materiais poliméricos à base de 

biomassa, conforme seu campo de aplicação, podem contribuir 

positivamente na redução dos gases do efeito estufa (GEE) e, 

consequentemente, contra as alterações climáticas, ainda 

reduzindo o volume de lixo descartado. 

 Destacando as embalagens e seus acessórios, a 

exemplo dos canudos e talheres descartáveis, convencionais 

como grandes contribuintes para a produção de lixo no Brasil, 

o qual produz cerca de 240 mil toneladas de lixo por dia (t/dia), 

sendo superior à Alemanha (85.000 t/dia) e Suécia (10.400 

t/dia), como apresentou Bauman (1998, apud. FARIAS et al. 

2012). 

Os plásticos estão cada vez mais inseridos no cotidiano 

dos indivíduos (CASTRO, 2019). O plástico é definido por  

Miranda, Mello e Zogaib (2018), como qualquer material capaz 

de ser modelado com calor ou pressão para criar outros objetos, 

contudo os tipos de plásticos que circulam no mercado atual 

não é proveniente de recusos naturais renováveis, divergindo 
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dos comumentes circulantes em meados do século XVII, 

proveniente de resinas de certas ávores. 

 Observou-se aumento de 20 vezes na produção de 

plásticos desde o ano de 1964, gerando um total de 322 milhões 

de toneladas de plásticos em 2015. Além disso, estimativas 

indicam que essa quantidade poderá quase quadruplicar até 

2050 (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). 

Hodiernamente, tem havido crescente interesse no 

mundo do empreendedorismo no emprego de materiais 

alternativos à utilização de plásticos petroquímicos devido, 

principalmente, ao grande impacto ambiental que é gerado pelo 

seu descarte inadequado. 

World Economic Forum (2016) elenca que há relevantes 

questões ambientais relacionadas à produção e ao consumo de 

plásticos em geral, a destaque para a dependência em relação 

ao finito estoque de recursos fósseis, à emissão de gases de 

efeito estufa (GEE) e seus consequentes impactos ambientais 

e na saúde humana,  ainda a disposição desse resíduo sólido 

no ambiente. 

 De forma que muitas pesquisas têm investido no âmbito 

da sustentabilidade, apropriando-se das diretrizes da química 

verde – área que visa desenvolver os meios científico e 

industrial, mas com foco em atividades e processos mais 

sustentáveis (CGEE, 2010) – e da utilização de biopolimeros, 

como forma de desenvolvimento de bioplásticos e embalagens 

verdes.  

O desenvolvimento de bioplásticos, termo que pode fazer 

referência tanto a um produto de origem renovável, quanto a um 

plástico biodegradável, ou um produto com ambas caraterística, 

pode ser considerado como uma das aplicações da química 

verde (RUJNIĆ-SOKELE; PILIPOVIĆ, 2017).   
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Consoante Endres et al. (2017), os biopolimeros 

provenientes de biomassa vegetal, trata-se de um material 

polimérico de alta degradabilidade que gera produtos não 

tóxicos ao meio ambiente.  

O presente estudo explora os biopolimeros que são 

macromoléculas, constituídas de monômeros, obtidas de 

matérias-primas de fontes renováveis. Fujino e Camillo (2016) 

destacam que essa matéria apresenta uma vasta gama de 

aplicações.  

Conforme a norma ASTM D6400-04, Standard 

Specification for Compostable Plastics, da ISO 17088 (2008, 

apud. Brito et al., 2011, p. 2) polímeros biodegradáveis são 

polímeros nos quais a degradação resulta da ação de 

microorganismos de ocorrência natural como bactérias, fungos 

e algas. Podendo ser consumidos em semanas ou meses sob 

condições favoráveis de biodegradação (MOHANTY et al., 

2005). Esses biopolimeros são provenientes de fontes naturais 

renováveis como milho, celulose, batata, cana-deaçucar, ou 

sintetizados por bactérias, destaca Brito et al. (2011).  

Assim como o mercado de plásticos, o de bioplásticos 

apresenta tendência de crescimento, mesmo com a baixa 

representatividade no mercado de plásticos, explana Castro 

(2019), ainda consoante a autora, de 2009 para 2016 observou-

se uma taxa de crescimento ao ano de aproximadamente 50%, 

alcançando quase 4,2 milhões de toneladas nesse último ano. 

Apesar de ainda, o plástico de origem renovável e não 

biodegradável apresenta destaque nessas estatísticas, 

representeando cerca de 77% do total em 2016  segundo a 

European bioplastics, 2013 e European bioplastics, 2017. 

Os biopolimeros biodegradáveis, como os diversos tipos 

de amidos, conforme Brito et al. (2001), são as melhores opções 
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para o meio ambiente pois se degradam em menos tempo que 

os convencionais.  

Os primeiros canudos datam de 3.000 a.C. e foram feitos 

pelos sumérios para evitar os subprodutos sólidos da 

fermentação da cerveja, que ficavam no fundo do copo 

(MIRANDA; MELLO; ZOGAIB, 2018), estes eram fabricados de 

ouro. Já no século XIX, o canudo de centeio (ou palha) se 

popularIzou pelo seu baixo preço e maciez, contudo 

apresentando a desvantagem de se desfazerem facilmente em 

contato com a água e ainda atribuindo sabor a todas as bebidas. 

Com a invenção do plástico, os canudinhos passaram a ser 

feitos em larga escala com esse tipo de material, como 

explanam Miranda, Mello e Zogaib (2018).  

O canudo de polipropileno e poliestireno, representa 

cerca de 4% de todo o lixo plástico do mundo. Miranda, Mello e 

Zogaib (2018), exemplificam a dimensão dessa problemática 

através da utilização de canudos de 6 milimetros de diâmetro, 

totalizando o equivalente a um cubo de 165 metros de aresta, 

como o volume total usado de canudos descartáveis pelos 

brasileiros em um ano, ainda se empilhasse esses canudos, no 

mesmo período, obteria um muro de 2,1 metros de altura.  

Visto ainda que o canudo descartável de material 

plástico, conforme dados publicados pela ONG Ocean 

Conservancy, Estados Unidos, foi o 7º objeto mais coletado nos 

oceanos em todo o mundo no ano de 2017, como elenca 

Barrucho (2018), sendo 500 milhões por dia apenas nos 

Estados Unidos, demonstrando o grande impacto ambiental 

proveniente de sua utilização e que está em debate em vário 

países, incluindo o Brasil, o qual adotou em alguns estados, 

projetos de lei que proíbem a comercialização e distribuição 
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desse item, transformado em lei em 2018, conforme Brasil 

(2019).  

O estudo faz uso de polissacarídeos de origem vegetal, 

o amido de mandioca, e animal, a quitosana e a gelatina pra 

elaboração de bioplásticos para posterior confecção de 

canudos biodegradáveis, desta maneira demonstrando uma 

das inúmeras formas de aproveitamento desses resíduos e uma 

tentativa de propagar a consciência ambiental na área da 

tecnologia de alimentos.   

O amido é um homopolissacarídeo composto por 

cadeias de amilose e amilopetina segundo definição de 

Queiroga (2015), as fontes mais comuns de amido alimentício 

são o milho, mandioca, batata e o arroz. Ainda segundo a 

autora, o amido de mandioca está entre os amidos geralmente 

mais utilizados por conter alto teor de amilose, que contribui 

para reduzir o tempo de preparo e aumentar a firmeza do gel 

dessa matéria-prima, características esta conveniente para 

elaboração de bioplásticos mais firmes e resistentes.    

A glicerina bidestilada, subproduto do biodiesel que é 

empregado na indústria alimentícia como um emulsificante e 

espessante, nesse trabalho foi empregado como um agente 

plastificante que confere ao filme maior resistência mecânica e 

uma selagem mais eficiente.  

A quitosana é um derivado da quitina, – e o segundo 

polissacarídeo mais abundante na natureza depois da celulose, 

sendo o principal componente do exoesqueleto de crustáceos, 

sua presença ocorre também em nematoides, insetos, na 

parede celular de fungos e leveduras (SILVA; SANTOS; 

FERREIRA, 2006) – destacando o exoesqueleto de crustáceos 

como principal fonte o camarão, lagosta e afins, material 

comumente descartado pela indústria alimentícia, conforme 
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elencam os autores Cereda (2002), Assis e Brito (2002) e 

Oliveira (2018). Contudo, a carapaça de caranguejos e 

camarões, subprodutos da indústria pesqueira representam o 

material de interesse para obtenção da quitosana comercial. 

Proporciona ao bioplástico, obtido dessa matriz, alta resistência 

mecânica e devido seu caráter antimicrobiano aumenta a vida 

de prateleira dos produtos derivados dessa fonte.   

No setor aquícola, a carcinicultura se destaca como uma 

das atividades que mais se expandiu nas últimas décadas, 

devido primordialmente as caraterísticas geoespaciais desse 

país, como seu extenso litoral, grandes reservatórios de água 

doce, mão de obra relativamente barata e um crescente 

mercado interno, consoante Tahim, Damaceno e Araújo (2019).  

Os dez maiores países produtores mundiais concentram, 

em média, 92,3% da produção total, o Brasil é o nono dessa 

lista, segundo dados da FAO (2014). A Região Nordeste, 

conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), responde por 99,4% do total nacional, na 

produção de camarão. 

 Destaque para os estados do Rio Grande do Norte, 

responsável por 43,2% do total da produção, e Ceará, com 

participação de 28,5%, com mais de 13 mil toneladas de 

camarão em 2018, como demonstra Agência Brasil (2019).  

Os valores relativos à produção mundial de crustáceos 

apontam para uma quantidade aproximada de 6 a 8 milhões de 

toneladas que são desperdiçadas anualmente FAO (2016, 

apud. OLIVEIRA, 2018, p. 41).  

Dessa forma, a região do nordeste brasileiro se 

apresenta como um potencial produtor de quitosana, podendo 

ser utilizada para diversos fins, que vão desde os fármacos à 
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indústria de alimentos, mas que ainda não explora 

eficientemente esse área.  

A estrutura química da quitosana é formada por repetição 

de unidades de beta (1-4,2-amino-2deoxi-Dglucose ou D-

glucosamina) e apresenta cadei polimérica similar à da celulose 

(ASSIS e LEONI, 2003).  

Esse polímero caracteriza-se por posuir grupos aminicos 

livres, pela solubilidade em soluções ácidas insolubilidade em 

pH superior a 6,5 em presença de H2SO4, baixa solubilidade 

H3PO4, insolubilidade em solventes orgânicos, solubilidade em 

pH inferior a 6,5, capacidade de formar soluções viscosas com 

formação de geleificação com poliânions e de solubilizar em 

mistura de água e álcool. 

Por ser atóxica, pelas propriedas antifúngicas, 

antiflamatória e pela habilidade formar gel e filmes resistentes, 

a quitosana tem sido amplamente utilizada na indústria 

farmacêutica (Campana-Filho et al., 2007), nas últimas décadas 

tem atraído atenção de pesquisas focadas no desenvolvimento 

de revestimento e filmes para conservação de alimentos, as 

suas propriedades já mencionadas, ainda, pela capacidade de 

formar filmes resistentes e flexíveis e com barreira protetora 

para reduzir a respiração de frutas e hortaliças.  

Estudos com a utilização da quitosana na composição de 

canudos biodegradáveis ainda são escassos. 

A gelatina é um polímero obtido a partir do colágeno que 

apresenta diferentes características e propriedades 

dependendo da fonte e método de obtenção (NIEHUES, 2015). 

Nesse trabalho foi utilizada, apenas como reforço do bioplástico 

em questão da sua firmeza mecânica, devido ao enrolamento 

das cadeias de colágeno na matéria-prima. 
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Portanto, este trabalho tem como objetivo a elaboração 

de canudos biodegradáveis, a fim de se obter um produto 

alternativo aos já circulantes no mercado, com isso 

apresentado-se como uma plausível solução para esse estorvo.    

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O canudo biodegradável a base de amido foi elaborado 

no laboratório de processamento vegetal do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN) campus Currais Novos, 

e a analíse de solubilidade dos filmes em meio ácido e aquoso, 

foi realizada no laboratório de análise de alimentos do mesmo 

campus.  

Esse trabalho foi dividido em duas etapas:  

i-) Elaboração dos filmes a base de amido de mandioca 

nativa, quitosana, gelatina de origem animal e glicerina 

bidestilada, para a confecção dos canudos biodegradáveis; 

 ii-) Análise de solubilidade do produto final em meio 

aquoso, apropriando-se da água destilada para evitar influência 

de outros fatores externos, e com faixa de pH em torno de 6,0, 

e em meio ácido utilizando, como simulação para as 

comumentes bebidas, o ácido acético (1%) de pH 3,0, que foi 

realizada de acordo com a metodologia proposta por Gontard 

et al. (1993 apud. FARIAS et al 2012). Avaliando-se 

quantitativamente a perda de massa do material que não foi 

solubilizado.  

A formulação adotada, foi elaborada a partir de testes 

laboratoriais qualitativos de eficiência, levando em 

consideração os fatores de melhor resistência mecânica, 

elasticidade, boa soldagem e uma baixa solubilidade em meio 

aquoso e meio ácido.   
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Na primeira etapa (i), para produção dos géis 

poliméricos, a composição utilizada, foi elaborada nas 

seguintes proporções para 5,0% m/v de massa fixa de solução 

filmogênica (SF) final, sendo: 3,0% m/v amido de mandioca, 

0,8% m/v gelatina de origem animal na diluição (1:9), gelatina e 

água, respectivamente, 0,3% m/v quitosana Polimyar, e a 

glicerina bidestilada representando 40,0% da massa final de 

solução.  

Para o gel de quitosana, pesou-se 6,0g  de quitosana 

Polymar para dissolver com 60 mL de solução de ácido acético 

a 1% e manteve sob agitação controlada, sem aquecimento em 

média por 6 – 8 horas, para a completa solubilização, obteve 

uma solução final de pH 4,8.  

Para o gel de amido, pesou-se 1,7g de amido de milho 

para 70 mL de água destilada, submeteu a mistura ao 

aquecimento em banho-maria e quando a mistura atingiu 55°C, 

adicionou-se o agente plastificante, a glicerina bidestilada, e 

manteve o aquecimento. Ao atingir 75°C, marcou 15 minutos, 

com agitação leve e constante para promover a gelatinização 

da mistura, apresentando pH em torno de 6,5.  

Para o gel de gelatina de origem animal, utilizou a 

proporção (1:9), para preparo de 50 mL de mistura, sob 

aquecimento em banho-maria até a formação de gel com pH 

5,0.    

Em sequência ao fluxograma supracitado os géis 

produzidos foram homogeneizados durante 10 minutos sob 

agitação lenta para eliminação de bolhas de ar, e dispostos em 

placas de Petri de acrílico secas e taradas, foi pesado 70 g de 

gel e armazenadas para secagem uniforme.  

Na etapa (ii), a solubilidade em água e ácido foi 

mensurada de acordo com a metodologia proposta por 
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Gontard et al. (1993), em que as amostras (de forma circular de 

20 mm de diâmetro) foram secas em estufa a 105°C, pesadas 

e submersas em um erlenmeyer, um contendo 50 mL de água 

destilada e outro com ácido acético a 1%.  

O sistema foi mantido sob lenta agitação de 35% em 

mesa agitadora orbital TECNAL 101104, por 40 minutos, que 

pode ser considerado um tempo máximo médio que um 

indivíduo passa consumindo alguma bebida com os canudos 

convencionais antes de descartá-los.  

Após essa etapa, as amostras foram removidas da água 

e do ácido e secas em estufa a 105 ºC por 24 horas para se 

determinar o peso seco final do material que não foi 

solubilizado. As amostras foram preparadas em triplicata. Os 

resultados foram expressos através da porcentagem de 

material seco solubilizado e calculada de acordo com a 

Equação 1. 

 
Equação 1. Cálculo de solubilidade dos filmes 

𝑆𝑂𝐿 = (
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑓
) × 100 

Sendo:  

SOL - massa solubilizada em função da massa seca inicial (%); 

Mi - massa inicial do material seco (g);  

Mf - massa final do material seco não solubilizado (g). 

 

  

Fonte: Gontard, N.; Guilbert, S.; Cuq, J. L.; J. Food 

Sci. 1993, 58, 206 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os filmes obtidos a partir da junção dos três polímeros 

(amido, quitosana e gelatina) com adição do plastificante (a 

glicerina) apresentou boa resistência mecânica, flexibilidade e 

brilho, o plastificante foi de essencial importância na selagem a 

quente dos canudos, devido este ter características 

termoplásticas.  

O filme formado apresentou uma matriz contínua, com 

boa aparência, flexível, de fácil manuseio e a coloração amarela 

se apresentou de modo atrativo, no produto finalizado. 

A solubilidade em água de biofilmes de materiais 

poliméricos é vantajosa considerando que é um produto 

idealizado para ser descartado após o uso como Barrucho 

(2018) explana, um canudo de material polimérico derivado 

petroquímico tem um tempo de vida útil em torno de 4 minutos, 

além de que o material desenvolvido a base de biopolimeros 

não provocarem alterações nas propriedades sensoriais das 

bebidas. 

Observou-se que após 40 minutos sob agitação 

automática de 35%, que o material obteve uma solubilização 

média em água de 27,61% e desvio padrão de ± 0,00 do 

material total nesse meio. 

O resultado de solubilidade em água foi satisfatório visto 

que apesar do amido de mandioca, assim como os outros 

genótipos de amido, serem solúveis em água e a gelatina 

também, em água quente, observou-se uma considerável 

estabilidade desse material nesse meio, que manteve sua 

parcial integridade. 

Contudo, apresentou baixa estabilidade em meio ácido, 

o qual teve uma solubilização média de 42,31% ± 0,01, 
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sabendo-se que a quitosana ser insolúvel em água em meio 

neutro, porém este dado é um bom indicativo referente a 

característica biodegradável do canudo idealizado, 

considerando que o parâmetro de solubilidade está relacionado 

diretamente a degradação desse material no meio ambiente em 

que for descartado. 

 Silva, Santos e Ferreira (2006), destacam que algumas 

formas de aplicação da quitosana é inviável, e um dos fatores a 

que isso se deve é solubilidade desse polímero em meio ácido, 

explicada pela protonação do grupo amínico livre, característico 

na quitosana, que passa de NH2 a NH3+, conforme Silva, 

Santos e Ferreira (2006). 

 Outro fator de influência na utilização da quitosana são 

as diferentes características do produto comercial, contudo, é 

um dos aspectos que dificulta seu pleno uso na indústria 

alimentícia, como destacam Assis e Alvez (2002). As quitosana 

comercializadas, no país, são de origens diversas e apresentam 

graus de pureza e densidade molar divergentes, tornando os 

materiais comerciais consideravelmente diferentes entre si 

apresenta Battisti (2002, apud. ASSIS; ALVEZ, 2002). 

Demonstrando dessa maneira que o produto precisa de 

aperfeiçoamento, sabendo-se que a maioria das bebidas 

apresentam um pH muito baixo, e que essa característica em 

questão dificultaria a aceitação do produto desenvolvido para 

com o público alvo.  

Essa característica dificulta a obtenção de filmes 

reprodutíveis, somando a alta solubilidade em meio ácido, 

inviabilizando a vida útil do canudo elaborado dessa matéria-

prima por períodos superiores a 2 – 4 minutos antes de se 

dissolver. Entretanto, apesar disso, no caso do Brasil, Castro 

(2019) destacou que há potencialidade para o uso de 
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biomassas, uma vez que o país possui culturas agrícolas de 

grande extensão. E 

m comparação com os itens feitos de elementos 

petroquímicos, normalmente produzidos de polipropileno ou 

poliestireno, que podem durar de 100 a 1000 anos no meio onde 

foram descartados conforme Miranda, Mello e Zogaib (2018), 

além de liberar pequenas partículas, denominada de nano e 

microplásticos que se acumulam no ambiente prejudicando a 

fauna e a flora daquele nicho, pois estes, como dissertam D. S. 

Caixeta, F. C. Caixeta e Filho (2018), podem absorver 

compostos tóxicos e metais pesados, e serem absorvidos pelos 

seres vivos daquele local. 

Torna-se importante a realização de estudos utilizando-

se outras combinações poliméricas e de plastificante, visando 

uma melhor estabilidade do produto em meio ácido, 

primordialmente.  

Outrossim, a autora elenca que é relevante destacar o 

caso do pioneirismo na produção do biocombustível etanol, que 

mostra a capacidade do país para a produção de artigos de 

origem renovável. Mais uma vez, esse é um fator atrativo para 

empresas que buscam investir em bioplásticos. 

Em comparação com os itens feitos de elementos 

petroquímicos, normalmente produzidos de polipropileno ou 

poliestireno, que podem durar de 100 a 200 anos no meio onde 

foram descartados, além de liberar pequenas partículas, 

denominada de nano e microplásticos que se acumulam no 

ambiente prejudicando a fauna e a flora daquele nicho, pois 

estes, como dissertam D. S. Caixeta, F. C. Caixeta e Filho 

(2018), podem absorver compostos tóxicos e metais pesados, 

e serem absorvidos pelos seres vivos daquele local. 
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Além disso com base no exposto por Castro (2019), o 

investimento no mercado de bioplásticos é favorável e irá 

depender de diversos aspectos, que podem variar dependendo 

dos recursos, do nível de tecnologia e do local da empresa, do 

tipo de bioplásticos que ela tem interesse, dos custos de 

produção, entre outros fatores que decorrem do contexto no 

qual a empresa está inserida. 

Observa-se na Figura 1, o canudo resultante do blend de 

amido, quitosana, gelatina e glicerol, tratado neste estudo.   

 

CONCLUSÕES  

 

Valendo-se do cunho sustentável contemporâneo os 

canudos biodegradáveis se introduzem como uma alternativa 

ecologicamente sustentável e viável, partindo de adaptações na 

formulação quanto a sua solubilidade em ácidos orgânicos.  

Apresenta-se além de uma solução para um projeto de 

lei recente que proíbe o uso de canudos pró-degradantes 

(comuns), visto em Brasil (2019), ainda como uma maneira de 

reduzir a geração de resíduos sólidos provenientes de seu 

Fonte. Autores (2019) 

Figura 1. (a) Filme obtido do blend de biopolímeros; (b) Canudo 
confeccionado; (c) Utilização do canudo biodegradável em suco de fruta. 
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descarte inadequado provindos das embalagens de alimentos 

e seus acessórios, de forma que o material do qual é produzido 

os canudos estudados duram poucos meses antes de sua 

completa degradação, segundo Endres et al. (2017).  

Além disso com base no exposto por Castro (2019), o 

investimento no mercado de bioplásticos é favorável e irá 

depender de diversos aspectos, que podem variar dependendo 

dos recursos, do nível de tecnologia e do local da empresa, do 

tipo de bioplásticos que ela tem interesse, dos custos de 

produção, entre outros fatores que decorrem do contexto no 

qual a empresa está inserida. 

Concluindo, assim, que apesar de algumas limitações 

encontradas no decorrer do trabalho  acredita-se que a 

utilização de biopolimeros provindos de biomassas, são de 

potencial engajamento no desenvolvimento de embalagens e 

acessórios, tendo consciência que cada vez mais cedo o 

planeta esgota seus recursos naturais, como ocorreu em 2019, 

o qual o planeta “entrou no vermelho” em 29 de julho, o Dia da 

Sobrecarga da Terra (Overshoot Day, em inglês), quando a 

humanidade explora os recursos naturais disponíveis em 

projeção mais rápida que a capacidade de regeneração destes, 

assim demonstrando a urgência de alternativas sustentáveis 

para o consumismo humano.     

Requer-se também, de mais incentivo na área, em forma de 

pesquisa e desenvolvimento, para aperfeiçoamento das 

embalagens verdes e seus derivados, visando uma futura 

inserção no mercado, assim utilizando os recursos naturais 

dispostos de forma consciente afim de preservá-los para as 

gerações futuras.  

Com o avançar das pesquisas, melhoras certamente 

deverão ser conseguidas a respeito da solubilidade em 
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sistemas ácidos e aumento do tempo de vida útil dos canudos 

biodegradáveis.  

Ademais, protótipos de canudos comestíveis a base de 

biomassas e materiais biodegradáveis já estão em circulação, 

ainda que restritamente no mercado internacional, e aparentam 

ser bem aceitos. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se buscar formas de 

estabilização da quitosana para meios ácidos. Uma alternativa 

industrial apresentada, é a estabilização da quitosana utilizando 

carboximetilamido sódico, comprovada eficientemente nos 

estudos de Leonida, Ispas-Szabo e Mateescu (2018).  
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RESUMO: Tem-se observado constante sofisticação 
tecnológica, com o surgimento crescente de novos produtos no 
mercado e principalmente com a utilização de geleias, pelo 
Brasil ser rico em frutas de sabores característicos, e a 
incorporação desse produto em outro, como o iogurte grego 
acaba gerando mais valor nutricional, além de inovar. Portanto, 
o objetivo deste trabalho foi desenvolver um iogurte tipo grego 
com adição de geleia de pitaia com e sem adição de hortelã e 
gengibre como agentes de sabor e componente nutricional. 
Além disso, determinou-se por meio de análises físico-químicas 
características importantes para a qualidade desse tipo de 
produto, como sólidos solúveis, pH e acidez titulável que foram 
realizadas no IFRN – Campus Currais Novos e a aceitação por 
meio de análise sensorial. Tendo como resultado para as 
formulações das geleias pH de 4,2-4,3, acidez titulável em ácido 
cítrico entre 0,33-0,36 e sólidos solúveis de 69-69,7 ºBrix, já 
para as formulações de iogurte grego com adição das geleias 
obtiveram pH de 4,2-4,3 e sólidos solúveis de 16,2-19,3 ºBrix. 
Conclui-se que os iogurtes acrescentados das geleias 
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apresentaram valores medianos de sólidos solúveis que 
asseguram a qualidade e conservação do produto para 
consumo e pH baixo que podem ser benéficas para a 
conservação do produto. 
Palavras-chave: Físico-química. Inovação. Saúde.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A origem exata dos leites fermentados não é conhecida, 

porém provavelmente a milhares de anos atrás quando o 

homem mudou seus hábitos passando de “recolhedor de 

alimentos” para “produtor de alimentos”, quando também foram 

domesticados os primeiros animais, começaram as 

descobertas de diversos produtos por “acaso”. Um exemplo são 

os leites fermentados que pelo fato dos homens transportarem 

leite em bolsas feitas do estômago de ruminantes e ver que 

esse alimento fermentavam, eles passaram a usar a 

fermentação do leite como método de preservação. A maioria 

dos leites fermentados teve sua origem no Oriente Médio e, 

desta forma, não é surpreendente que os microrganismos 

associados às suas produções sejam adaptados para 

crescimento em temperaturas elevadas (LIMA et al., 2006). 

De acordo com a Instrução Normativa nº 46 de outubro 

de 2007, entende-se por leites fermentados os produtos 

adicionados ou não de outras substâncias alimentícias, obtidas 

por coagulação e diminuição do Ph do leite, ou reconstituído, 

adicionado ou não de outros produtos lácteos, por 

fermentaçãoláctica medianteação de cultivos de 

microrganismos específicos. Estes microrganismos devem ser 

viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu prazo 

de validade (BRASIL, 2007). 
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O iogurte grego, firme ou concentrado é um dos tipo de 

leite fermentado que apresenta-se como uma ótima alternativa 

de venda para a indústria láctea, sendo considerado um dos 

lácteos fermentados de bom valor agregado. Trata-se de um 

produto que possui maior consistência que o iogurte líquido, 

mais cremoso, comercializado em diferentes sabores, na 

tentativa de atrair um maior número de consumidores, pode-se 

ter o acréscimo de alguma geleia. Grandes empresas têm 

apostado sistematicamente nesse produto, que chegou a 

poucos anos no Brasil, alavancando o consumo de iogurte, com 

o apelo de ser utilizado como uma refeição completa, de grande 

valor nutricional e de consistência agradável (FANI, 2015). 

Para o consumidor, um produto deve, além de ter ótimas 

características físicas, químicas e microbiológicas, oferecer 

características sensoriais que aprovem suas necessidades e 

anseios. Desta forma a qualidade do produto deve ser definida 

como a interação das características físicas e químicas com a 

aceitação dos consumidores, com isso o consumo de iogurte 

constitui uma rica fonte de proteínas, cálcio, fósforo, vitaminas 

e carboidratos na dieta diária de uma pessoa, então o produto 

está relacionado à imagem positiva do alimento saudável e 

nutritivo, associado a suas propriedades sensoriais (SILVEIRA 

et al., 2017). 

Dentro deste contexto, tem-se observado constante 

sofisticação tecnológica, com o surgimento crescente de novos 

produtos no mercado e principalmente com a utilização de 

geleias, pelo Brasil ser rico em frutas de sabores 

característicos, destacando-se a Região Nordeste como grande 

produtora de frutas tropicais. Estas frutas são especialmente 

desejadas por sua impressão aromática específica e intensa, 

podendo ser uma alternativa de adição na fabricação do iogurte 

tipo grego, após o adequado processamento tecnológico, 
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agregando valor econômico e nutricional importante ao produto 

(QUEIROGA et al., 2011). 

Podendo-se citar a pitaia que é um fruto do Nordeste que 

apresenta propriedades funcionais, auxiliando na redução do 

risco de doenças crônicas. Na polpa, foi identificada a presença 

de antioxidantes, tais como flavonoides e betalaínas, e 

oligossacarídeos com propriedades prebióticas. Na casca 

também apresenta compostos antioxidantes, especialmente as 

betalaínas, suas sementes são ricas em ácidos graxos 

essenciais e fitoesteróis (JERONIMO, 2016). 

Segundo a norma oficial (BRASIL/MS/ANVISA, 

1978/2005), geleia de fruta é o produto obtido pela cocção, de 

frutas inteiras ou em pedaços, de frutas inteiras ou em pedaços, 

polpa ou suco de frutas, com açúcar, água e concentrado até a 

consistência gelatinosa. Poderá ser adicionado de glicose ou 

açúcar invertido. Pode conter fragmentos de fruta (geleiada), 

ser adicionado pectina e ácidos orgânicos para compensar 

deficiências destas substâncias nas matérias-primas utilizadas, 

não é permitido o uso de corantes e aromatizantes artificiais. 

Há estudos que relatam o uso de aromatizantes e 

saborizantes naturais, destacando-se a hortelã em geleia de 

abacaxi, gengibre e hortelã em geleias a base de cajarana 

(ROSA et al., 2001; LEMOS et al., 2019). 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver 

um iogurte tipo grego com adição de geleia de pitaia com e sem 

adição de hortelã e gengibre como agentes de sabor e, 

investigar a aceitação sensorial. Além disso, determinar por 

meio de análises físico-químicas características importantes 

para a qualidade desse tipo de produto, como sólidos solúveis, 

pH e acidez titulável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS GELEIAS  

 

As geleias foram elaboradas a partir da polpa de pitaia 

vermelha (Hylocereus undatus Haw), extraída em 

despolpadeira de bancada, utilizando-se tela com abertura de 

20 msh, em combinação com extrato aquoso originário da 

farinha da casca de pitaia (EAFP). Esse foi obtido pela mistura 

1:9, farinha: água, respectivamente, mediante cocção por 30 

minutos, seguida de filtração em tela de nylon. A farinha de 

pitaya, apresentando 12% de umidade foi seca a 65ºC, por 8. 

Os frutos foram procedentes de cultivo comercial, localizados 

em Limoeiro do Norte-CE. 

Foram testadas três diferentes formulações de geleias de 

pitaia, pela combinação de 900 g polpa, 100g de EAFP, com 

adição de 600 g de sacarose e 0,02g de xantana e 0,02 g de 

ácido cítrico. Os produtos diferenciaram-se quanto à adição de 

hortelã (F2) e gengibre (F3), a (F1) serviu de controle. 

A concentração das geleias, 69,7 (F2), 69,2 (F2) e 69,9 

(F3) foi realizada à pressão atmosférica, em tacho aberto, com 

agitação manual, sendo os sólidos solúveis  determinado em 

refratômetro digital Hanna - HI96831, a partir da amostra diluída 

em água destilada, na proporção 1:3, filtrada em tecido de 

nylon, tendo os resultados corrigidos conforme diluição das 

amostras e temperatura (IAL, 2008).  

Próximo ao final da concentração, adicionou-se a goma 

xantana e o ácido cítrico diluídos em pequena quantidade de 

água, com o finalidade de melhorar a consistência e manter o 

pH próximo a 4,0, que embora não seja o valor adequado à uma 

boa geleificação (pH em torno de 3,2), situa-se próximo ao valor 

do iogurte grego. 
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A hortelã e gengibre in natura, cortados em pequenos 

pedaços foram incorporados às misturas em concentração, em 

torno de 65ºBrix, para melhor preservação de aroma e sabor. 

As geleias obtidas foram envasadas com temperatura em 

torno 90ºC, em potes de vidro com tampa metálica rosqueável, 

previamente esterilizados e secos. Prosseguiu-se com a 

inversão dos recipientes contendo as geleias para esterilização 

das tampas. Após resfriamento e secagem, as geleias foram 

rotuladas e armazenadas ao abrigo da luz até o momento das 

análises. No tempo inicial e após 120 dias de armazenamento 

as geleias foram avaliadas quanto ao pH, sólidos solúveis e 

acidez total (IAL, 2008) e, sinais visíveis de bolores e indícios 

de fermentação. 

 

ELABORAÇÃO DO IOGURTE GREGO COM GELEIA DE 

PITAIA 

 

A elaboração do iogurte foi de acordo com Modesto Junior 

et al. (2016), teve a aquisição do leite bovino na indústria de 

laticínios Sertão Seridó localizada no município de Currais 

Novos – RN, com isso teve como primeiro passo a 

pasteurização do leite bovino in natura em recipiente de aço 

inoxidável previamente higienizado para evitar possíveis 

contaminações. O leite foi aquecido a 90 ºC durante 5 minutos, 

já adicionado do leite em pó e açúcar previamente pesados. Em 

seguida, foi resfriado até a temperatura de 37 ºC para a 

inoculação do fermento térmofilico (Lactobacillus bulgaricus e 

Streptococcus thermophilus), marca sacco lyofast Y 438 A, 

utilizando-se 0,2 gramas para 5 litros de leite.  

Após a inoculação, o leite foi levado para incubação em 

fermentadeira de aço inoxidável até atingir o pH de 4,6, 

passando em torno de 18-20 horas. Decorrido esse tempo, a 
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massa de iogurte foi transferida para saco de algodão 

devidamente higienizado para o processo de dessoramento a 

11±1 ºC por 9 horas. Após a dessoragem, foi colocado em potes 

higienizados em água clorada a 100 ppm as formulações de 

cada geleia de pitaia, para a adição do iogurte grego por cima 

da mesma, sendo tampados e colocados na câmara fria a 

temperatura de 11±1 ºC, para posteriormente seguirem para a 

análise sensorial e físico-química (MODESTO JUNIOR et al., 

2016). 

 

AVALIAÇÃO FÍSICO QUÍMICA PARA AS GELEIAS E O 

IOGURTE TIPO GREGO 

 

As análises físico-químicas foram realizadas no 

Laboratório de Alimentos do IFRN – Campus Currais Novos, 

seguindo as normas estabelecidas pelo (IAL, 2008), sendo 

avaliados o pH que foi determinado por meio da leitura direta da 

polpa em pHmetro digital da marca Orion Star, modelo A215, 

calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e pH 7,0; a 

concentração de sólidos solúveis, determinada através de 

refratômetro digital Hanna - HI96831, a partir da amostra diluída 

em água destilada, na proporção 1:3, seguida de filtração. Os 

resultados foram corrigidos conforme diluição das amostras e 

temperatura, sendo expressos em ºBrix; e a acidez titulável 

(AT), obtida por titulação com solução de NaOH 0,1N, partindo 

de 2 g das amostras, com adição de 100 mL de água destilada 

e gotas de fenoftaleína como indicador. Os resultados foram 

expressos % p/v de ácido lático. 

 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DO IOGURTE TIPO GREGO COM 

INCORPORAÇÃO DE GELEIA DE PITAIA 
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Os testes utilizados na pesquisa foram: escala hedônica e 

escala de atitude ou de intenção. O teste da escala hedônica de 

aceitação, expressa o grau de gostar ou de desgostar de um 

produto. A escala utilizada neste teste: foi a de 9 (nove) pontos 

em que, em escala decrescente: (9) gostei extremamente; (8) 

gostei moderadamente; (7) gostei regularmente; (6) gostei 

ligeiramente; (5) não gostei, nem desgostei; (4) desgostei 

ligeiramente; (3) desgostei regularmente; (2) desgostei 

moderadamente e (1) desgostei extremamente. as amostras 

também foram avaliadas em questão a suas características 

como doçura, acidez, consistência e gosto, tendo cada 

característica expressa para cada atributo determinado 

(ARAÚJO et al., 2012). 

O teste afetivo de escala de atitude ou de intenção, 

expressa a vontade do avaliador de consumir, adquirir ou 

comprar, um produto que lhe é oferecido. Para este último teste 

utilizou-se a escala verbal de sim ou não (ARAÚJO et al., 2012).  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos das avaliações físico-químicas das 

geleias e dos iogurtes tipo grego e em análise sensorial dos 

produtos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. O 

programa utilizado para análise de dados foi o Statistica 7 (REIS 

et al., 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os resultados das médias das triplicatas na determinação 

do pH, sólidos solúveis e da acidez total das geleias de pitaia 

são apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Médias do pH, acidez total e sólidos solúveis das 

três formulações de geleia de pitaia. 
Formulações pH Acidez Titulável 

(% de ácido 

cítrico) 

Sólidos Solúveis 

(SS) 

F1 4,2±0,02 a 0,36±0,01a 69,7 a 

F2 4,3±0,01 a 0,36±0,03 a 69,2 a 

F3 4,3±0,02 a 0,33±0,04 a 69,0 a 

F1: Geleia de pitaia ou controle; F2: geleia de pitaia + hortelã; (F3) geleia de 

pitaia + gengibre. 

Fonte: dos próprios autores, 2019. 

 

  Através da tabela 1 é possível observar que os valores 

médios de pH foram semelhantes para as três formulações, 

situando-se entre 4,2 e 4,3, superiores aos valores de 

referência para uma adequada geleificação, pH em torno de 3,2 

(JACKIX, 1983; DE NAZARE, 2003; TORREZAN, 2009). 

OLIVEIRA et al. (2017), obtiveram para geleia de pitaia valor de 

pH 5,42, portanto, superior ao observado no presente estudo. 

Ao contrário, Ruaro (2015) em estudo com geleia de abacaxi 

com adição de mucilagem de chia (Salvia hispânica), constatou 

valores entre 3,39 a 3,40, sendo uma geleia mais ácido do que 

a de pitaia.  

  Cabe frisar que, no presente estudo, a quantidade de 

ácido suficiente para ajuste do pH adequado a geleificação, 

valor 3,2, foi reduzida, com o propósito de obtenção de uma 

geleia com acidez e pH próximos aos valores recomendados 
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para o iogurte, pH e acidez igual a 3,6-4,5 e 0,6-1,5 (SILVA et 

al., 2012). 

  Para a variável sólidos solúveis (°Brix), os valores 

encontrados variaram entre 69,0% e 69,7%, não diferenciando 

estatisticamente entre as formulações. Estes se apresentam 

levemente superiores ao limite adequado à geleificação, valor 

igual a 67,5% (JACKIX, 1983; DE NAZARE, 2003; TORREZAN, 

2009). O presente estudo que corroborou com Oliveira et al. 

(2017) que constataram valor de sólidos solúveis de 68 ºbrix, 

próximos ao desta pesquisa.  

  Como outra característica físico-química das geleias de 

frutas, Jackix (1983), De Nazare (2003), Torrezan (2009), 

reportam valores entre 0,8 a 1,5% de acidez total (AT). Para as 

geleias de pitaia investigadas no presente estudo constatou-se 

valores compreendidos entre 0,33% e 0,36% p/v, expressos em 

ácido cítrico. Portanto, inferiores aos parâmetros de literatura. 

A baixa acidez das geleias pode estar relacionada com a fonte 

matéria prima utilizada, a redução da quantidade de ácido 

requerido para uma adequada geleificação. 

  No tocante aos iogurtes obtidos, a tabela 2 exibe os 

valores médios observados para o pH, acidez total e sólidos 

solúveis. 

 

Tabela 2 – Médias do pH, acidez total e sólidos solúveis dos 

iogurtes tipo grego adicionados das geleias de pitaia 
Formulações pH Sólidos Solúveis (SS) 

F1 4,2±0,03 a 16,2 c 

F2 4,3±0,01 a 19,3 a 
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F3 4,3±0 a 16,7±0,02 b 

F1: Iogurte com geleia de pitaia; F2: Iogurte com geleia de pitaia + gengibre; 

F3: Iogurte com geleia de pitaia + hortelã. 

Fonte: dos próprios autores, 2019. 

 

Pelos dados apresentados na tabela 2, verificou-se que 

valores encontrados nesta pesquisa para o iogurte grego 

variaram entre 4,2 e 4,3 (Tabela 2) e não tiveram diferença 

(p<0,05) estatística entre si, estando dentro de limites que 

asseguram uma boa conservação e características agradáveis 

de sabor (DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017). 

Pegoraro (2011), em seu trabalho, obteve resultados de pH 

semelhantes aos encontrados neste estudo, com pHs 

medianos, que favoreceram o sabor agradável do produto. 

Borges, Medeiros e Correia (2009), obtiveram resultados de pH 

de 4,66 em sua pesquisa, estando com valor mais alto do que 

encontrado neste estudo. 

Silva e Ueno (2013) avaliaram o pH de iogurtes de 

diferentes marcas de iogurte sabor natural e encontraram uma 

variação de pH de 4,0 a 4,2 entre 1/3 e 2/3 da vida útil, valores 

próximos ao encontrado no estudo. O pH do iogurte pode ser 

influenciado pela quantidade de bactéria láctica presente na 

composição das diferentes formulações, as quais são 

responsáveis pelo desdobramento da lactose em ácido láctico, 

assim como, pelo desenvolvimento de um sabor peculiar e a 

acidez total pode ser considerável, chegando a valores de pH 

de 3,8 a 4,0 (FERNANDEZ, 2013)., estando com valor próximo 

ao da pesquisa realizada que variou de 4,2-4,3. 

Para os sólidos solúveis dos iogurtes, pelos valores 

apresentados na tabela 2 consta-se diferença significativa entre 

as três formulações. Os valores medianos obtidas foram 16,2% 
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(F1); 19,3 (F2) e 16,7 (F3), sendo a maior concentração 

evidenciada no iogurte em que foi adicionado a geleia com 

incorporação do gengibre e, a menor concentração para o 

produto com adição de geleia de pitai, sem adição de hortelã e 

gengibre.  

 Com base Rosa et al. (2011), nos últimos anos, produtos 

alimentícios com reduzido teor de açúcares têm constituído 

grande interesse da indústria alimentícia e dos consumidores, 

fato motivado pela divulgação de estudos que enfatizam a 

importância da redução de açúcar na dieta alimentar, como 

forma de reduzir os níveis de glicose na corrente sanguínea. 

Assim, o iogurte em que foi adicionado a geleia com 

incorporação de hortelã resultou em menor concentração dos 

sólidos solúveis, podendo vir a constituir interesse industrial. 

Ademais, Rosa et al. (2011) relataram propriedades tônicas e 

estimulantes da hortelã que favorecem a expectoração no uso 

contra tosse e asma entre outros efeitos benéficos a saúde.  Os 

resultados encontrados por Modesto Junior et al. (2016), 

encontrou variação de 15 e 24 para as amostras, sendo o menor 

valor muito próximos dos encontrados nas formulações tendo 

um resultado semelhante ao desta pesquisa. 

Os resultados obtidos da análise sensorial dos iogurtes 

com incorporação de geleia de pitaia em relação aos seus 

atributos de doçura, consistência, acidez e gosto estão 

apresentados na tabela 3 e nas figuras 1 e 2. 

Os iogurtes obtidos foram sensorialmente aceitos, em 

função da doçura, consistência, acidez e gosto, revelando maior 

preferência para o iogurte sem a incorporação de hortelã e 

gengibre. 

No tocante a faixa etária dos julgadores, as mulheres 

predominaram, incluindo 62%, contra 38% do sexo masculino 

(Figura 1). Como o iogurte é um produto que fornece bastante 
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nutrientes para o organismo as mulheres são aquelas que mais 

se preocupam com a saúde diferente dos homens, então por 

isso deve ter tido essa porcentagem maior do gênero feminino. 

 

Figura 1: Sexo dos julgadores do iogurte grego com adição de 

geleia de pitaia. 

 
Fonte: dos próprios autores, 2019. 

 

Referente a faixa etária da equipe de julgadores, a maior 

predominância, correspondendo a 57% foi observada entre 15 

e 20 anos, 36% entre 20 e 30 anos e 10% entre 30 e 40 anos 

(Figura 2). Mostrando, assim que os consumidores de jovens 

foram os mais aptos aceitar mudanças em questão de um novo 

produto como o iogurte com adição das geleias de pitaia. 

 

Figura 2: Faixa etária dos julgadores do iogurte grego com 

incorporação de geleia de pitaia. 

62%

38%

Feminino Masculino
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Fonte: dos próprios autores, 2019. 

 

Em relação a aceitação geral dos iogurtes, o produto 

elaborado com adição de geleia de pitaia sem incorporação de 

gengibre e hortelã revelou maior aceitação, com nota de 

7,3±1,6, diferindo estatisticamente dos outros iogurtes. Já os 

iogurtes com adição de hortelã e de gengibre não diferiram 

estatisticamente, tendo valores de 6,5±1,7 e 6±1,8. Mostrando 

assim, que os atributos de doçura, acidez, consistência e gosto 

atingiram boa aceitação, e que foram parâmetros apreciados 

pelos consumidores, podendo determinar o consumo deste 

derivado lácteo. 

Medeiros et al. (2011) avaliaram a aceitação de leites 

fermentados e observou maior preferência por leites 

fermentados mais ácidos, o que corrobora com os resultados 

obtidos neste presente estudo. 

57%
33%

10%

15 a 20 anos 20 a 30 anos 30 a 40 anos

40 a 50 anos Superior a 50 anos



ELABORAÇÃO DE IOGURTE TIPO GREGO COM GELEIA DE PITAIA 

432 
 

Tabela 3 – Nota relacionada a aceitação geral dos produtos 

sendo de 0 a 9. 
Amostras Notas 

Iogurte grego com Pitaia + Hortelã 6,5±1,7 b 

Iogurte grego com Pitaia + Gengibre 6±1,8 b 

Iogurte grego com Pitaia 7,3±1,6 a 

Fonte: dos próprios autores, 2019. 

 

CONCLUSÕES  

 

Análises físicas-químicas para os iogurtes gregos 

mostraram valores dentro dos limites estabelecidos pela 

legislação vigente. 

As geleias de pitaia apresentaram valores medianos de 

sólidos solúveis que asseguram a qualidade e conservação do 

produto para consumo. Mesmo apresentando valores elevados 

de pH e baixa acidez, quando comparada a outras geleias de 

frutas, os valores obtidos limitam o desenvolvimento de 

microrganismos que podem representar riscos à saúde, como 

as Salmonellas e clostridium, que podem ser controladas com 

pH inferiores a 4,5. 

Para ajuste do pH das geleias e por conseguinte da 

acidez, visando alcançar valores entre 3,0 e 3,2, 0,8% a 

1,5%,respectivamente, há necessidade de aumentar a 

concentração de ácido permitido por legislação exigente para 

alimentos, bem com, o modo de adição do ácido, de forma que 

assegure concentrações desejadas e evite problemas 

relacionados com textura mole. 
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O emprego da polpa de pitaia na elaboração de geleia 

representa uma alternativa para agregar valor econômico a 

produção desta, que aliada ao aproveitamento da casca na 

forma de farinha e sua utilização em geleia, como fonte 

alternativa de pectina, agregará maior valor econômico. 

Adicionalmente, contribuirá para a obtenção de geleia com 

menor custo, já que é elemento essencial a formação do gel, e, 

no Brasil, sua obtenção comercial é advinda a partir de frutas 

cítricas e da maçã. 

Paralelamente as vantagens econômicas do uso da pitaia 

e suas cascas, o uso da pitaia concorrerá para a obtenção de 

produtos ricos em fibras, com alegação de ingrediente 

funcional, já que o fruto é reconhecido como fonte de 

antioxidantes e fibra solúvel, a pectina, que além de formar gel 

em presença de açúcar em contato com a água tem efeitos 

benéficos no controle do colesterol e da glicose sanguina. 

O produto foi bem aceito pelos consumidores tendo nota 

maiores do que 6, mostrando vantajoso a possível 

comercialização desse produto no mercado, também os 

resultados deste estudo podem auxiliar em trabalhos futuros de 

desenvolvimento de novas formulações visando atender melhor 

às exigências do mercado consumidor. 
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RESUMO: A caprinocultura leiteira vem se tornando uma 

atividade rentável na agropecuária brasileira com grande 

importância para o cenário econômico social brasileiro, gerando 

renda para milhares de produtores em todo o país. O leite 

caprino apresenta características nutricionais bem relevantes, 

como baixo nível de calorias, vitamina A e B, carboidrato, 

proteína entre outras. A caprinocultura fortaleceu-se, sobretudo 

no setor lácteo, com a inserção de inovações tecnológicas em 

todos os segmentos relacionados à produção leiteira. Uma das 

formas de inseri-lo no mercado, é através da elaboração de 

iogurtes adicionados de frutas, dentre os frutos de potencial 

econômico da Amazônia destaca-se o cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum), principalmente pelas características de sabor, 
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aroma e possibilidades de utilização doméstica e agroindustrial 

da sua polpa. O objetivo desta pesquisa foi elaborar um iogurte 

caprino com potencial probiótico adicionado de polpa congelada 

de cupuaçu e realizar as análises físico-químicas de pH, cinzas, 

umidade, umidade e ºBrix das matrizes alimentares utilizadas. 

A presente pesquisa foi realizada na Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG/Cuité, onde a elaboração do iogurte 

foi realizada no Laboratório de Técnica Dietética do Centro de 

Educação e Saúde da UFCG (LATED/CES/UFCG). Após a 

obtenção dos dados, alguns parâmetros apresentaram índices 

mais elevados para algumas análises devido aos elementos da 

composição normais do produto, dessa forma, essa elevação 

de índice não causará prejuízo á saúde dos consumidores.  

Palavras-chave: Análise. Leite. Probiótico.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 A caprinocultura leiteira vem se mostrando como uma 

promissora e rentável atividade agropecuária no Brasil, tendo 

grande importância no cenário econômico e social brasileiro, 

gerando renda para milhares de produtores em todo o país, 

principalmente nas regiões menos desenvolvidas. Além dos 

fatores econômicos, as características nutricionais do leite 

caprino também são bem relevantes, contendo propriedades 

como proteínas, carboidrato, vitamina A e B dentre outras, 

como também, baixou nível de calorias, sendo um produto 

extremamente saudável, fator este bastante exigido pelo atual 

mercado consumidor nacional (NETO, 2019). 

Em 2014 o rebanho mundial de caprinos, de acordo com 

a FAO (2015) era da ordem de 1.006.785.725 de cabeças; 
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sendo este concentrado, em sua maior parte, nos países em 

desenvolvimento. O Brasil é o 22º país com maior rebanho 

caprinos, sendo este contingente estimado em 8.851.879 

cabeças (FAO, 2015).  

O aumento da demanda de alimentos de origem animal, 

no Brasil, essencialmente nas últimas décadas, acarretou na 

necessidade de melhorias nos diversos sistemas de exploração 

animal. Nesse contexto, a caprinocultura fortaleceu-se, 

sobretudo no setor lácteo, com a inserção de inovações 

tecnológicas em todos os segmentos relacionados à produção 

leiteira (ALVES, 2016). 

Sendo um derivado do leite, o iogurte herda os seus 

benefícios nutricionais. O consumo regular de iogurte é muito 

interessante do ponto de vista nutricional, considerando que ele 

disponibiliza nutrientes importantes para o organismo e 

indispensáveis à alimentação saudável (FALCONI FILHO, 

2016). O iogurte é uma das alternativas mais promissoras para 

o consumo do leite de cabra, por apresentar boa aceitabilidade 

e alta margem de rentabilidade (SOUZA et al., 2019). 

O iogurte é um excelente alimento, além de saudável é 

rico em minerais e vitaminas que facilmente são transferidas 

para o organismo (FALCONI FILHO, 2016).   

Os probióticos são geralmente usados na produção 

de alimentos fermentados e são considerados seguros com 

aplicação em atividades médicas e veterinárias. Na indústria de 

alimentos, os probióticos são comumente usados como culturas 

iniciais e foram indexados como parte da microbiota 

humana. Iogurte, queijo e produtos lácteos fermentados são as 

principais fontes de micro organismos probióticos 

( PRABHURAJESHWAR. C.; CHANDRAKANTH. K. 2018).  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fermented-product
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/yoghurt
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fermented-milk-product
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352939318300605#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352939318300605#!
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Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando 

administrados em quantidades adequadas, conferem algum 

benefício para a saúde (HILL et al., 2014).Os probióticos são 

micro-organismos vivos capazes de prevenir patologias e de 

manter o indivíduo livre de algumas doenças, em especial as 

gastrointestinais, como diarreias, câncer do cólon, doença de 

Crohn, intolerância à lactose e síndrome do intestino irritável. 

Além disso, são utilizados em outras práticas clínicas como o 

controle do colesterol e a sua relação com a imunidade 

(OLIVEIRA. J. L. et al., 2017). 

Dentre os frutos de potencial econômico da Amazônia 

destaca-se o cupuaçu (Theobroma grandiflorum, 

principalmente por suas características de sabor, aroma e 

possibilidades de utilização doméstica e agroindustrial da sua 

polpa (ALVES et al., 2014). 

O fruto do cupuaçu é muito procurado pelo seu sabor 

característico; a polpa é aproveitada para confecção de doces, 

geleias, sorvetes, cremes entre outros produtos da confeitaria e 

as sementes são utilizadas pelas indústrias de cosméticos, em 

virtude de suas propriedades sensoriais e químicas (FRAIFE 

FILHO, 2018). 

Desta forma, diante do exposto, e também por ainda não 

ser citado na literatura a existência do iogurte caprino 

combinado com probióticos e a polpa congelada do cupuaçu, o 

objetivo desta pesquisa foi elaborar um iogurte caprino 

potencial probiótico adicionado de polpa congelada de cupuaçu 

e realizar a caracterização físico-químicas das matrizes 

alimentares utilizadas assim como a do produto final. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A presente pesquisa foi realizada na Universidade 

federal de Campina Grande - UFCG/Cuité. Para a elaboração 

do iogurte caprino probiótico adicionado da polpa congelada de 

cupuaçu os ingredientes como açúcar, a polpa congelada e as 

culturas de microrganismos starter (composta por 

Streptococcus salivarius subsp. thermophillus e Lactobacillus 

delbrueckii subsp. Bulgaricus) e probiótica (composta por 

Lactobacillus casei subsp. Paracasei) foram obtidos no 

comércio local da cidade de Cuité. Já o leite de cabra da raça 

Toggenburg foi obtido de uma produção realizada em Nova 

Floresta/PB. 

A elaboração do iogurte foi realizada no Laboratório de 

Técnica Dietética do Centro de Educação e Saúde da UFCG 

(LATED/CES/UFCG), onde foram processados dois 

tratamentos: 

 

• ICC (Iogurte caprino controle): iogurte caprino adicionado da 

cultura starter Streptococcus salivarius subsp. thermophillus 

e Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus; 

 

• ICPP (Iogurte caprino potencial probiótico adicionado da 

polpa de cupuaçu): iogurte caprino adicionado da cultura 

starter Streptococcus salivarius subsp. thermophillus e 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus + probiótico 

Lactobacillus casei subsp. Paracasei + 10% da polpa 

congelada de cupuaçu. 

 

PROCESSAMENTO DO IOGURTE 
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Para o seu processamento, utilizou-se 250 ml de leite 

caprino que foi pasteurizado (65 °C por 30 minutos) e 

adicionado de 25 gramas de sacarose. Posteriormente, o 

mesmo foi submetido a um novo tratamento térmico (90 °C por 

10 minutos), e em seguida foi resfriado a 45 °C para a adição 

da cultura starter que foi inoculada na concentração de 0,1g/mL 

e da cultura probiótica que foi inoculada na concentração de 

0,02 g/mL. 

A fermentação foi realizada em estufa (BOD) a uma 

temperatura de 45 °C/4 horas. O ponto final da fermentação do 

iogurte foi considerado com base na verificação da firmeza do 

coágulo e determinação do pH, que atingiu no máximo 4,5. O 

produto, subsequentemente, foi resfriado a 4 ±1 °C e o coágulo 

foi quebrado, mediante agitação manual com bastão de vidro. 

Por fim, adicionou-se 10% (25g) da polpa congelada de 

cupuaçu ao mesmo e destinou-o a refrigeração (4°C) até o 

momento da análise físico-química. 

 

 

ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS 

 

A caracterização físico-química do leite caprino, da polpa 

de cupuaçu e do iogurte foi realizada no Laboratório de 

Bromatologia da UFCG/Cuité (LABROM/CES/UFCG), onde 

foram realizadas as seguintes análises: 

• Atividade de água (Aa) de acordo com Manual Aqualab 

(AQUALAB, 2001); 

• pH, determinado em pHmetro (modelo Tec-2 Tecnal®), de 

acordo com a metodologia da Association of Official 

Agricultural Chemists (AOAC, 2016); 
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• Teor de cinzas (Resíduo Mineral Fixo – RMF) obtido por 

incineração da amostra a 550°C em forno mufla por 4 horas; 

umidade, por secagem em estufa estabilizada a 105°C por 

24 horas e; sólidos solúveis expressos em °Brix, realizados 

conforme a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), 

sendo todas as análises realizadas em triplicata. 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os dados obtidos para a caracterização físico-quimica do 

leite e da polpa de cupuaçu foram avaliados no programa Excel 

(2019) expressos em média e desvio padrão. Já os dados 

referentes aos iogurtes foram também foram expressos em 

média e desvio padrão e avaliados através da análise de 

variância (ANOVA), e as médias foram comparadas pelo teste 

t-student, com nível de segurança de 95%. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos parâmetros analisados no leite caprino 

utilizado para a elaboração dos iogurtes podem ser visualizados 

na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultados da avaliação físico-química do leite 

caprino utilizado para a elaboração dos iogurtes. 

Parâmetros Leite Caprino 

Umidade (%) 91,57 ± 0,16 

Cinzas (%) 0,72 ± 0,72 

Sólidos Solúveis (°Brix) 8,00 ± 0,00 
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pH 6,46 ± 0,08 

Atividade de água (Aa) 0,994 ± 0,00 

Os valores apresentados estão expressos em média e desvio padrão. Fonte: 

Próprios autores (2019). 

 

Observa-se que para o parâmetro de umidade, o leite 

caprino utilizado neste estudo apresentou média de 91,57% 

(Tabela 1). Na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(TACO, 2011), o percentual de umidade para o referido 

alimento também é descrito, porém com um valor bem abaixo 

do encontrado, sendo 87,1%. Desta maneira, é possível 

constatar que a amostra analisada possui um alto teor de 

umidade. 

Em uma pesquisa realizada por Da Silva et al. (2016), os 

parâmetros físico-químicos do leite caprino utilizado para 

elaboração de um kefir foram avaliados, e os autores 

encotraram para a umidade um valor percentual de 86,78%, 

que é semelhante aquele descrito na TACO, e bem abaixo 

quando comparado ao obtido neste estudo. 

 No que diz a respeito ao parâmentro de cinzas, o valor 

médio obtido foi de 0,72% (Tabela 1), que está de acordo com 

o valor mínimo preconizado pela Instrução Normativa SDA - 37, 

de 31/10/2000 para o leite caprino, que é de 0,70% (BRASIL, 

2000). Coelho et al. (2018), avaliando as características físico-

químicas do leite de cabra em Petrolina no Pernambuco 

encontrou um percentual médio de cinzas em torno de 0,71%, 

que também está de acordo com o preconizado pela legislação 

e que ao mesmo tempo respalda os resultados obtidos neste 

trabalho, já que são semelhantes. 

Em relação a análise de sólidos solúveis o leite caprino 

avaliado apresentou uma média de 8°Brix (Tabela 1). 
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Para o parâmentro de pH o valor médio aferido foi de 

6,46 (Tabela 1), resultado próximo ao obtido por Pádua et al. 

(2019) que foi de 6,9 ao avaliar a qualidade físico-química e 

microbiológica de leite de cabra produzido no Distrito Federal. 

Segundo Mensen (2015), na literatua não existe um 

parâmetro de pH padrão estabelecido para o leite de cabra, 

deste modo, para comparação e avaliação desta variável adota-

se a faixa utilizada para o leite de vaca, que varia entre 6,60 e 

6,80, já que o mesmo é similar ao do leite caprino. Desta forma, 

pode-se afirmar que os valores obtidos neste estudo 

encontram-se próximos aos citados. 

Os valores de atividade de água nos alimentos variam de 

0 a 1, e nessa perspectiva, quanto mais baixo seu valor, maior 

estabilidade microbiológica dos mesmos, sendo assim, esta 

variável se consolida como um fator importante de segurança 

alimentar (NORONHA, 2019). 

No tocante a essa variável, o leite analisado apresentou 

um valor médio de 0,994 (Tabela 1), resultado bem próximo ao 

número absoluto dentro da escala de Aa que é de 1, o que 

índica que a matriz citada possui teor elevado para o parâmetro 

em discussão. 

A polpa de cupuaçu utilizada para elaboração do iogurte 

avaliado nesta pesquisa também foi caracterizada quando aos 

seus parâmetros físico-químicos, e os resultados obtidos nas 

análises estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados da avaliação físico-química da polpa de 

cupuaçu (Theobroma grandiflorum). 

Parâmetros Polpa de Cupuaçu 

Umidade (%) 91,83 ± 0,81 
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Cinzas (%) 0,63 ± 0,01 

°Brix 13,00 ± 0,00 

pH 3,05 ± 0,07 

Atividade de água (Aa) 0,998 ± 0,00 

Os valores apresentados estão expressos em média e desvio padrão. Fonte: 

Próprios autores (2019). 

 

Pode-se verificar que o percentual médio para umidade 

obtido na avaliação da polpa de cupuaçu foi de 91,83% (Tabela 

2), valor superior ao descrito na TACO (2011) que é de 86,6%, 

indicando que o produto analisado possui alto teor de umidade. 

Em um estudo realizado por Do Nascimento et al. (2019), 

onde foram realizadas avaliações físico-químicas de polpas de 

cupuaçu produzidas de forma industrial e artesanal, os valores 

obtidos para umidade foram de 86,73% e 97,33% 

respectivamente, podendo-se observar que a que mais se 

aproximou dos valores obtidos neste estudo foi a polpa 

produzida de forma artesanal, a qual apresentou um valor ainda 

superior e consequentemente um teor de umidade bem mais 

elevado. Em contrapartida,  a polpa produzida de forma 

industrial apresentou um percentual médio próximo ao descrito 

na TACO, e inferior ao nosso. 

 No que diz respeito ao parâmentro de cinzas, o 

percentual médio obtido após a análise da polpa foi de 0,63% 

(Tabela 2), o qual está em acordo com a média também 

expressa na TACO (2011) que é de 0,60%. Resultados 

diferentes dos encontrados na presente pesquisa foram 

relatados por Silva et al. (2014), que ao avaliarem polpas de 

cupuaçu comercializadas em Belém do Pará, obtiveram 

percentuais de resíduos minerais fixos que variaram entre 1,14 

e 1,61%, se mostrando bem superiores aos aqui mencionados. 
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Em relação a análise de sólidos solúveis e ao pH, as 

médias obtidas foram de 13,00ºBrix e 3,05 respectivamente 

(Tabela 2), as quais estão de acordo com os parâmetros 

estabelecidos na instrução normativa nº 37 de outubro de 2018, 

que é de no mínimo 9°Brix e 3,0 nesta ordem (BRASIL, 2018). 

Do Nascimento et al. (2019) avaliando a composição 

físico-química de polpas de cupuaçu identificou valores de 

solídos solúveis que variaram de 7,67 a 11,67°Brix, médias 

inferiores quando comparadas a apresentada pela polpa 

utilizada neste trabalho. Jé em relação ao pH, os valores 

médios que os autores mencionados verificaram variaram entre 

3,34 e 3,67, os quais estão pouco acima do apresentado neste 

trabalho. 

No que se refere a atividade de água analisada na polpa 

de cupuaçu, a média detectada foi de 0,998, sendo este 

resultado semelhante ao apresentado por Dias et al. (2019) em 

seu trabalho que observou o valor de 0,99 na avaliação da Aa 

da polpa do referido fruto. 

Os resultados dos parâmetros analisados no iogurte 

caprino probiótico adicionado de polpa de cupuaçu podem ser 

visualizados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resultados das análises físico-químicas do iogurte 

caprino controle e iogurte caprino probiótico adicionado de 

polpa congelada de cupuaçu (Theobroma grandiflorum). 

Parâmetros ICC ICPP 

Umidade (%) 79,96 ± 0,02 85,18 ± 0,23* 

Cinzas (%) 0,64 ± 0,02 0,67 ± 0,01* 

°Brix 15,00 ± 0,00 15,00 ± 0,00 

pH 4,25 ± 0,22* 3,55 ± 0,00 
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Atividade de água (Aw) 0,978 ± 0,00 0,988 ± 0,00* 

ICC – Iogurte Caprino Controle; ICPP – Iogurte Caprino Probiótico com Popa 

de Cupuaçu. Médias ± desvio padrão com * na mesma linha diferem entre si 

pelo teste T-Student (p<0,05). Fonte: Próprios autores (2019). 

 

Pode-se observar que para o parâmetro de umidade dos 

iogurtes as médias variaram entre 79,96 e 85,18% (Tabela 3). 

Quando comparados entre si constatou-se diferença 

significativa entre ambas as amostras (p<0,05), sendo que o 

ICPP obteve maior percentual da variável analisada, o que 

indica que a polpa adicionada pode ter influenciado para nesta 

elevação.  

Em um estudo realizado por Dos Santos, Prandini e 

Poiatti (2016), os mesmos obtiveram resultados de umidade 

semelhantes aos citados anteriormente ao avaliarem as 

características fisico-químicas de formulações de iogutes com  

e sem a adição de polpa de acerola, onde as médias 

percentuais detectadas foram de 79,44% e 78,61% 

respectivamente, constatando-se a diferença estatística entre 

os tratamentos, e que aquele que foi adicionado da polpa da 

fruta foi o que obteve maior teor da variável discutida, desta 

forma, consolidando os resultados apresentados na presente 

pesquisa. Já Da Silva et al. (2017) após elaborarar e 

caracterizar um iogurte adicionado da polpa do fruto do xique-

xique (Pilosocereus gounellei), obtiveram uma média 

percentual de 86,37%, que é muito próximo ao aferido na 

formulação com a polpa do cupuaçu analizada neste estudo. 

Em relação a análise do teor de cinzas dos iogurtes é 

possível constatar que as médias aferidas variaram entre 0,64 

e 0,67% (Tabela 3), percebendo-se que houve diferença 

significativa entre os tratamentos avaliados (p<0,05) e que 
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ICPP apresentou o maior percentual para o parâmetro, 

demosntrando que a presença da polpa de cupuaçu também 

influenciou positivamente neste resultado elevando o total do 

minerais do produto. 

Resultados semelhantes foram apresentados por Bessa 

e Silva (2018), que elaboraram diferentes formulações de 

iogurtes prebióticos com polpa de tamarindo e realizaram a 

caracterização fisico-quimica obtendo valores percentuais de 

cinzas que variaram entre 0,66 e 0,70%. Da mesma forma, De 

Abreu et al. (2019) também obtiveram valor percentual de 

cinzas (0,70%) próximos aos obtidos neste estudo (0,64-0,67%) 

ao analisarem a composição fisico-química de iogurte caprino 

probiótico adicionado de polpa de goiaba. 

No que diz respeito aos sólidos solúveis das amostras 

avaliadas, ambas não apresentaram diferença significativa 

entre si (p>0,05), já que apresentaram médias iguais de 

15,00°Brix (tabela 3), podendo-se afirmar que a adição da polpa 

na formulação ICPP não interferiu nesta variável. 

Resultados diferentes foram relatados por Do Oriente et 

al. (2019), que ao avaliarem a composição físico-química de 

iogurtes adicionados de polpa de ameixa e diferentes 

concentrações de farinha de chia, identificaram valores de 

sólidos solúveis que variaram de 26,67 a 30,23°Brix, que estão 

bem acima daqueles apresentados pelas formulações deste 

estudo. Essa notável diferença pode ser explicada pela 

presença da farinha de chia em diferentes concentrações nos 

tratamentos elaborados pelos autores citados. 

Já De Abreu et al. (2019) obteve uma média de 

15,71°Brix para um iogurte caprino adicionado da polpa de 
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goiaba, que é semelhante aos nossos resultados anteriormente 

apresentados para a variável em questão. 

O pH é uma propriedade que se configura como um 

atributo que tem importância direta no controle e crescimento 

de microrganismos patogênicos nos alimentos, visto que, 

quando está abaixo de 4,6 quase não há um desenvolvimento 

potencial, entretanto, quando os valores são superiores, faz-se 

necessário controle mais rigoroso em todas as etapas da 

elaboração de produtos alimentícios (PINTO et al., 2016). 

No que se refere ao citado parâmetro, pode-se observar 

que as médias obtidas para as formulações do iogurte variaram 

entre 3,55 e 4,25 (Tabela 3), constatando-se uma diferença 

siguinificativa (p<0,05), verificando-se o maior valor para a 

amostra ICC. 

A redução do pH do tratamento ICPP pode ser explicada 

pela presença da polpa do cupuaçu, que ao ser avaliada de 

forma isolada neste trabalho demonstrou uma média de 3,05 

(Tabela 2), a qual pode ser considerada como bastante ácida, 

já que  de acordo com a escala de pH descrita por Pinto (2015), 

os alimentos que possuem valores abaixo de 4,0 são 

classificados como muito ácidos. Fato que influenciou no 

resultado do produto final. 

Leite (2015), obteve resultado diferente para a variável 

em discussão ao avaliar as propriedades físico-químicas de 

iogurtes com diferentes concetrações de polpa de açaí e 

identificar pH de 4,45 para todas as amostras, média que está 

pouco acima para os valores citados na presente pesquisa. 

Da mesma forma, Da Silva et al. (2017) encontrou valor 

de pH muito acima (4,88) daqueles descritos neste trabalho, ao 
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estudar as parâmetros do iogurte adicionado da polpa do fruto 

do xique-xique. 

Para a atividade de água, as médias identificadas nos 

iogurtes do presente trabalho modalizaram entre 0,978 e 0,988 

(Tabela 3), podendo-se observar uma diferença significativa 

quando as formulações foram comparados entre si (p<0,05), e 

que a ICPP foi a que apresentou maior valor, demonstrando 

também que para esta variável a presença da polpa de cupuaçu 

em sua composição foi providencial para sua média mais 

elevada.  

De acordo com Gebert e Mattei (2014), a maioria dos 

microrganismos crescem em valores de Aa que variam entre 

0,95 a 0,98, desta forma, quanto menor for a Aa nos alimentos, 

menor será a quantidade de água disponível para o crescimento 

desses seres. Os autores destacam ainda que as bactérias são 

menos tolerantes as reduções de Aa, suportando até 0,85, logo 

após seguem se as leveduras resistindo até 0,70 e por último 

os fungos filamentosos que suportam até 0,61. 

Desta maneira pode-se afirmar que os tratamentos 

avaliados neste estudo possuem um elevado valor de atividade 

de água, já que apresentam acima de 0,97, o que possibilida a 

desenvolvimento de todas as classes de microrganismos 

mencionados, e desta maneira a instabilidade do produto 

quando se refere a esse parâmetro. No entanto, pode-se 

ressaltar que os iogurtes elaborados neste estudo foram 

produzidos de maneira correta e mais higiênica possível 

quando levado em consideração as boas práticas de 

fabricação, e também seriam para consumo rápido, o que pode 

amenizar a probabilidade de sua contaminação contaminação. 
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Na pesquisa realizada por Patias (2016), que 

desenvolveu iogurte com polpa de araticum (Annona 

crassiflora) aromatizado com óleo essencial de capim-limão 

(Cymbopogon citratus) e avaliaou as suas características físico-

químicas, os resultados obtidos para a atividade de água foram 

semelhantes ao do presente estudo, já que a mesma detectou 

valores em diferentes tempos de refrigeração do produto que 

variaram de 0,977 a 0,985. 

 

CONCLUSÕES  

 

Após a caracterização físico-quimica das matrizes 

alimentares utilizadas, pôde-se concluir  que no caso do leite 

caprino observou-se que parâmetros como umidade e atividade 

de água são elevados, fato já esperado devido ao grande 

conteúdo desse elemento em sua composição. O valor 

percentual de cinzas apresentou-se dentro dos parâmetros 

preconizados pela legislação, assim como o pH caracterizado 

como básico. O valor de sólidos solúveis não foi comparado, 

pois não existe parâmetro técnico na literatura para essa 

variável. 

No que tange as propriedades individuais sesorial da 

polpa de cupuaçu, concluiu-se que a mesma também possui 

umidade e atividade de água elevados, que também são 

características normais do produto. No tocante as cinzas, °Brix 

e pH, todos se encontram dentro dos padrões exigidos pela 

legislação. 

Por fim, ao comparar a formulação de iogurte adicionado 

da polpa de cupuaçu com a controle, foi observado que o único 

parâmetro que não apresentou diferença entre ambos foi o de 
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sólidos solúveis, desta forma, concluindo-se que a adição da 

polpa da fruta em questão influenciou nos demais resultados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AQUALAB. Analisador de atividade de água para avaliar 
biodegradação (alimentos e fármacos): Modelo CX-2. Decagon Devices, 
Inc. 950 NE Nelson Court Pullman, WA 99163 USA, 2001. 
ALVES, R. M.; FILGUEIRAS, G. C.; HOMMA, A. K. O. Aspectos 
socioeconômicos do cupuaçuzeiro na Amazônia: do extrativismo a 
domesticação. In: Mercado, cadeia produtiva e desenvolvimento rural na 
Amazônia. Belém: Edufra, 2014.  
ALVES. L. R. N. Modelos não lineares em caprinocultura leiteira e 
análise econômica do sistema de produção. Belo Horizonte – MG. 2016. 
AOAC. Official methods of analysis of the Association Analytical 
Chemists. 18. ed. Gaithersburg: Maryland, 2016. 
BESSA, M. M.; DA SILVA, A. G. F. Elaboração e caracterização físico-
química e sensorial de iogurte prebiótico de tamarindo. Revista do 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v. 73, n. 4, p. 185-195, 2018. 
BRASIL. Leis, decretos, etc. Instrução Normativa Nº. 1, de 7 de janeiro de 
2000. Regulamento técnico geral para fixação dos padrões de 
identidade e qualidade para polpa de fruta. Ministério de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento. Diário Oficial da União Nº. 6, Brasília, 10 
de jan de 2000, Seção I., p. 54-58. 
BRASIL. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária. Instrução Normativa DAS – 37, de 31 de outubro 
de 2000. 2000. Disponível em:< https://www.defesa. agricultura. sp.gov.br/ 
legislacoes/instrucao-normativa-sda-37-de-31-10-2000,663.html>. Acesso 
em: 11 de nov. 2019. 
BRASIL. Diário Oficila da União. instrução normativa nº 37, de 1º de 
outubro de 2018. 2018. Disponível em: < http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44304943/do1-2018-10-08-
instrucao-normativa-n-37-de-1-de-outubro-de-2018-44304612>. Acesso 
em: 11 de nove. 2019.  
COELHO, M. C. S. C.; RODRIGUES, B. R.; DE SOUZA COELHO, M. I.; 
LIBÓRIO, R. C.; DA COSTA, F. F. P.; DA SILVA, G. L. Caracterização 
físico-química e microbiológica do leite de cabra produzido em Petrolina-
PE. Agropecuária Científica no Semiárido, v. 14, n. 3, p. 175-182, 2018. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44304943/do1-2018-10-08-instrucao-normativa-n-37-de-1-de-outubro-de-2018-44304612
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44304943/do1-2018-10-08-instrucao-normativa-n-37-de-1-de-outubro-de-2018-44304612
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44304943/do1-2018-10-08-instrucao-normativa-n-37-de-1-de-outubro-de-2018-44304612


ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DE IOGURTE CAPRINO 

COM POTENCIAL PROBIÓTICO ADICIONADO DE POLPA CONGELADA DE 

CUPUAÇU (Theobroma grandiflorum) 

454 
 

DA SILVA, M. D. C. M.; SANTANA, Y. A. G.; MELO, S. S.; NUNES, R. G. 
F. L. Elaboração, caracterização e avaliação de kefir à base de leite de 
cabra. PUBVET, v. 6, p. Art. 1352-1356, 2016. 
DA SILVA, T. R.; REIS, C. G.; ALVES, J. E. A.; OLIVEIRA, C. A. 
Elaboração e caracterização fisico-quimica de iogurte adicionado de polpa 
do fruto do xique-xique (Pilosocereus gounellei). 69ª Reunião Anual da 
SBPC. p. 1 – 5, 2017. 
DE ABREU, A. K. F.; DE SOUSA, K. D. S. M.; CARDOSO, R. C.; DE 
ARAÚJO, H. R. R.; COELHO, B. E. S.; SILVA, V. P. Elaboração de iogurte 
probiótico de leite de cabra adicionado de polpa de goiaba. Revista 
Brasileira de Meio Ambiente, v. 6, n. 1, 2019. 
DE LIMA, E. A., DE CASTRO, A. K. P., LIMA, A. S. O., & PINTO, A. C. M. 
D. A utilização de probióticos como terapia complementar em mulheres 
com hpv. Encontro de extensão, docência e iniciação científica (eedic), v. 
5, n. 1, 2019. 
DIAS, J. D. M.; ABREU, V. K. G.; PEREIRA, A. L. F.; LEMOS, T. D. O.; 
DOS SANTOS, L. H.; DA SILVA, V. K. L.; MOTA, A. S. D. B. 
Características físicoquímicas e da aceitação sensorial de doce em massa 
de cupuaçu. Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de 
Alimentos, v. 36, n. 1, 2019. 
DO NASCIMENTO, J. F.; DA SILVA JÚNIOR, A. C. S.; TOSTES, E. D. S. 
L.; DA SILVA, A. D. S. S. Avaliação físico-química de polpas de cupuaçu, 
Theobroma grandiflorum Schum, industriais e artesanais. PUBVET, v. 13, 
p. 148, 2018. 
DO ORIENTE, S. F.; SILVA, P. I. S. E.; GOUVEIA, D. S.; MOTA, M. M. A.; 
DANTAS, R. L.; SANTIAGO, Â. M. Elaboração e caracterização físico-
química de iogurtes de ameixa adicionados da farinha de 
chia. MAGISTRA, v. 30, p. 78-85, 2019. 
DOS SANTOS, M. A. S.; PRANDINI, M. S.; POIATTI, M. L. Análises 
físico-químicas de iogurtes enriquecidos ou não com polpa de 
acerola. 1º Encontro Internacional de Ciências Agrárias e Tecnológicas 
Crise: tecnologias para a superação de desafios no setor agrário. p. 50 – 
53, 2016. DIDARI, T. et al. A systematic review of the safety of probiotics. 
Exp Op Drug Saf, 13: 227–239, 2014. 
FALCONI F. A. Iogurte. 2016. Disponível em: http://www.acessa.com /viver 
/arquivo/ser_holistico/2006/01/03-iogurte/ 2016. 
FRAIFE FILHO, G. A. Cupuaçu. Radar Técnico. CEPLAC – Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Disponível em: 
<http://www.ceplac.gov.br/radar/cupuacu.htm>.  
FAO. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. 
Disponível em http://faostat.fao.org/default.aspx. Acesso em: 10/11/2019. 

http://www.acessa/


ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DE IOGURTE CAPRINO 

COM POTENCIAL PROBIÓTICO ADICIONADO DE POLPA CONGELADA DE 

CUPUAÇU (Theobroma grandiflorum) 

455 
 

GONÇALVES, N. M.; FERREIRA, I. M.; OLIVEIRA, A. M.; DE CARVALHO, 
M. G. Iogurte com geleia de cajá (spondias mombin l.) adicionado de 
probióticos: avaliação microbiológica e aceitação sensorial. Revista 
Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 12, n. 1, p. 54-63, 2018. 
IAL - INSTITUTO ADOLF LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo 
Lutz: Métodos Químicos e Físicos para Análise de Alimentos. 4 ed. 
São Paulo, 2008. 
MENSEN, K. F. R. Controle da qualidade: análises físico-químicas do 
leite e derivados em uma indústria de beneficiamento de leite. 2015. 
81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) – 
Universidade Federal do Paraná, PR, 2015. 
NASCIMENTO, B. et al. Determinação do Teor de Cinzas. Trabalho 
apresentado na disciplina Química de Alimentos. Centro Paula Souza- 
Limeira- São Paulo. 2010. 
NORONHA, J.  F. de. Segurança alimentar dos queijos tradicionais. 
2019. Disponível em: <http://www.esac.pt/noronha/ manuais/ seguranca_ 
alimentar_queijos.pdf>. Acesso em: 11 de nov. 2019.  
NETO. J.  S.  A. Análise da aplicabilidade de ferramentas de gestão da 
qualidade na caprinocultura leiteira. Trabalho aprovado em: 11 de julho 
de 2019.  SUMÉ – PB. 
NUNES, M. L.; GARRIDO, M. P. A obesidade e a ação dos prebióticos, 
probióticos e simbióticos na microbiota intestinal. Nutrição Brasil, v. 
17, n. 3, p. 189-196, 2019. 
OLIVEIRA. J. L. et al. A importância do uso de probióticos na saúde 
humana. Unoesc & Ciência - ACBS Joaçaba, v. 8, n. 1, p. 7-12, jan./jun. 
2017.  
PÁDUA, F. S. D.; COUTO, E. P.; NERO, L. A.; FERREIRA, M. D. A. 
qualidade físico-química e microbiológica de leite de cabra produzido no 
distrito federal. Ciência Animal Brasileira, v. 20, 2019. 
PATIAS, S. G. O. Desenvolvimento de iogurte com sabor de araticum 
(Annona crassiflora) aromatizado com óleo essencial de capim-limão 
(Cymbopogon citratus). 2016. 94f. Dissertação (Mestrado em Ciência e 
tecnologia de Alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá – Bela Vista, 2016. 
PINTO, M. S.; LEMPK, M. W.; CABRINI, C. C.; SARAIVA, L. K. V.; DA 
CRUZ CANGUSSU, R. R.; CUNHA, A. L. F. S. Características físico-
químicas e microbiológicas de queijo artesanal produzido na microrregião 
de Montes Claros- MG, Revista do Instituto de Laticínios Cândido 
Tostes, v. 71, n. 1, p. 43-52, 2016. 
PINTO, J. V. Elaboração de manual prático para determinação de vida-
de-prateleira de produtos alimentícios. Porto Alegre, 2015. 
PRABHURAJESHWAR. C.; CHANDRAKANTH. K. Avaliação das 

http://www.esac.pt/noronha/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352939318300605#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352939318300605#!


ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DE IOGURTE CAPRINO 

COM POTENCIAL PROBIÓTICO ADICIONADO DE POLPA CONGELADA DE 

CUPUAÇU (Theobroma grandiflorum) 

456 
 

propriedades antimicrobianas e suas substâncias contra bactérias 
patogênicas in vitro por cepas probióticas de Lactobacilli isoladas de 
iogurte comercial. Volume 23 , fevereiro de 2019 , páginas 97-115. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2018.10.001>. 
SILVA, A. S.; SOUZA, E. C.; VIEIRA, L. C. P.; JUNIOR, E. F. M.; MULLER, 
R. C. S. Avaliação Fisico-química de polpa de cupuaçu comercializadas em 
Belém-PA e sua discriminação conforme sua origem empregando análise 
multivariada. Congresso de Brasileiro de Química. 2014. 
SEAPA-MG. Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Relatórios da Pecuária: Caprinocultura. Belo 
Horizonte,2015.Disponível em: http://www.agricultura.m g.gov. br/ 
component/search/?all=caprinocultura&exact=&any=&none=&created=&mo
dified=&area=documents. Acesso em: 09/11/2019. 
SOUSA, K. S. M.; ABREU, A. K. F.; ARAÚJO, H. R. R.; CARDOSO, R. C.; 
COELHO, B. E. S.; SILVA, V. P. Elaboração de iogurte probiótico de leite 
de cabra adicionado de polpa de manga. Revista Craibeiras de 
Agroecologia, v. 4, n. 1, p.1-6, 2019. 
TACO - Tabela brasileira de composição de alimentos. 4 ed. revisada e 
ampliada. Campinas: NEPA- UNICAMP, 2011. 161 p. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/23529393/23/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2018.10.001


ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE HAMBÚRGUER 

ADICIONADO DE EXTRATO DE ARROZ PRETO 

457 
 

CAPÍTULO 23 
 

ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO 
FÍSICO-QUÍMICA DE HAMBÚRGUER 

ADICIONADO DE EXTRATO DE ARROZ 
PRETO 

 
Thays Maria Gomes SOUSA1 

Laura Sabrina Marcelino do NASCIMENTO1  

Paula de Azevêdo ROQUE1 
Diego Elias PEREIRA² 

Vanessa Bordin VIERA³ 

1 Graduandas do curso de Nutrição da UFCG; 2 Professor do Curso de Bacharelado em 
Nutrição da UFCG; 3 Orientadora/Professora do Curso de Bacharelado em Nutrição da UFCG  

thaysmagomes1@gmail.com 

 

RESUMO: O hambúrguer se tornou um dos produtos mais 
consumidos no Brasil e no mundo, e com o avanço das variadas 
tecnologias, como exemplo a tecnologia de alimentos, muitos 
insumos tornaram-se possibilidade de serem utilizados como 
parte da matéria-prima em sua produção. Este trabalho 
objetivou desenvolver e avaliar as características físico-
químicas de hambúrgueres adicionados de extrato de arroz 
preto. Inicialmente elaborou-se o extrato de arroz preto pelo 
com utilização de álcool de cereais 70% pelo método de 
agitação a 50 °C por 30 minutos. Foram desenvolvidas duas 
formulações de hambúrgueres: controle – sem adição de 
extrato de arroz preto e a formulação com adição de 1% de 
extrato de arroz preto. As formulações de hambúrgueres foram 
analisadas quanto ao teor de umidade, proteína, cinzas e 
lipídeos. Diante dos resultados pode-se verificar os 
hambúrgueres apresentaram 60,32-61,25% de umidade, 17,20-
17,58% de proteína, 2,63-2,78% de cinzas e 18,24-17,98% de 
lipídeos para hambúrguer controle e hambúrguer com adição 
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de 1% de extrato de arroz, respectivamente. Os parâmetros 
encotraram-se de acordo com a maioria dos outros estudos já 
realizados. No que se trata das legislações, os mesmos 
apresentavam-se dentro do preconizado pela legislação. 
Conclui-se que a adição do extrato de arroz preto não interferiu 
na composição físico-química do hambúrguer elaborado.  
Palavras-chave: Antioxidantes. Oriza Sativa L. Produtos 

cárneos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O hambúrguer, é um tipo de alimento que se tornou 

comum no dia a dia da população, sendo consumido muitas 

vezes pela falta de tempo para a produção de refeições e de 

organização da rotina. Com isso, nota-se maior frequência de 

consumo dos produtos industrializados e comidas rápidas para 

garantia de praticidade e otimização do tempo. 

O hambúrguer trata-se de um produto cárneo 

industrializado oriundo da carne moída dos animais de 

açougue, podendo ser acrescentado ou não de tecido adiposo 

e ingredientes, moldado e submetido a processo tecnológico 

adequado. Refere-se à um produto cru, semi-frito, cozido, frito, 

congelado ou resfriado (BRASIL, 2000). 

Com relação a constituição do hambúrguer, o ingrediente 

obrigatório é a carne de determinada espécie de animal de 

açougue, podendo vir a ser adicionados opcionalmente como 

ingredientes, a gordura animal, gordura vegetal, água, sal, 

proteínas de origem animal e/ou vegetal, leite em pó, açúcares, 

maltodextrina, aditivos, condimentos, aromas e especiarias, 

vegetais, queijos e outros tipos de recheios. As características 

sensoriais do mesmo devem ser estabelecidas de acordo com 
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o processo de obtenção, cujas são a textura, a cor, o sabor e o 

odor (BRASIL, 2000). 

Referente a composição físico-química estabelecida pela 

legislação, devem ser tidos como padrão os valores de 23% 

para gordura no máximo, 15% de proteína no mínimo, 3% de 

carboidratos totais, e um teor de cálcio máximo base seca de 

0,1% para o hambúrguer cru e 0,45% para o hambúrguer cozido 

(BRASIL, 2000). 

Com isso, devem ser estabelecidas estratégias de 

enriquecimento nutricional que possam fortificar os alimentos 

com substâncias que trazem benefícios nos produtos que estão 

inseridos na rotina alimentar da população, possibilitando uma 

melhor oferta nutritiva em termos de qualidade alimentar e 

consequentemente, na saúde do consumidor. 

Os hábitos alimentares da população foram modificados, 

e com isso, a produção cárnea deve estar apta a suprir essa 

necessidade de alimentos saudáveis e de alto padrão. Os 

consumidores passaram a ter preferência por carne mais 

saudável e com características sensoriais e nutricionais mais 

elevadas (GOUVÊA et al., 2016). Para isso, torna-se necessário 

o emprego de novas tecnologias de conservação, que 

propiciem qualidade microbiológica, sensorial e nutricional, 

como por exemplo tecnologias que previnam/retardem a 

oxidação lipídica em produtos cárneos.  

O processo de oxidação lipídica se trata de uma série 

complexa de reações químicas decorrentes da interação dos 

lipídeos com o oxigênio. A peça chave das reações que 

compõem a oxidação lipídica são os radicais livres, cujos são 

moléculas ou átomos que compõem elétrons não pareados 

(DAMODARAN; PARKIN, 2018). 
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Os triglicerídeos e os fosfolipídeos possuem baixa 

volatilidade, e devido a isso, não contribuem de forma direta 

para o aroma dos alimentos. Em torno deste processo de 

oxidação lipídica, os ácidos graxos esterificados em 

triglicerídeos e fosfolipídeos se dividem originando moléculas 

pequenas e voláteis que geram os aromas indesejados, 

conhecidos como rancidez oxidativa, sendo em sua grande 

parte, prejudiciais a qualidade dos alimento (DAMODARAN; 

PARKIN, 2018). 

A rancidez oxidativa é responsável em sua grande parte 

pela deterioração de alimentos ricos em gorduras. Trata-se de 

diversas etapas (iniciação, propagação e terminação) 

complexas de reação químicas que envolvem os ácidos graxos 

insaturados dos lipídeos e o oxigênio atmosférico (NESPOLO 

et al., 2015).  

Os antioxidantes são compostos que podem doar 

radicais de hidrogênio para parear com outros radicais 

disponíveis, e através disso fazer com que  a oxidação de 

alguns produtos seja retardada, levando a uma manutenção 

maior da qualidade e tempo de prateleira desses alimentos. Os 

antioxidantes naturais funcionam desta maneira e, em sua 

maioria, se tratam de plantas medicinais que tem em sua 

composição uma potente fonte de antioxidantes (LEÃO el al., 

2017). 

Muitos dessas substâncias são obtidas através de ervas, 

especiarias, vegetais, frutas e sementes que tem compostos 

fenólicos como substância principal e que são os responsáveis 

pela capacidade antioxidante desses produtos. Esses 

compostos fenólicos são considerados fontes de antioxidantes, 

pois possuem alta atividade de doação de hidrogênio ou tem 
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grande capacidade de absorver os radicais livres (LEÃO el al., 

2017). 

Antioxidantes naturais são compostos que podem ser 

usados para melhorar a vida de prateleira de  muitos alimentos, 

dentre eles as carnes, que são produtos altamente perecíveis. 

De acordo com Paschoal et al. (2019), a utilização destes, em 

carnes e produtos derivados, leva a uma melhor estabilidade 

das propriedades funcionais desses alimentos, através da 

diminuição da peroxidação lipídica, promovendo a eles uma 

maior vida útil de prateleira (COSTA et al., 2017; DOMINGUES 

et al., 2017). 

Os extratos vegetais possuem alto poder bactericida e 

vem sendo estudados para o combate de doenças que podem 

atingir certos tipos de plantas, sendo capaz de induzir 

resistência nas mesmas. Esses são capazes de produzir 

compostos voláteis que estimulam ou inibem a germinação ou 

crescimento de alguns microrganismos, fazendo com que 

ocorram alterações no desenvolvimento das plantas (COSTA et 

al., 2017; DOMINGUES et al., 2017).  

Algumas bebidas elaboradas à base de extratos vegetais 

vem se destacando devido o alto teor de nutrientes presente 

nestes compostos. Os extratos produzidos através de arroz, por 

exemplo, são importantes para os alérgicos à proteína do leite .  

O arroz (Oryza sativa) é considerado o produto de maior 

importância econômica em muitos países em desenvolvimento, 

constituindo-se como alimento básico, por possuir grande 

capacidade de adaptação a diferentes condições de solo e 

clima. O arroz preto, que tem esta coloração devido a presença 

de grande quantidade de antocianinas, que são compostos 

fenólicos, pode atuar de maneira eficaz sobre doenças crônicas 

devido a sua capacidade antioxidante, e ser capaz de agir de 
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maneira eficaz sobre os alimentos (SOUZA, 2017; DITTGEN, 

2019). 

 

Desta forma, o presente estudo teve com objetivo 

desenvolver e caracterizar através de análises físico-químicas 

diferentes formulações de hambúrgueres adicionados de 

extrato de arroz preto, avaliando a interferência do extrato na 

composição dos mesmos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Esta pesquisa é do tipo experimental quantitativa. As 

diferentes formulações de hambúrguer foram desenvolvidas no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cuité. Já as 

análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia da UFCG, campus Cuité. 

 

OBTENÇÃO DO EXTRATO DE ARROZ PRETO 

 

Para obtenção do extrato de arroz preto utilizou-se da 

metodologia descrita por Chaillou e Nazareno (2009) com 

modificações. O extrato de arroz preto foi preparado a partir do 

arroz previamente moído, pesado em um béquer e adicionado 

de álcool de cereais 70% na proporção 1:10 (g/v). Em seguida 

esta mistura foi levada a chapa de agitação e a submetida 

agitação constante por 30 minutos a uma temperatura de 50°C. 

Após o extrato foi filtrado em papel filtro e centrifugado a 3000 

rpm por 20 min. O sobrenadante foi concentrados em 
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rotaevaporador (Fisatom 802), acondicionado em frasco âmbar 

e armazenado em freezer (-18 °C). O extrato elaborado pode 

ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1. Extrato de arroz preto 

 
Extrato de arroz preto. Fonte: Autor (2019) 

 

DESENVOLVIMENTO DOS HAMBÚRGUERES 

 

 Foram desenvolvidos duas formulações de 

hambúrgueres, sendo a HC (hambúrguer controle, sem adição 

do extrato de arroz preto) e HEAP (hambúrguer com adição de 

1% do extrato de arroz preto). Para a elaboração dos 

hambúrgueres os ingredientes foram adiquiridos no comércio 

da cidade de Cuité/PB, com excessão do arroz preto que foi 

adquirido em Natal/RN. Os ingredientes utilizados e suas 

respectivas quantidades podem ser visualizados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Quantidade de ingredientes utilizados para a 
elaboração dos produtos. 
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Ingredientes (%) HC HEAP 

Carne bovina 85 85 

Gordura  15 15 

Água/gelo 3 3 

Sal  2,5 2,5 

Condimento para hambúrguer  0,5* 0,5* 

Pimenta do reino branca em pó  0,1 0,1 

Realçador de sabor 0,05 0,05 

Alho 

Cura 

0,2 

0,25 

0,2 

0,25 

Fixador 0,25 0,25 

Extrato de arroz preto - 1 

LC: hambúrguer controle, sem adição do extrato de arroz preto; HEAP: 
hambúrguer com adição do extrato de arrzo preto.  
 

Inicialmente a carne bovina e a gordura foram moídos em 

moedor. Na etapa seguinte foi adicionado a matéria-prima os 

ingredientes e misturados até a obtenção da liga. Em seguida a 

massa foi dividida em 2 lotes de 5Kg, os quais foram 

adicionados das concentrações pré-definidas de extrato de 

arroz preto, originando os dois tratamentos descritos 

anteriormente (HC e HEAP). Após a mistura as massas foram  

moldadas em formato circular com aproximadamente 60g cada 

e acondicionadas em bandejas de poliestireno, embaladas com 

papel filme, identificadas e imediatamente levadas a 

refrigeração e conservadas à temperatura de  4°C até as 

análises. O processo de elaboração dos hambúrgueres pode 

ser visualizado na Figura 2.  
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Figura 2. Fluxograma de elaboração dos hambúrgueres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fonte: Autores (2019) 

 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

Para análise do teor de umidade, proteína e cinzas foram 

utilizados os procedimentos descritos pela Association of 

Official Agricultural Chemists (AOAC, 2012).  

O teor de lipídeos foi determinado segundo metodologia 

de Folch et al. (1957). O teor de lipídeos foi determinado 

segundo metodologia de Folch et al. (1957) para o qual foram 

adicionados béqueres em estufa à 105ºC por uma hora 

Carne bovina e 
gordura 

Trituração 

Misturadeira 

Adição dos 
ingredientes 

Moldagem 

Embalagem 

Adição do extrato 
de arroz preto 

Armazenamento 
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esfriando-se, em seguida, em dessecador. Foram pesados nos 

béqueres 2g da amostra e acrescentou-se 30mL da mistura de 

clorofórmio:metanol (2:1). Filtrou-se a mistura, com auxílio de 

um papel filtro, em uma proveta de 100 mL com boca 

esmerilhada. O volume final do extrato filtrado foi anotado para 

o qual foi realizado o cálculo de 20% adicionando-se de sulfato 

de sódio à 1,5%. Agitou-se a mistura e esperou-se a separação 

das fases. Anotou-se o volume da fase inferior e descartou-se 

a parte superior com o auxílio de uma pipeta graduada. Em 

seguida, com auxílio de pipeta volumétrica de 5 mL, foi retirado 

uma alíquota de 5ml do extrato da fase inferior, sendo 

transferido para um béquer que em seguida foi submetido à 

temperatura de 105 ºC para evaporação da mistura em 

solventes. Após a evaporação, aguardou-se o resfriamento em 

dessecador, para que o béquer fosse pesado e, 

consequentemente, obtido o valor do resíduo de gordura total. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada por meio de tabulação 

nas planilhas do Microsoft Office Excel 2007. Posteriormente, 

realizou-se a média, considerando o desvio padrão para todos 

os parâmetros analisados. As médias foram comparadas 

empregando-se a análise de variância (ANOVA) e o teste de 

medias T-Student com nível de segurança de 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 3 podem ser visualizadas as imagens dos 

hambúrgueres elaborados.   
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Figura 3. Hambúrgueres elaborados 

 
                          HC                                                    HEAP 
 
LC: hambúrguer controle, sem adição do extrato de arroz preto; HEAP: 

hambúrguer com adição do extrato de arroz preto. Fonte: Autores (2019) 

 

Os resultados obtidos através das análises físico-

químicas dos hambúrgueres encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas dos 
hambúrgueres.  

Parâmetros  HC HEAP 

Umidade (g%) 60,32±0,001 61,25±0,005 

Proteína (g%) 17,20±0,025 17,58±0,028 

Cinzas (g%) 2,63±0,000 2,78±0,000 

Lipídeos (g%) 18,24±0,02 17,98±0,05 

LC: hambúrguer controle, sem adição do extrato de arroz preto; HEAP: 
hambúrguer com adição do extrato de arroz preto. Médias±desvio padrão 
com * na mesma linha diferem entre si pelo Teste T-Student.  
 

Com relação a umidade (Tabela 2), os valores variaram 

entre 60,32-61,25%, sendo que ambas formulações não 

diferiram (p>0,05) entre si. Valores semelhantes foram 

encontrados por Gomes et al. (2018), que obtiveram variações 

entre 59,18 e 63,78% em formulações de hambúrgueres 

bovinos adicionadas de 15%, 20% e 25% de resíduo de 

castanha-do-Brasil (Bertholletia Excelsa H. B. K.). Os autores 

relataram que quanto maior a adição de castanha, menor foi o 

teor de umidade encontrado nos referidos produtos. Barbosa 

(2018) também relatou valor próximo aos  encontrados neste 

estudo, com 59,5% de umidade em hambúrguer fortificado com 

farinha de folhas de Moringa (Moringa oleifera Lam.).  

Resultado superior de umidade foi encontrado por 

Gonçalves e Magalhães (2018), que elaboraram hambúrguer 

bovino com substituição de gordura por farinha da casca de 

maracujá, através de formulações distintas (padrão, 50 e 

100%), obtendo variações entre 67,40-72,56 de umidade. 

Huerta et al. (2016), obtiveram valores superiores dos 

apresentados neste estudo, com 64,53% de umidade para 

produto tipo “hambúrguer” à base de proteína texturizada de 

soja e batata-doce.  



ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE HAMBÚRGUER 

ADICIONADO DE EXTRATO DE ARROZ PRETO 

469 
 

Valor aproximado do obtido neste estudo foi verificado na 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (2011), 

com 63,5% de umidade para hambúrguer bovino cru. Libório 

(2019), analisou hambúrgueres de carne de galinha poedeira 

adicionado de farelo de aveia com substituto de gordura e 

encontrou variação entre 63,90 e 65,98% para umidade. O 

autor explica que, quanto maior foi o teor de lipídios, menor foi 

o valor de umidade encontrado. 

 Quanto aos resultados provenientes do parâmetro proteína, 

houve uma variação de 17,20-17,58%, não havendo diferença 

significativa entre as formulações. Barbosa (2018) obteve 

valores inferiores de proteína (15,4%) em hambúrguer vegano 

fortificado com farinha de folhas de moringa (Moringa oleifera 

Lam.).  

 Santos et al. (2017) com a elaboração de “hamburgueres” 

à base de diferentes concentrações (20%, 30% e 40%) de 

resíduo de soja “okara” encontrou quantidades de proteínas 

abaixo das encontradas no presente estudo 12,07 (20%), 13,85 

(30%) e 13,60 (40%). Gomes (2018), com desenvolvimento de 

hambúrguer bovino enriquecido com diferentes concentrações 

(15%, 20% e 25%) de resíduos da castanha-do-brasil 

(Bertholletia excelsa H.B.K.), obteve uma variação de  13,61-

15,15% de proteína, inferior aos valores deste presente estudo. 

 Já Gonçalves (2018), ao desenvolver hambúrgueres de 

carne bovina e de frango enriquecidos com ingredientes 

funcionais, observou no hambúrguer de frango (17,68%), valor 

aproximado ao encontrado no presente estudo. De acordo com 

o padrão de identidade e qualidade de hambúrgueres 

determinado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o valor mínimo estabelecido para a proteína é 

de 15% (BRASIL, 2000), estando o HC e HEAP de acordo com 



ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE HAMBÚRGUER 

ADICIONADO DE EXTRATO DE ARROZ PRETO 

470 
 

o valor especificado pela legislação brasileira (17,20%-

17,58%). 

 Referente aos valores obtidos na análise de cinzas (resíduo 

mineral fixo), os mesmos encontraram-se na faixa de 2,63% 

para o hamburguer controle (HC) e 2,78% para o hambúrguer 

com a adição do extrato de arroz preto (HEAP), não conferindo 

diferença significativa entre si. No estudo de Paglarini (2015), 

foram analisados extratos comerciais derivados de plantas em 

produtos cárneos, obtendo um valor de cinzas de 2,33% para o 

hamburguer bovino cozido, sendo esse inferior ao presente 

estudo. Gonçalves (2018), através da avaliação bromatológica, 

sensorial e de aceitabilidade de hambúrgueres de carne bovina 

enriquecidos com ingredientes funcionais, apresentou valores 

de cinzas de 2,47% para o hambúrguer enriquecido e 2,30% 

para o hamburguer industrializado, sendo esses, resultados 

inferiores ao presente estudo. 

 Gomes et al. (2017) desenvolveram e analisaram as 

características físico-químicas de hambúrguer bovino 

enriquecido com resíduos da Castanha-do-Brasil (Bertholletia 

Excelsa H.B.K.), e obtiveram valores de cinzas entre 5,59%-

4,60%, sendo superiores ao desta pesquisa. Em comparação 

com o  estudo de Barbosa (2018), que trata-se da aceitabilidade 

e análise físico-química de hambúrguer vegano fortificado com 

farinha de folha de moringa (Moringa oleifera lam.), o valor de 

cinzas no hambúrguer padrão foi de 4,1% e no hambúrguer 

fortificado foi de 4,5%, sendo superiores a este estudo. 

  Santos et al. (2017), com o desenvolvimento de 

“hambúrgueres” à base de resíduo de soja “okara”, com 

concentrações de 20%, obtiveram teor de cinzas de 2,62%, na 

formulaçõa de 30% o teor de cinzas foi de 2,75% e na de 40% 

o toer de cinzas foi de 2,75%, sendo esses valores semelhantes 
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aos do presente estudo. De acordo com aTACO (2011), o valor 

de cinzas apresentado em hambúrgueres bovino cru é de 2,9%, 

valor aproximado e que correlaciona-se com o presente estudo.  

 No que diz respeito ao teor de lipídeos, o hambúrguer 

controle, sem adição do extrato de arroz preto apresentou 

18,24% e o hambúrguer com adição do extrato de arroz preto 

17,98%, não diferindo (p>0,05) entre si. Resultado inferior foi 

verificado por Barbosa (2018) que obteve média de 6,7% de 

lipídeos para hambúrguer vegano fortificado com farinha de 

folhas de moringa (Moringa oleifera Lam.).  

 Resultado superior foi relatado por Gomes (2018), com 

desenvolvimento de hambúrguer bovino enriquecido com 

diferentes concentrações (15%, 20% e 25%) de resíduos da 

Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.), obteve 

variação de 18,69-21,96% para lipídeos, tornando-se possível 

observar que a quantidade de lipídeos aumentou com a 

elevação da concetração das castanha. 

  O toer de lipídeos encontrados na TACO (2011) é de 16,2% 

para hambúrguer bovino cru, que quando comparado aos 

resultados desse estudo, percebeu-se que os hambúrgueres 

HC e HEAP apresentaram teores superiores. De acordo com o 

padrão de identidade e qualidade de hambúrgueres 

determinado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o máximo estabelecido para o teor de gordura 

é de 23% (BRASIL, 2000), estando o HC e HEAP de acordo 

com o valor especificado pela legislação brasileira (18,24%-

17,98%).  
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CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que a adição do extrato de arroz preto 

em hambúrguer bovino não alterou as características físico-

químicas analisadas. Além disso, conforme observado na 

literatura de artigos e na legislação vigente referente a produtos 

cárneos e hambúrgueres os resultados das análises físico-

químicas se encontram dentro dos parâmetros de normalidade 

ou semelhantes, não apresentando assim diferença 

significativa.  

Observou-se também que a adição do extrato do arroz 

preto como um antioxidante natural no hambúrguer, 

provavelmente pode trazer benefícios ao produto cárneo 

desenvolvido, uma vez que este necessita de um alto controle 

de qualidade para que o processo de oxidação seja retardado, 

garantindo uma maior segurança alimentar ao consumidor e 

fazendo com que o alimentos tenha uma maior vida útil de 

prateleira. É importante que sejam realizados mais estudos 

nesse âmbito, para investigação do possível efeito do extrato 

do arroz preto diante da estabilidade oxidativa do hambúrguer, 

e dentre outros possíveis benefícios. 
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RESUMO: Visando a diminuição da perecibilidade de produtos, 
especialmente os cárneos, utiliza-se a fabricação de embutidos 
como alternativa, a exemplo da linguiça. Entretanto, associado 
a esta opção, também têm se empregado largamente os 
antioxidantes neste processamento. O própolis, mistura obtida 
por abelhas a partir de substâncias encontradas em partes 
específicas de plantas, possui em suas características, a de 
antioxidante. Sendo assim, o objetivou-se elaborar diferentes 
formulações de linguiça toscana adicionada de extrato de 
própolis e avaliar suas características físico-químicas. Para 
tanto, o extrato de própolis foi obtido por agitação a 70 °C por 
30 minutos. Elaborou-se duas formulações de linguiça toscana: 
controle – sem adição de extrato de própolis e liguinça com 
adição de 1% de extrato de própolis. Os parâmetros analisados 
foram teor de cinzas, umidade, proteína, lipídeos e pH. Os 
resultados demosntraram que os valores de umidade, cinzas, 
proteína e pH não diferiram estatisticamente entre as 
formulações. No entanto, o teor de lipídeos da linguiça 
adicionada de 1% de extrato de própolis foi superior (28,51%) e 
diferiu significativamente comparado a linguiça controle 
(24,44%).  Pode-se concluir que as características físico-
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químicas das linguiças foram satisfatórias. Também pode-se 
ressaltar a importância da adição do extrato de prólis, 
responsável por conferir uma menor velocidade de deterioração 
com sua capacidade antioxidante evitando a peroxidação 
lipídica e antimicrobiana, inibindo a proliferação de 
microorganismos indesejáveis.   
 
Palavras-chave: Antioxidantes. Perecibilidade. Produtos 
cárneos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as exportações do setor frigorífico contribuem 
para um superávit na balança comercial nacional (NETO, 2018), 
refletindo o alto investimento aplicado na produção de carnes e 
seus derivados no país. Na análise da pauta exportadora, em 
2016, somente a carne bovina foi correspondente a 3 % do total 
exportado, contribuindo com 5,51 bilhões de dólares (BRASIL, 
2016). Entretanto, não é a única com destaque em sua alta 
produção. A de carne suína, por exemplo, tem crescido 
significativamente nos últimos anos, tendo em vista os avanços 
tecnológicos voltado para seu melhoramento genético, nutrição 
e sanidade (OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al., 2015). 

A carne de porco, nos últimos anos, tem ultrapassado a 
linha de produção tradicional familiar e ganhado a preferência 
dos consumidores desde 1979, os quais a veem como uma 
opção magra, saudável e rica em nutrientes. Entretanto, ainda 
assim, no Brasil o mercado interno é relativamente baixo, 
quando levado em consideração o preconceito que rodeia essa 
proteína. (OLIVEIRA et al., 2017; MUNIZ et al., 2015). Este é 
muitas vezes justificado pela crença desta e seus derivados 
possuírem altos índices de colesterol e gordura, bem como 
possuir relação com a transmissão de doenças como a 
cisticercose e a ingestão de ovos de tênia (SILVA; 



ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LINGUIÇA TOSCANA 

ADICIONADA DE EXTRATO DE PRÓPOLIS 

477 
 

RODRIGUES; BORGES, 2017; SILVEIRA, et al., 2016; SOUZA 
et al., 2016). 

É sabido que a linguiça, é um tipo de embutido, usada 
como meio de conservação da carne desde a antiguidade, 
tendo em visa que esta possui um alto nível de perecibilidade 
(LEITE et al., 2017). No Brasil, é um dos produtos baseados em 
cortes mais comercializados e consumidos (NASCIMENTO et 
al., 2015). A do tipo toscana, por exemplo, é elaborada de cortes 
de carne suína, embutidas em envoltórios naturais, sendo um 
dos tipos bastante aceito pelos brasileiros, caracterizado por ser 
um produto de fácil preparo e baixo custo de produção (LEITE 
et al., 2017). 

Assim como a linguiça, os outros tipos de embutidos 

(salsichas, mortadelas, entre outras) têm ganhado grande 

expansão e alta competitividade no mercado, uma vez que seu 

consumo está cada vez mais frequente. Além de serem 

utilizados como estratégia para aumentar a vida de prateleira, 

têm estimulado a competitividade do mercado. Este tem 

apresentado uma seletividade cada vez maior ente os 

consumidores, cujos interesses vão além das características da 

carne, alcançando aspectos como condições de sanidade e 

bem estar em que os animais são criados, levando a busca de 

vantagens competitivas (OLIVEIRA et al., 2017; SILVA; 

COLOMBO; BACHINI, 2016; LEITE et al., 2017).  

Como já mencionado anteriormente, um problema 

intrínseco ao produtos de origem cárnea é alta probabilidade de 

se deteriorarem rapidamente, fato que está relacionado com os 

processos oxidativos e o crescimento microbiano ocorridos 

durante as etapas de processamento e armazenamento aos 

quais são submetidos (KRISHNAN et al., 2014). A oxidação dos 

ácidos graxos conduz à perda de qualidade sensorial e 

nutricional dos produtos, produzindo compostos como o 
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malonaldeído, potencialmente tóxicos, reduzindo sua vida de 

prateleira (SILVA; COLOMBO; BACHINI, 2016).  

Como solução para este fato, são empregados 

antioxidantes tanto sintéticos quanto naturais. Entretanto, com 

o crescente hábito de alimentação saudável pela população 

atual, os de origem natural têm sido amplamente explorados 

pelas indústrias (PASCHOAL et al., 2019). Como exemplo, 

pode-se citar o própolis, um produto amplamente conhecido 

pelas suas utilidades biológicas, possuindo, dentre suas 

diversas propriedades, a de antioxidante e antimicrobiano 

(POPOVA; TRUSHEVA; BANKOVA, 2017). Esse composto 

consiste em um material pegajoso obtido pelas abelhas a partir 

de substâncias encontradas em diversas partes das plantas, 

cuja composição química inclui diversos compostos de 

relevância para a saúde como flavonoides, aminoácidos, 

vitaminas A, B1, B2, B6, C e E, e minerais como Mg, Cu, Ca, 

Zn, entre outros (SANTOS; DAVID; DAVID, 2016).  

Para a indústria farmacêutica e alimentícia, bem como 

para a produção de alimentos funcionais, o extrato etanólico 

presente no própolis é composto que tem se destacado pela 

crescente empregabilidade como antioxidante especialmente 

em produtos derivados de carne, agregando a estes um maior 

tempo de conservação e a possibilidade de permuta de 

substâncias sintéticas passíveis de causar malefícios à saúde 

do consumidor (SAVOLDI et al., 2019) 

Diante das perspectivas expostas, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar os aspectos físico-químicos 

acrescidos à linguiça toscana através da adição de extrato de 

própolis a 1%.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

O estudo é do tipo quantitativo, o qual, segundo Esperón 

(2017), consiste em coletar e analisar dados quantitativos sobre 

as variáveis, sendo capaz de identificar a natureza profunda das 

realidades, seu sistema de relações e sua estrutura dinâmica. 

Além disso, permite determinar a força de associação, a 

correlação entre as variáveis e fazer interferências casuais 

capazes de explicar o motivo das coisas acontecerem ou de 

não ocorrerem de uma forma determinada (ESPERÓN, 2017). 

As diferentes formulações de linguiça foram desenvolvidas no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cuité. Já as 

análises físico-químicas (umidade, proteína, cinzas, lipídeos, 

pH) foram realizadas no Laboratório de Bromatologia da UFCG, 

campus Cuité. 

 

OBTENÇÃO DO EXTRATO DE PRÓPOLIS  

 

Para obtenção do extrato de própolis utilizou-se da 

metodologia descrita por Chaillou e Nazareno (2009) com 

modificações. O extrato de própolis foi preparado a partir da 

própolis previamente moída, pesada em um béquer e 

adicionada de álcool de cereais 70% na proporção 1:10 (g/v). 

Em seguida esta mistura foi levada ao banho 

ultratermostatizado e submetida agitação constante utilizando 

agitador (Marconi MA-039) por 30 minutos a uma temperatura 

de 70°C. Após os extratos foram filtrados em papel filtro e 

centrifugados a 3000 rpm por 20 min. Os sobrenadantes foram 
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concentrados em rotaevaporador (Fisatom 802), 

acondicionados em frascos âmbar e armazenados em freezer 

(-18 °C). A obtenção do extrato pode ser visualizado na Figura 

1 e 2.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de obtenção do extrato de própolis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Própolis moída 

Álcool 
de cereais 70% 

Agitação  
70°C/30min 

Filtração 

Centrifugação 

Rotaevaporação 

Armazenamento 



ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LINGUIÇA TOSCANA 

ADICIONADA DE EXTRATO DE PRÓPOLIS 

481 
 

Figura 2. Processo de obtenção do extrato de própolis 

  

Própolis moída Extração no banho 

 

Extrato de Própolis 

Fonte: Autores (2019) 

 

DESENVOLVIMENTO DAS LINGUIÇAS 

 

 Foram desenvolvidas duas formulações de linguiça 

toscana, sendo a LC (linguiça controle, sem adição do extrato 
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de própolis) e LP (linguiça com adição de 1% do extrato de 

própolis). Para a elaboração das linguiças os ingredientes foram 

adiquiridos no comércio da cidade de Cuité/PB. Os ingredientes 

utilizados e suas respectivas quantidades podem ser 

visualizados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Quantidade de ingredientes utilizados para a 
elaboração dos produtos. 

Ingredientes (%) LC LP 

Carne suína 85 85 

Toucinho  15 15 

Água/gelo 3 3 

Sal  2,5 2,5 

Condimento para linguiça  0,5* 0,5* 

Pimenta do reino branca em pó  0,1 0,1 

Realçador de sabor 0,05 0,05 

Alho 

Cura 

0,2 

0,25 

0,2 

0,25 

Fixador 0,25 0,25 

Extrato de Própolis - 1 

LC: linguiça controle, sem adição do extrato de própolis; LP: linguiça com 
adição do extrato de própolis. *Conforme recomendação do fabricante.  
 

Inicialmente a carne suína e o toucinho foram moídos em 

moedor (Jamar PJ22, Jamar Ltda, São Paulo, Brasil). Na etapa 

seguinte a matéria-prima foi levada para misturadeira 

adicionados os ingredientes e misturados até a obtenção da 

liga. Em seguida a massa foi dividida em 2 lotes de 5Kg, os 

quais foram adicionados das concentrações pré-definidas de 

extrato de própolis, originando os dois tratamentos descritos 

anteriormente (LC e LP).  
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Após a mistura as massas foram embutidas em tripa 

suína que passaram por lavagem para remoção do sal e 

imersão em ácido láctico a 1% por 30 minutos para hidratação. 

Para armazenamento as linguiças foram acondicionadas em 

bandejas de poliestireno, embaladas com papel filme, 

identificadas e imediatamente levadas a refrigeração e 

conservadas à temperatura de  4°C até as análises.  O 

processamento das linguiças pode ser visualizado na figura 3 e 

4.  

Figura 3. Fluxograma de processamento das linguiças 
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Figura 4. Processamento das linguiças 

  
Carne suína triturada Misturadora 

 
Linguiça acondicionada para armazenamento 

Fonte: Autores (2019) 
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ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

Para análise do teor de umidade, proteína e cinzas foram 

utilizados os procedimentos descritos pela Association of 

Official Agricultural Chemists (AOAC, 2012).  

O teor de lipídeos foi determinado segundo metodologia 

de Folch et al. (1957) para o qual foram adicionados béqueres 

em estufa à 105ºC por uma hora esfriando-se, em seguida, em 

dessecador. Foram pesados 2 g da amostras nos béqueres, acrescentando 30mL 

da mistura de clorofórmio:metanol (2:1). Filtrou-se a mistura, 

com auxílio de um papel filtro, em uma proveta de 100 mL com 

boca esmerilhada. O volume final do extrato filtrado foi anotado 

para o qual foi realizado o cálculo de 20% adicionando-se de 

sulfato de sódio à 1,5%. Agitou-se a mistura e esperou-se a 

separação das fases. Anotou-se o volume da fase inferior e 

descartou-se a parte superior com o auxílio de uma pipeta 

graduada. Em seguida, com auxílio de pipeta volumétrica de 5 

mL, foi retirado uma alíquota de 5ml do extrato da fase inferior, 

sendo transferido para um béquer que em seguida foi 

submetido à temperatura de 105 ºC para evaporação da mistura 

em solventes. Após a evaporação, aguardou-se o resfriamento 

em dessecador, para que o béquer fosse pesado e, 

consequentemente, obtido o valor do resíduo de gordura total. 

A análise de pH foi realizada conforme metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL) (2008) utilizando pHmetro. Para isto, 

foram homogeneizados dez gramas de amostra com água 

destilada (1:10 g/v). O homogeneizado foi submetido aos 

elétrodos do pHmetro Digimed, por cinco minutos e 

posteriormente procedido a leitura em triplicata.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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A análise estatística foi realizada por meio de tabulação 

nas planilhas do Microsoft Office Excel 2007. Posteriormente, 

realizou-se a média, considerando o desvio padrão para todos 

os parâmetros analisados. As médias foram comparadas 

empregando-se a análise de variância (ANOVA) e o teste de 

medias T-Student com nível de segurança de 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As formulações de linguiça adicionada do extrato de 

própolis elaboradas podem ser visualizadas na Figura 5. 

 

Figura 5. Formulações de linguiça toscana  

  
LC LP 

 
LC: linguiça controle sem adição do extrato de própolis; LP:linguiça 

com adição de 1% do extrato de própolis. Fontes: Autores (2019). 

 

Os resultados obtidos através das análises físico-

químicas das linguiças toscana encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas das 
linguiças.  

Parâmetros  LC LP 

Umidade (g%) 56,10±0,127 56,68±0,105 

Proteína (g%) 14,74±0,350 14,95±0,268 

Cinzas (g%) 2,96±0,030 3,12±0,000 

Lipídeos (g%) 24,44±0,707 28,51±5,445* 

pH 6,24±0,26 6,29±0,01 

LC: linguiça controle, sem adição do extrato de própolis; LP: linguiça com 
adição de 1% do extrato de própolis. Médias±desvio padrão com * na mesma 
linha diferem entre si pelo Teste T-Student.  
 

Com relação ao teor de umidade (Tabela 2), os valores 

variaram entre 56,10-56,68%, sendo que ambas formulações 

não diferiram (p>0,05) entre si, o que pode-se enfatizar que a 

adição do extrato de própolis não alterou o teor de umidade do 

produto. Verificou-se que ambas formulações encontram-se 

dentro do preconizado pelo MAPA (2000), o qual estabelece um 

teor máximo de 70% para linguiças frescais, 60% cozidas e 55% 

para as dessecadas, com relação a umidade para estes 

produtos.  

O teor de proteína das linguiças (Tabela 2), situaram-se 

na faixa de 14,74-14,95%, não diferindo (p>0,05) entre as 

formulações (LC e LP). Os resultados de proteína obtidos em 

amostras de linguiça toscana de diferentes formulações quanto 

aos aditivos utilizados (betalaína, carmim de cochonilha e 

redução de nitrito de sódio) no estudo de Bellucci (2018) 

variaram entre 15,31 a 18,36 %, tendo seu valor mínimo 

semelhante aos obtidos na presente análise.  

O teor de cinzas das linguiças (Tabela 2) não 

apresentaram diferença estatística entre as formulações (LC e 

LP). Resultados superiores foram relatados por Stefanello 
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(2015), ao elaborar e analisar fisicoquimicamente linguiça suína 

com adição de extrato de cogumelo do sol, obtendo valores de 

cinza na faixa de 3,31 a 3,50% para as diferentes formulações, 

os quais foram semelhantes aos de Bellucci (2018), que 

variaram entre 2,40 e 2,83 %. 

Quanto aos lipídeos (Tabela 2) a linguiça toscana 

adicionada de extrato de própolis apresentou maior teor 

diferindo (p<0,05) da linguiça controle (LC). O teor lipídico da 

linguiça também encontra-se dentro do padrão de referência, 

visto que o seu teor lipídico não ultrapassou 30% do produto e 

segundo os valores de referência do MAPA (2000) para linguiça 

frescal, para as cozidas 35%, e para as dessecadas 30%. Os 

valores obtidos são semelhantes aos das formulações de 

salame tipo italiano adicionadas de extrato de própolis no 

estudo de Kunrath e Savoldi (2014), os quais se apresentaram 

entre 23,99±070 a 25,44±0,38%. Já no estudo de Bellucci 

(2018), os resultados variaram entre 5,35 e 8,97% para as 

amostras de linguiça toscana sem nitrito de sódio e para 

aquelas com 150 mg/kg de nitrito de sódio.   

Em relação ao pH (Tabela 2), observou-se que entre as 

amostras de linguiça toscana controle (LC), e as amostras de 

linguiça toscana adicionada de extrato de própolis (LP), não 

houveram diferenças siginificativas. Da mesma forma Kaipers 

(2017) ao analisar linguiça colonial adicionada de extrato de 

alecrim também obteve resultados sem diferenças significativas 

no 5° dia de estocagem, os quais variaram entre 5,6 e 5,9. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Zago 

(2018) nas diferentes formulações de linguiça adicionada de 

extrato liofilizado de casca de romã (Punica granatum L.) nas 

concentrações de 0,025; 0,05 e 0,1% e a linguiça controle no 
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qual obteve-se valores de pH entre 6,16 - 5,66 durante 30 dias 

de armazenamento. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Pode-se concluir que a adição do extrato de própolis na 

linguiça toscana não influenciou negativamente os parâmetros 

físico-químicos do produto. Entre todos os parâmetros 

analisados, somente o teor de lipídeos apresentou-se superior 

ao da linguiça controle. São necessários outros estudos 

objetivando avaliar a velocidade de deterioração após a adição 

do extrato de própilis, bem como a fim de avaliar as 

carcaterísticas organolépticas acrescidas.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AOAC Internacional Métodos oficiais de análise da AOAC International. 
19ed. Gaithersburg, MD, EUA, 2012. 
Application and evaluation of propolis, the natural antioxidant in 
Italian-type salami. Aplicação e avaliação de própolis, o antioxidante 
natural, em salame tipo Italiano. Received: Mar. 29, 2016; Accepted: Dec. 
19, 2016/Campinas, v. 20, e2016035, 2017. 
BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Balança 
comercial do Brasil. 2016.  
BELLUCCI, E. R. B. Influência da adição de batalaina em linguiça 
Toscana com diferentes níveis de nitrito de sódio sobre as 
propriedades tecnológicas e sensoriais. 2018. 78 f. Dissertação 
(mestrado) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São 
José do Rio Preto, 2018. 
CHAILLOU, L. L.; NAZARENO, M. A. Bioactivity of própolis from Santiago 
del Estero, Argentina, related to their chemical composition. Food Science 
and Technology, v. 42, n. 8, p. 1422-1427, 2009.  
ESPERÓN, Julia Maricela Torres. Quantitative Research in Nursing 
Science. Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem, [s.l.], v. 21, n. 1, 
p.1-2, 2017. GN1 Genesis Network.  



ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LINGUIÇA TOSCANA 

ADICIONADA DE EXTRATO DE PRÓPOLIS 

490 
 

FOLCH, J .; LESS, M.; STANLEY, S. A simple method f or the isolation 
purification of total lipids from animal tissues, Journal of 
biologicalChemistre, v. 226, n. 1, p. 226- 497, 1957. 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ - IAL. Métodos Físico-Químicos para 
Análise de Alimentos. 4.ed. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde, 
2008. 320 p. 
KAIPERS, K. F. C. Efeito do extrato de alecrim (Rosmarinus officinalis) 
como antioxidantes em linguiça colonial. 2017. 80 f. Dissertação 
(Programa de Pós Graduação em Tecnologia de Alimentos) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2017. 
KRISHNAN, K. R. et al. Bio protection and preservation of raw beef meat 
using pungent aromatic plant substances. Journal of the Science of Food 
and agriculture, v. 94, n. 12, p. 2456-2463, 2014 

KUNRATH, C. A.; SAVOLDI, D. C. Própolis como antioxidante em 
produtos cárneos: aplicação e avaliação em salame tipo italiano. 2014. 
68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2014. 
LEITE, T.C. et al. Análise de capacidade do processo de pesagem de 
linguiça toscana em uma indústria alimentícia. Perspectivas Online: 
Exatas & Engenharias, v. 7, n.19, p. 52-62, 2017. 
MAPA - Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrucao 
Normativa N 4 de 31 de Março de 2000. 2000.  
MUNIZ, D. C. et al. Caracterização do consumo de carne suína e avícola 
“in natura” através dos estabelecimentos comerciais no município de 
Ilhéus-Bahia. Revista Eletrônica de Pesquisa Animal, v. 3, n. 1, p. 24-34, 
2015. 
NASCIMENTO, Rs et al. Bacteriological Characteristics of Fresh Ostrich 
Sausage (Linguiça). Revista Brasileira de Ciência Avícola, [s.l.], v. 17, n. 
2, p.151-157, jun. 2015. FapUNIFESP (SciELO).  
NETO, O. A. O Brasil no mercado mundial de carne bovina. Ateliê 
Geográfico. Goiânia, v. 12, n. 2, p. 183-104, ago. 2018. 
OLIVEIRA, J. F. de. et al. Determinação espectrofotométrica de nitrito em 
produtos cárneos embutidos. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade 
Animal, Cuité, v. 11, n. 1, p.19-31, jan. 2017.  
OLIVEIRA, A. P. et al. Principais aspectos considerados por consumidores 
na aquisição e consumo de carne suína em Colônia do Piauí-PI. Arquivo 
Ciências Veterinárias e Zoologia UNIPAR, Umuarama, v.20, n.2, p.71-
77, abr./jun., 2017. 
PASCHOAL , E. C. et al. Estabilidade oxidativa da carne e derivados 
cárneos com o uso de antioxidantes naturais ou sintéticos em artigos 
publicados na base de dados da Scielo: revisão de literatura. Medicina 
Veterinária (UFRPE), Recife - PE, v. 13, n. 1 (jan-mar), p. p.136-142, 18 
mar. 2019.  



ELABORAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LINGUIÇA TOSCANA 

ADICIONADA DE EXTRATO DE PRÓPOLIS 

491 
 

POPOVA, M. T., BORYANA & BANKOVA, V. (2017). Content of biologically 
active compounds in Bulgarian propolis: a basis for its standardization. 
Bulgarian Chemical Communications. 49. 115 – 120. 
SANTOS, D. C.; DAVID, J. M.; DAVID, J. P. L.. Composição química, 
atividade citotóxica e antioxidante de um tipo de própolis da 
Bahia. Química Nova, [s.l.], p.1-5, 29 set. 2016. Sociedade Brasileira de 
Quimica (SBQ).  
SAVOLDI, D. C. et al. Características físicas e sensoriais de Salame Tipo 
Italiano com adição de própolis. Revista de Ciências Agroveterinárias, 
[s.l.], v. 18, n. 2, p.212-221, 31 jul. 2019. Universidade do Estado de Santa 
Catarina.  
SILVA, J. M.; COLOMBO, S. G.; BACHINI, T. V. Modelo de Gestão para 
Otimização do Renndimento de Envoltórios Naturais na Fabricação de 
Linguiça Suína Tipo Frescal. Revista Latino- Americana de Inovação e 
Engenharia de Produção, v. 4, n. 5, p.124-139, 2016.  
SILVA, I. A.; RODRIGUES. J. M. S.; BORGES. J. O. Perfil Dos 
Consumidores de Carne Suína Comercializada no Município de Grajaú, 
Estado do Maranhão, Brasil. Sci. Agrar. Parana., Marechal Cândido 
Rondon, v. 16, n. 3, jul./set., p. 309-313, 2017. 
SILVA, R. A. M. et al. Associação de ractopamina e vitaminas antioxidantes 
para suínos em terminação. Ciência Rural, v. 45, n. 2, p. 311-316, 2015. 

SILVEIRA, A.C.P. et al. Estudantes de medicina veterinária como 
consumidores de carne suína em Uberlândia – MG. PUBVET, Londrina, 
v.10, n.5, p.439-447, mai. 2016. 
SOUZA, C.C. et al. A percepção de compradores sobre a qualidade da 
carne suína in natura no mercado varejista de Campo Grande (MS). 
Extensão Rural, Santa Maria, v.23, n.3, jul./set. 2016. 
STEFANELLO, F. S. et al. Efeito da adição de extrato de cogumelo do sol 
em linguiça suína e avaliação da estabilidade oxidativa e microbiológica do 
produto. Semina: Cincia Arria, Londrina, v. 36, n. 1, p. 171-186, 16 nov. 
2014. DOI 10.5433/1679-0359.2015v36n1p171.  
ZAGO, G. R. Estabilidade oxidativa de linguiça tipo Toscana com 
extrato liofilizado de casca de romã (Punica granatum L.). 2018. 120 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Allimentos) - 
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2018.  
 



ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE 

MANTEIGA CREMOSA MISTA ELABORADA COM CREME LEITE DE CABRA E 

CREME DE LEITE DE VACA 

492 
 

CAPÍTULO 25 
 

ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO FÍSICO-
QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE 

MANTEIGA CREMOSA MISTA ELABORADA 
COM CREME LEITE DE CABRA E CREME 

DE LEITE DE VACA 
 

Renata Ângela Guimarães PEREIRA1 

Luísa Costa de CARVALHO2 

Élcio Antônio GARCIA Júnior3 

Lys Gabriela Alves Correia LIMA 2 
1Orientadora/Professora do Departamento de Gastronomia/UFPB; 2Bacharéis em 

Gastronomia/UFPB; 2Graduando do curso de gastronomia/UFPB;  
raguimaraes6@gmail.com 

 

 

RESUMO: Os Produtos lácteos caprinos apresentam um 
potencial nicho de mercado em decorrência do sabor 
característico e propriedades nutricionais associadas. Neste 
contexto de empenho para a aceitação de um produto 
diferenciado por parte do consumidor e valorização da cadeia 
produtora de leite caprino no Nordeste, objetivou-se elaborar 
três manteigas cremosas mistas com creme obtido do leite 
caprino e bovino com diferentes percentuais de gordura. As 
manteigas foram elaboradas no laboratório de tecnologia de 
leite do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional - 
CTDR/UFPB. Foram realizadas análises para verificar a 
qualidade sanitária, como a contagem de coliformes totais e 
coliformes termotolerantes; contagem de Staphylococcus 
coagulase positiva, contagem total de aeróbios mesófilos em 
placa e detecção de Salnonella sp. Como também a 
caracterização físico-química com as análises de acidez 
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titulável em ácido lático, umidade, cinzas, lipídios por Gerber e 
Cloretos de sódio. Os resultados das análises microbiológicas 
mostraram que as três amostras de manteiga estavam dentro 
do padrão determinado pela legislação brasileira, indicando que 
a qualidade da matéria-prima e as condições de processamento 
e estocagem foram realizadas de forma adequadas. Para as 
análises físico-químicas, as três amostras não apresentaram 
diferenças significativas entre si, embora a legislação que 
determina o padrão físico-químico da manteiga seja pouco 
definida, os valores encontrados neste trabalho foram 
semelhantes aos citados na literatura. 
 
Palavras-chave: derivados lácteos, manteiga cremosa, 
qualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Portaria 146 de 07/03/1996 do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) define manteiga como 

“produto gorduroso, obtido pela bateção e malaxagem de creme 

derivado exclusivamente de leite de vaca, podendo este ser 

maturado ou não”.   

A manteiga é um produto lácteo obtido pela aglomeração 

da matéria gorda do leite, ou seja, a nata, mediante a retirada 

de água e demais componentes como a caseína, a lactose e a 

albumina (AQUARONE, 2001). Batendo-se o creme, consegue-

se uma inversão de fases, passando-se da emulsão original 

“gordura em água” para emulsão “água em gordura”, obtendo-

se duas fases no final da operação: a fase gordurosa (em forma 

de grumos) e a fase aquosa (soro ou leitelho) (FOSCHIERA, 

2004). O creme deve possuir, como características, o sabor 

doce ou levemente ácido e agradável, livre de sabores e odores 
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indesejáveis, ser fresco, através das Boas Práticas de 

Fabricação (SILVA, 2015). Entende-se por creme de leite o 

produto lácteo relativamente rico em gordura retirada do leite 

por procedimento tecnologicamente adequado, que apresenta 

a forma de uma emulsão de gordura em água (BRASIL, 1996). 

O choque entre os glóbulos de gordura destrói as forças 

de tensão entre eles, aumentando assim, as forças de coesão, 

até que ocorra a separação do leitelho. Retirando-se o leitelho 

dos grumos formados, e continuando-se o batimento, os 

grumos vão se unindo até formar uma massa que é a manteiga. 

Sua consistência deve ser sólida e homogênea com uma 

coloração amarelada (intensa) e com sabor e odor 

característicos, podendo ainda ser salgada com um máximo de 

5% de cloreto de sódio (AQUARONE, 2001). A salga tem como 

objetivos melhorar o sabor, aumentar a conservação do produto 

e ajudar a retirar a água que tenha ficado quando da lavagem 

deficiente (FOSCHIERA, 2004).  

O leite de vaca é o mais estudado e de grande produção 

em todo o mundo. Entretanto, outras espécies de mamíferos 

domésticos, como a cabra, a ovelha e a búfala, produzem leite 

em quantidade e qualidade satisfatória para atender a demanda 

consumista de produtos lácteos (PENNA, 2011). Em contraste 

a elaboração de manteiga, vemos que o Brasil apresenta um 

cenário socioeconômico em que a caprinocultura leiteira se 

revela como uma atividade promissora, principalmente na 

região Nordeste por gerar renda direta para pequenos e médios 

produtores, e também por representar uma excelente fonte 

alimentar (SANTOS, 2011).  

A utilização de leite de cabra para o fabrico de diferentes 

produtos lácteos mostra crescente evolução, e embora a 
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produção ocorra em proporções ainda muito menor em 

comparação ao leite de vaca e seus derivados, sua 

transformação tem ganhado espaço na forma de produtos como 

leite pasteurizado, UHT, leite em pó, sorvetes, doces, além de 

iogurtes e uma grande diversidade de queijos (PANDYA; 

GHODKE, 2007; ALBENZIO; SANTILLO, 2011), o que agrega 

valor ao leite caprino tornando a atividade ainda mais lucrativa  

(RIBEIRO, 2010). Além disso, devido as suas características 

nutricionais o leite caprino é considerado um alimento funcional, 

visto que auxilia na nutrição tanto de crianças quanto idosos e, 

ainda, apresenta-se como um alimento com menor potencial 

alergênico (RIBEIRO, 2010).  

Dados da FAO (2014) mostram o Brasil como o maior 

produtor de leite de cabra da América do Sul, a caprinocultura 

leiteira vem ganhando importância no país nos últimos anos 

através de um sistema organizado de aquisição, 

beneficiamento e distribuição de leite com os programas 

institucionais dos governos estaduais (CORDEIRO, 2009).  

No Brasil, 92% do rebanho caprino se concentra na 

região nordeste, onde os governos estaduais implantaram um 

sistema organizado de aquisição, industrialização e distribuição 

de leite. Apesar de ter um grande rebanho, o Nordeste pouco 

aproveita o seu potencial de exploração e para a produção de 

leite caprino e seus e derivados (CORDEIRO, 2009).  

Considerando-se a produção de produtos diferenciados 

a partir de leite de cabra como alternativa para a agregação de 

valor à para a caprinocultura leiteira, este estudo teve como 

objetivo elaborar e avaliar as características físico-químicas e 

microbiológicas de manteiga cremosa mista elaborada com 

creme leite de cabra e creme de leite de vaca. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo trata de uma pesquisa 

quantitativa/qualitativa na qual foram estudados os dados 

obtidos com as análises microbiológicas e físico-químicas, 

sendo analisadas com uso da estatística. Em seguida, a partir 

dos dados numéricos e de acordo com a legislação (Brasil, 

1996), qualificada tanto do ponto de vista sanitário quanto ao 

parâmetro numérico esperado.  

 

Local de execução 

 

A elaboração da manteiga foi realizada no Laboratório de 

tecnologia de leite, pertencente ao Centro de Tecnologia e 

Desenvolvimento Regional da UFPB. As análises físico-

químicas foram realizadas no Laboratório de Análises Físico-

químicas e as análises microbiológicas foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal da 

Paraíba.  

  

Coleta dos materiais 

  

O leite caprino foi trazido do setor de Caprinocultura do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco-PE e o creme de leite bovino foi adquirido no 

Laticínios Lisboa na cidade de Caiçara-PB em uma vacaria da 

cidade de João Pessoa-PB. Ambos foram transportados em 

recipientes isotérmicos e armazenados sob refrigeração no 
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Laboratório de Processamento de Carnes e Pescados por no 

máximo 24 horas até o seu processamento. 

  

Fabricação das manteigas 

   

As manteigas foram elaboradas de acordo com Embrapa 

(2013) como apresentada no Fluxograma 1. Foram elaboradas 

três diferentes tipos de manteiga utilizando o creme de leite 

bovino o qual foi adquirido por Operação Mecânica Unitária 

utilizando uma centrífuga (desnatadeira) da marca Separatori® 

o creme caprino o qual foi adquirido por Operação Mecânica 

Unitária utilizando uma centrífuga (desnatadeira) da marca 

West. A primeira amostra foi elaborada com 100% de creme 

obtido de leite bovino. Já na segunda amostra foi feito uma 

mistura com 50% de creme de leite caprino e 50% de creme de 

leite bovino. Na terceira foi feita novamente uma mistura, porém 

com 40% de creme de leite bovino e 60% de creme de leite 

caprino.  

A manteiga foi acondicionada em recipientes de vidro a 

temperatura ambiente até o início das análises. As amostras 

foram submetidas a análises microbiológicas e físico-químicas. 
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Fluxograma 1 – Processo de elaboração da Manteiga Cremosa 

 
 

 

Análises físico-químicas 

  

Após elaboração das manteigas estas foram submetidas 

a análises de acidez titulável em ácido lático, umidade, cinzas, 

lipídios por Gerber e Cloretos de sódio de acordo com a AOAC 

(2000).  
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Análises microbiológicas  

 

Foram analisados microrganismos obedecendo aos 

padrões exigidos, de acordo com Brasil (2001) na Resolução n° 

12, de 12 de Janeiro de 2001, e segundo os regulamentos da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 

Coliformes a 45°C NMP/g, Staphylococcus coagulase positiva 

e Salmonella spp./25g, para cada tratamento, sendo A1 a 

amostra contendo 100% de leite de bovino a A2 a amostra 

contendo 50% de leite bovino e 50% de leite caprino e a A3 

contendo 60% de leite caprino e 40% de leite bovino. 

 

Preparação das diluições  

Inicialmente foram pesados 25g de cada amostra, 

assepticamente, e transferidas para Erlenmeyer com 225Ml de 

água peptonada estéril, formando a primeira diluição (10-1) a 

partir desta diluição foram feitas as demais diluições (10–2, 10-

3). As análises foram realizadas em triplicata. A partir dessas 

diluições, foram realizadas as análises microbiológicas de 

Contagem de coliformes totais e coliformes termotolerantes; 

Contagem de Staphylococcus coagulase positiva, Contagem 

total de Aeróbios Mesofilos em placa e detecção de Salnonella 

sp. 

 

Avaliação da Qualidade Sanitária  

Contagem de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes: Para esses testes inicialmente foi realizado o 

teste presuntivo utilizando tubos contendo os meios de cultura 

caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) da marca Merc. Nestes 

foram adicionados 1ml das diluições de cada amostra e 
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incubados em estufa a 35ºC por 24 horas. Os tubos que 

produziram gás e turvaram foram estriados uma alçada para 

realização dos testes confirmativos. Para o teste de coliformes 

totais foi utilizado o meio de cultura Caldo verde brilhante bile 

(CLBVB) da marca Merc incubado em estufa a 35ºC por 48 

horas. Para o teste confirmatório de coliforme termotolerantes 

foi feito o estriamento em tubos contendo Caldo E. Coli da 

marca Merc que foram incubados em estufa 45,5ºC durante 24 

horas.  

 

Contagem de Staphylococcus coagulase positiva 

Foi realizada através da técnica de plaqueamento em 

superfície, utilizando-se como inóculo 0,1 Ml das diluições 

decimais e como meio de contagem o Ágar Baird-Parker 

adicionado de telurito de potássio a 1% e emulsão de gema de 

ovo, incubado a 37 °C por 48 horas.  

 

Detecção de Salmonella sp. 

Foi realizada através de uma etapa de pré-

enriquecimento da amostra utilizando-se Caldo Lactosado, 

seguido por uma etapa de enriquecimento seletivo utilizando-se 

Caldo Tetrationato e Caldo Selenito Cistina. Em seguida, foi 

feito plaqueamento de alíquotas dos caldos de enriquecimento 

seletivo em Ágar Bismuto Sulfito e Ágar Entérico de Hektoen. 

As colônias com característica típicas (colônias presuntivas) de 

Salmonella foram isoladas em Ágar Nutriente, onde foram 

finalmente realizados os testes bioquímicos confirmatórios.  
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Contagem total de Aeróbios Mesofilos em placa 

Inicialmente foi plaqueado o meio de cultura Ágar Padrão 

para Contagem (PCA) da marca Merc, que foi incubado em 

estufa a 35ºC por 48 horas;  

 

Contagem de bolores e leveduras  

Inicialmente foi plaqueado o meio de cultura Potato 

Dextrose Agar (PDA) da marca Merc, posteriormente foi 

inoculado 0,1 ml de cada diluição por superfície e por fim 

incubado em estufa a 25ºC por 5 dias.  

  

Análises estatísticas  

Os resultados das análises físico-químicas da manteiga 

cremosa foram submetidos à análise de variância (ANOVA), 

realizando-se o teste de amostras independentes de Kruskal-

Wallis ao nível 5% de significância (p<0,05). O software 

utilizado foi o SPSS versão 20.0 (IBM, 2011).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Na Tabela 1 encontram-se os dados referentes à 

qualidade sanitária das amostras de manteiga bovina e mista 

em diferentes percentuais. 

A amostra A1 corresponde à manteiga elaborada com 

100% de creme bovino, a amostra A2 corresponde à manteiga 

elaborada com 50% de creme bovino e 50% de creme caprino 

e a amostra A3 corresponde à manteiga feita com 40% de 

creme bovino e 60% de creme caprino.  
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Tabela 1. Qualidade sanitária das amostras de manteiga 

cremosa A1, A2 e A3. 

*NAC = não apresentou crescimento 

 

As análises da qualidade sanitária (Tabela 1) das 

amostras da manteiga cremosa mista revelaram que nos testes 

de coliformes totais expressos através da técnica de NMP 

(Número mais provável) descrita por Silva et al. (2007) 

obtiveram  resultados para  as amostras A1=23 (NMP/g); A2 = 

3,6 (NMP/g) e A3 = <3,0 (NMP/g), estando todas amostras 

dentro do padrão de coliformes totais determinado pelas 

legislação (BRASIL, 1996).   

Isto indica que as condições higiênicas durante o 

processamento do produto foram adequadas. As bactérias que 

pertencem ao grupo coliforme são prejudiciais aos alimentos e 

sua presença determina inutilidade dos mesmos. A detecção de 

coliformes totais pode indicar má qualidade da água usada no 

processo de fabricação, más condições de higiene na linha de 

processamento dos alimentos e possíveis ocorrências de 

contaminação após processos térmicos (CARDOSO et al., 

2000).    

Amostra A1 apresenta dentro dos padrões estabelecidos 

pela legislação, pois obtiveram valores correspondentes 23 

(NMP/g), sendo que a regulamentação estabelece que o 

máximo permitido é 100 (NMP/g).  Seguindo esse padrão, as 

 

Amostra 
Coliformes 
totais 
(NMP/g) 

Coliformes 
termotolera

ntes 
(NMP/g) 

 
Staphylo
coccus 

Bactérias 
aeróbias e 
mesófilas 
(UFC/g) 

Salmonella 

A1 23 < 3,0 NAC NAC NAC 

A2 3,6 < 3,0 2x101 NAC NAC 

A3 < 3,0 < 3,0 NAC 1x103 NAC 
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amostras A2 e A3 apresentaram números menores ao 

estabelecido (BRASIL, 1996).  

Nas amostras de manteigas analisadas, a contagem de 

coliformes termotolerantes ficou abaixo do número estabelecido 

pela legislação (BRASIL, 1996).  Observou-se que todas as 

amostras se encontram dentro do padrão permitido. A detecção 

de coliformes termotolerantes é indicativo de contaminação 

fecal e condições higiênico sanitárias inadequadas, visto 

presumir que a população de coliformes termotolerantes é 

composta de uma alta proporção de Escherichia coli. Ao 

contrário de estudos similares que constataram a presença de 

microrganismos patogênicos em manteigas artesanais 

produzidas em diferentes regiões do Brasil, decorrentes das 

condições inadequadas de higiene na ordenha e/ou no 

processamento, apresentando assim, problemas de segurança 

alimentar (MASSU, 2003). 

Todos os tipos de manteiga das amostras 

microbiológicas apresentaram resultados negativos para 

Salmonella spp, indicando segurança dos produtos aos 

consumidores quanto à gastroenterites causadas pelo agente. 

Esse resultado se assemelha ao que foi observado por 

Ambrósio et al. (2001), quando avaliaram a identidade, a 

qualidade e a estabilidade da manteiga de garrafa na cidade de 

Recife (PE).  

Duas amostras da manteiga (A1 e A3) não apresentaram 

crescimento de colônias de Staphylococcus spp. A amostra de 

manteiga A2 apresentou contagens de Staphylococcus spp 

2x101 ficando abaixo de 100 UFC/Ml, que é o limite estabelecido 

pela legislação (BRASIL, 1996). De acordo com Ambrósio 

(2001), Staphylococcus coagulase negativo fazem parte da 
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microbiota humana normal e podem causar infecções em 

pacientes jovens, idosos e imunodeprimidos, uma vez que o 

manipulador é portador assintomático desse micro-organismo. 

Ainda de acordo com Ambrósio et al (2001), o elevado 

percentual de lipídios da manteiga e a sua atividade de água 

(Aw), naturalmente dificulta a proliferação de microrganismos, 

pois torna o meio inóspito ao desenvolvimento dos agentes. 

Contudo, neste estudo observou-se que houve uma pequena 

proliferação deste microrganismo na amostra A2, o que pode 

ser justificado pelo elevado teor de umidade observado nas 

análises físico-químicas (Tabela 2). Mesmo tendo havido um 

rígido controle na manipulação, não se pode desconsiderar a 

possibilidade de uma contaminação por humanos, visto que o 

homem é um natural agente transmissor.  

 

Tabela 2. Perfil físico-químico das amostras de manteiga 
cremosa A1, A2 e A3. 

AMOSTRAS 
GORDUR

A 

%/100g 

CINZAS 
ACIDEZ 

(ml) 

UMIDADE  

(%) 
NaCl/100g 

A1 76% 0,55b ± 0,004 0,30a ± 
0,000 

21,40b ± 
0,003 

0,953b ± 0,001 

A2 78% 0,82a ± 0,000 0,26a ± 
0,058 

21,64a ± 
0,043 

0,964a ± 0,001 

A3 75% 0,50c ± 0,001 0,26ª ± 
0,058 

19,90c ± 
0,006 

0,964a ± 0,001 

Médias seguidas da mesma letra na mesma coluna não diferem pelo teste de 

Duncan’s (p<0,05). 

 

A Portaria n◦ 146 de 07 de março de 1996 do Ministério 

da agricultura, do abastecimento e da reforma agrária expõe o 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga, 
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e torna obrigatória a determinação de algumas propriedades 

físico-químicas para fixar a identidade e a pureza dos produtos 

que a ela se enquadram.  Na Tabela 2 encontram-se os valores 

correspondentes para cada análise e o limite mínimo e/ou 

máximo que a legislação propõe. Observa-se que foram 

analisados valores quantitativos de Cloreto de sódio, dados de 

umidade, gordura, cinzas e acidez.  

Em relação à umidade das amostras, observou-se uma 

alta porcentagem. A legislação estabelece que o máximo 

percentual de umidade para manteigas devem ser 16% 

(BRASIL, 1996).  Todas as amostras apresentaram valores 

acima de padrão, sendo A1 de 21,4%; A2 de 21,64% e a A3 de 

19,9%.  Esse fator é um indicativo da falta de controle de 

qualidade nas etapas de batedura e malaxagem do creme. A 

água, em excesso, pode desencadear reações de 

decomposição, principalmente hidrolíticas, e propiciar o 

desenvolvimento de micro-organismos deterioradores que 

podem promover alterações ao produto (ZAMBIAZI, 2006). 

Tendo em vista ser a oxidação dos lipídios a principal 

causa de alteração do produto, a qualidade da manteiga foi 

avaliada também por meio da verificação da acidez, as quais 

não apresentaram valores acima do padrão fixado pela 

regulamentação do padrão de qualidade. Os resultados obtidos 

foram comparados com a Portaria n.º 146 (BRASIL, 1996), 

sendo de 0,30 para a amostra A1 e 0,26 para as amostras A2 e 

A3, estando dentro dos limites estabelecidos (máx.3,0 

milimoles/100g gordura).  

A pouca variação nos valores de acidez podem ser 

atribuídas a alguns fatores como a acidez inicial do creme ao 

sair da desnatadeira, ao tempo de armazenamento do creme 
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antes do processo de fabricação da manteiga, ao processo de 

maturação a que foi submetido o creme para desenvolvimento 

de substâncias responsáveis pelo aroma e sabor característicos 

(BHEMER, 1981).  

A elaboração de manteiga com o leite caprino é de 

coloração esbranquiçada e não amarela, ao contrário da 

manteiga feita de leite de vaca. Além de baixa consistência e de 

aspecto sem atração do que a bovina e mais parecida com a 

manteiga feita de leite de búfala. O seu valor nutritivo é bastante 

elevado e sua aceitação comercial é cada vez maior, apesar do 

preconceito cultural, exatamente por se tratar de um produto 

saudável e nutritivo (RURAL NEWS, 2015). 

Quanto à legislação, é estabelecido um padrão de 0,15 

% de cinzas, sendo permitido o máximo de 2 % (BRASIL, 1996). 

As amostras apresentaram pouca variação em relação às 

cinzas, sendo os valores obtidos para a A1 de 0,55%; A2 de 

0,50% e a A3 de 0,82%. No entanto, deve-se reforçar a 

importância da manutenção dos valores das variáveis de 

interesse dentro dos limites estabelecidos pela legislação. 

A fração de gordura na manteiga é a mais abundante em 

sua composição e deve apresentar valores acima de 80%, 

como é estabelecido pela legislação (BRASIL, 1996) 

Relativamente ao teor de gorduras, o percentual desse 

parâmetro variou entre 76% para a amostra A1; 78% para a 

amostra A2 e de 75% para a A3. As três amostras analisadas 

da marca estavam com o parâmetro abaixo dos 80% exigidos 

por lei, perfazendo 100% de todas as amostras analisadas. A 

variação na concentração de matéria gorda pode ter ocorrido 

por causa da falta de padronização de procedimentos 

operacionais, ou ainda em razão da falta de controles da 
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composição durante o processamento (SILVA, 2009). Outro 

fator importante para essa variação ocorre pelo fato de ter sido 

utilizado o creme feito com leite caprino, que apresenta um teor 

diferente de gordura.  

De acordo com Park et al. (2007), em média o teor de 

gordura caprina é de 3,8% e da bovina em torno de 3,6%, 

contudo o tamanho dos glóbulos da gordura do leite de cabras 

é significativamente menor (3,5μΜ) que o do leite de vaca (4,5 

μΜ), o que gera menor rendimento. Em contrapartida, 

possibilita uma melhor digestibilidade, apresentando ainda 

valores terapêuticos na medicina e nutrição humana (PARK et 

al., 2007). 

Corroborando com o trabalho, estudos feitos com a 

composição da gordura do leite de cabra comprovam sua 

riqueza (10 a 12%) em ácidos graxos de cadeia curta (C4 a 

C12), bem superior aos do leite bovino (normalmente entre 3-

4%), o que seja talvez a causa da sua digestão mais fácil 

(HAENLEIN, 1997; JENNESS, 1980). O leite de cabra 

apresenta maior proporção de glóbulos de pequeno diâmetro 

em comparação ao leite de vaca (28% dos glóbulos são 

inferiores a 1,5 micrômetro, sendo que no leite de vaca, esta 

faixa de diâmetro corresponde a 15%). Este é um dos fatores 

que também conferem ao leite caprino maior digestibilidade (LE 

MENS, 1985). 

Comparado à manteiga com a margarina, ambas tem 

desvantagens quanto a gordura presente, pois são alimentos 

de alto teor calórico, porém se o tipo de gordura entre ambas é 

diferente, sendo a manteiga rica em colesterol e a margarina 

em gordura trans e gorduras saturada, o que segundo Proença 

e Silveira (2012) é prejudicial à saúde humana, desenvolvendo 
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doenças crônicas. A margarina é elaborada pela hidrogenação 

de óleos vegetais, além de necessitar de aditivos químicos na 

sua composição. Já a manteiga, pode ser considerada mais 

pura por requerer quase ou nenhum aditivo, salvo os corantes 

que são comumente adicionados a massa cremosa, tornando-

a mais atrativa sensorialmente. 

 

CONCLUSÃO  

 

Mediante os achados, foi possível perceber que não 

houve grande diferença entre as manteigas produzidas quanto 

a características físico-químicas. As amostras que possuíam 

creme de leite caprino estavam no mesmo padrão de qualidade 

da manteiga feita com 100% de creme feito com creme de leite 

bovino. Os resultados das cinzas e de gordura foram os que 

tiveram uma maior variação entre si, porém pouco significativos. 

Nas análises microbiológicas as três amostras de manteigas 

avaliadas se encontram de acordo com a legislação.  

De acordo com as pesquisas bibliográficas realizadas e 

com os resultados obtidos neste estudo, sugere-se novas 

pesquisas no tema. 
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RESUMO: O alto consumo de leite evidenciado nas últimas 
décadas incentivou a indústria de alimentos a inovar e elaborar 
novos produtos apartir desta matriz. Com isso, a fabricação de 
diversos derivados adicionados de grande variedade de 
ingredientes permitiu a renovação de um dos produtos mais 
consumidos no Brasil e no mundo, o iogurte. Desta maneira, o 
objetivo do presente estudo foi elaborar e realizar a análise 
físico-química e sensorial de iogurte adicionado de geleia mista 
de uva e hibisco. Para a avaliação físico-química foram 
analisados parâmetros de atividade de água, umidade, cinzas, 
pH e sólidos solúveis. Para a análise sensorial foram realizados 
testes de aceitação usando escala hedônica de 9 pontos e teste 
de intenção de compra, assim como avaliação do índice de 
aceitabilidade. Os resultados obtidos para a avaliação físico-
química demonstraram diferenças entre a formulação controle 
e a adicionada da geleia para todos os parâmetros. Na sensorial 
foi possível observar boa aceitação dos produtos elaborados e 
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ótimo potencial para comercialização, já que ambos alcançaram 
mais acima de 85% de aceitabilidade. Concluiu-se que os 
iogurtes avaliados foram diferentes em relação aos parâmetros 
físico-químicos, sendo que a formulação com a geleia , de forma 
geral, apresentou melhores características de estabilidade. Na 
avaliação sensorial concluiu-se que ambos os produtos 
possuem elevada aceitação e alto potencial para 
comercialização. 
Palavras-chave: Frutos. Leite. Composição nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O leite é  um  dos  alimentos  mais  consumidos  pela  

população  brasileira e um  dos  grandes  responsáveis pelo  

crescimento  da economia  nacional. Rico água, lipídios, 

carboidratos, proteínas, e cálcio, o mesmo atua promovendo 

benefícios para a saúde de seus consumidores (SILVA et al., 

2019). 

Partindo-se desses aspectos, nas últimas décadas a 

indústria láctea investiu na elaboração de diversos produtos 

derivados do leite, tendo principalmente o iogurte como um 

deles, podendo este ser de diferentes sabores, texturas e valor 

nutricional, com a intenção de atender os mais diferentes gostos 

e públicos (DELAND, 2014; SILVA 2019). 

 A legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), define que leites fermentados são 

produtos resultantes da fermentação de leite pasteurizado ou 

esterilizado, por meio da utilização de fermentos láticos 

próprios, e que para o iogurte, deve ser utilizada uma 

associação das culturas de Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, 

podendo ser acompanhadas por outras bactérias láticas como 
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Lactobacillus acidophilus ou cultivos do gênero Bifidobacterium, 

devendo estes microrganismos permanecerem viáveis, ativos e 

abundantes no produto final durante seu prazo de validade 

(ALMEIDA, 2015; ORIENTE et al., 2019). 

A fabricação de iogurte no Brasil aumentou de maneira 

bastante considerável nos últimos anos, sendo ele o derivado 

fermentado do leite mais popular, existindo hoje vários tipos no 

mercado, que podem ser classificados de acordo com o 

processo de elaboração, adição de ingredientes, composição, 

consistência e textura, sendo um produto de boa aceitabilidade, 

e que possui seu consumo ainda relacionado a saúde e nutrição 

do organismo humano. A sua composição depende da classe 

do leite empregado, da técnica de trabalho, do tempo de 

incubação, da qualidade e da composição da microbiota. Ele 

também, é uma fonte de proteínas, vitaminas, minerais e 

gordura, possuindo composição semelhante à do leite, o que 

lhe confere desta maneira, um alto valor nutritivo (ORIENTE et 

al., 2019). 

Para a sua otimização, há ainda a possibilidade da 

incorporação de diversos ingredientes com o intuito de melhorar 

a sua composição nutricional, seus aspectos sensoriais e sua 

ação funcional, e dentre as diversas opções existentes pode-se 

destacar frutos, como a uva (Vitis vinifera L), que que possui um 

elevado consumo pelas pessoas, tanto na sua forma in natura, 

como  através de produtos derivados, e também até flores como 

as do hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), que são bastante 

utilizadas com foco na medicina popular (MACHADO, 2018; 

VIGNESH; NAIR, 2018). 

Esses dois elementos vegetais são interessantes para a 

agregação a esse tipo de produto lácteo, porque além da sua 

composição nutricional, e também da possibilidade de sua 
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inserção em diversas formas, eles são fontes potenciais de 

diversos compostos bioativos como os ácidos fenólicos, os 

flavonoides, as antocianinas, a vitamina C, o betacaroteno e os 

glicosídeos, que apresentam atividade antioxidante e que 

também são amplamente estudados devido a suas 

propriedades que possuem ação contra diversas doenças 

humanas (BEZERRA et al, 2017; MELO et al., 2018; THAKRE; 

BARSE, 2018). 

Desta maneira, pode-se afirmar que tanto a uva como a 

flor do hibisco, sejam elas na forma in natura, beneficiada ou 

inseridas em produtos já existentes, são de grande importância 

para o consumo e consequentemente para a saúde humana. 

Na literatura já são mencionados estudos com a introdução de 

ambos em iogurtes naturais (FLORIANO et al., 2015; NEVES, 

2015), no entanto, ainda não é citado seu uso em conjunto na 

forma de geleia neste tipo de produto. 

Portanto, é com base no contexto exposto, que o objetivo 

do presente estudo foi elaborar e realizar avaliação físico-

química e sensorial de iogurte adicionado de geleia mista de 

uva e hibisco. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

MATÉRIA-PRIMA E INGREDIENTES 

 

Para a elaboração do iogurte e da geleia os ingredientes 

como o leite e o açúcar, a uva e a cultura starter (Streptococcus 

salivarius subsp. thermophillus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus) foram obtidos no comércio local da cidade 

de Cuité - PB. Já as flores do hibisco foram coletadas no 
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campus da Universidade Federal de Campina Grande/Cuité-

PB. 

 

ELABORAÇÃO DA GELEIA 

 

A elaboração da geleia foi realizada no Laboratório de 

Técnica Dietética do Centro de Educação e Saúde da 

UFCG/Cuité (LATED/CES/UFCG). 

Foram utilizados para a sua produção 160g de uva roxa 

(80%) e 40g de hibisco (20%) para 200g de açúcar (50:50). Para 

o seu processamento, primeiramente foi feita a devida 

higienização das uvas e das folhas coletadas. Em seguida as 

uvas foram trituradas com 40% de água, e o conteúdo 

resultante foi filtrado e pesado em balança semi-analítica para 

a obtenção da quantidade pretendida. Subsequentemente as 

folhas de hibiscos já pesadas foram adicionadas ao suco 

resultante das uvas e novamente trituradas para uma 

homogeinização entre ambas. Posteriormente, adicionou-se o 

conteúdo obtido junto com açúcar em um recipiente 

termorresistente, e levou-se para a cocção até que o produto 

obtivesse o aspecto característico de gel. Após esse 

procedimento a geleia formada foi resfriada, acondicionada em 

recipientes estéreis e armazenada em temperatura ambiente 

até o momento de sua adição ao iogurte para as posteriores 

análises. 

ELABORAÇÃO DO IOGURTE 

 

Para as análises foram elaboradas duas formulações de 

iogurtes naturais – sendo uma com 0% da geleia (Iogurte 
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controle – IC) e uma com a adição de 20% da geleia (Iogurte 

adicionado de geleia de uva com hibisco – IG). 

O processamento foi realizado no Laboratório de Técnica 

Dietética da UFCG/Cuité-PB (LATED/UFCG). Para tanto o leite 

utilizado para a produção dos iogurtes (2 mL) foi pasteurizado 

(65 °C por 30 minutos), adicionado de 100g/mL de sacarose 

(açúcar), e, posteriormente, o mesmo foi submetido a um 

tratamento térmico (90 °C/10 min). Em seguida, o leite foi 

resfriado a 45 °C e as culturas inoculadas, numa concentração 

de 0,4 g/L para a cultura starter composta por Streptococcus 

salivarius subsp. thermophillus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus. A fermentação foi realizada em estufa (BOD) 

a uma temperatura de 45°C/4 horas. O ponto final da 

fermentação do iogurte foi considerado com base na verificação 

da firmeza do coágulo e determinação do pH, que atingiu no 

máximo 4,5. Os produtos, subsequentemente, foram resfriados 

a 4 ±1 °C e, em seguida, o coágulo foi quebrado mediante 

agitação manual com bastão de vidro. Depois, conforme as 

formulações, adicionou-se a geleia de uva e hibisco e os 

mesmos foram armazenados sob refrigeração (4°C) até o 

momento da análise sensorial e físico-química. 

 

AVALIÇÃO FISICO-QUIMICA 

 

O iogurte controle (IC) e o adicionado de geleia de uva e 

hibisco (IG) foram submetidos as análises físico-químicas no 

Laboratório de Bromatologia da UFCG/Cuite (LABROM/UFCG). 

Para isso, foram realizadas as análises de atividade de água 

(Aw) de acordo com a metodologia descrita pelo Manual da 

AQUALAB (2001); pH, determinado em pHmetro (modelo Tec-

2 Tecnal®, Diadema - SP, Brasil) de acordo com o manual de 
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instrução do fabricante; teor de cinzas (resíduo mineral fixo – 

RMF) por incineração da amostra a 550°C em forno mufla, 

umidadepor secagem em estufa estabilizada a 105°C e sólidos 

solúveis expressos em °Brix conforme a metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

ANÁLISE SENSORIAL 

 

A análise sensorial dos iogurtes foi realizada no 

Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos da UFCG/Cuité-

PB (LASA/UFCG). 

A análise sensorial foi realizada em cabines individuais 

com 50 provadores semi treinados (alunos, funcionários e 

professores da UFCG). Antes da realização do teste cada 

provador recebeu o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual esclarecia que a identidade de cada 

participante seria mantida em sigilo e relatava os riscos e 

benefícios que o presente estudo poderia trazer para o sujeito. 

 Após assinatura do TCLE, os avaliadores receberam 

duas amostras de iogurte em copos descartáveis de cor branca, 

codificados com números aleatórios de três dígitos, 

padronizadas e servidas simultaneamente e de forma aleatória, 

em temperatura de refrigeração (4°C). Juntamente, um copo de 

água e o formulário da avaliação sensorial. Logo após, foram 

orientados a provarem as amostras da esquerda para a direita 

e fazer uso da água entre uma degustação e outra, para a 

remoção do sabor residual. 

Os formulários entregues permitiram que o provador 

avaliasse a aparência, cor, aroma, sabor, textura e aceitação 

global, por meio do teste de aceitação, conforme IAL (2008). 
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Atribuindo notas aos atributos em uma escala hedônica 

estruturada com nove pontos (1 = desgostei muitíssimo; 2 = 

desgostei muito; 3 = desgostei moderadamente; 4 = desgostei 

ligeiramente; 5 = nem gostei/nem desgostei; 6 = gostei 

ligeiramente; 7 = gostei moderadamente; 8 gostei muito; 9 = 

gostei muitíssimo). 

Em conjunto com o teste de aceitação, avaliou-se a 

intenção de compra por meio de uma escala hedônica 

estruturada de cinco pontos (1 = jamais compraria; 2 = 

possivelmente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não 

comprasse; 4 = possivelmente compraria; 5 = compraria), 

conforme metodologia descrita pelo Instituto IAL (2008) . 

Também foi calculado o índice de aceitabilidade do 

iogurte, adotando a seguinte equação (1):  

 

𝐼𝐴 (%)

=
𝐴 𝑋 100

𝐵
                                                                                                     (1)     

 

Na qual, A= nota média obtida para o produto e B= nota 

máxima dada ao produto. O IA com boa repercussão têm sido 

considerados ≥ 70% (DUTCOSKY, 2014). 

TRATAMENTO EXTATÍSTICO 

Os dados obtidos foram expressos em média e desvio 

padrão e avaliados através da análise de variância (ANOVA). 

As médias foram comparadas pelo teste t-student, com nível de 

segurança de 95%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ANÁLISE FISICO-QUIMICA DOS IOGURTES ELABORADOS 

 

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas do 

iogurte adicionado de geleia mista de uva e hibisco estão 

apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultados das análises físico-químicas do iogurte 
adicionado de geleia mista de uva e hibisco 

Parâmetros IC IG 

Umidade (%) 83,07 ± 0,18* 72,51 ± 0,65 

Cinzas (%) 0,64 ± 0,00* 0,62 ± 0,00 

°Brix 14,00 ± 0,00 27,00 ± 0,00* 

Atividade de água (Aa) 0,988 ± 0,00* 0,974 ± 0,00 

pH 4,29 ± 0,02* 3,86 ± 0,03 

IC – iogurte controle; IG – iogurte adicionado da geleia de uva roxa e hibisco. 

Médias ± desvio padrão com * na mesma linha diferem entre si pelo teste T-

Student (p<0,05). Fonte: Próprios autores (2019). 

 

O teor de umidade desempenha um papel importante na 

qualidade dos alimentos, influenciando na textura, nas 

características físicas e microbianas, e consequentemente, na 

tecnologia a ser empregada e em suas condições de 

armazenamento (CAVALCANTI, 2016). 

No que diz respeito a esse parâmetro, pode-se observar 

que os valores médios obtidos na presente pesquisa para os 

iogurtes elaborados variaram entre 75,51% e 83,07% (Tabela 

1), sendo que o iogurte controle (IC) foi o detentor de maior 



ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO FISICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE IOGURTE 

ADICIONADO DE GELEIA MISTA DE UVA E FLOR DE HIBISCO 

520 
 

percentual de umidade, desta forma evidenciando uma 

diferença significativa (p<0,05) entre as formulações. 

Lima et al. (2018), em um estudo realizado com iogurte 

sem lactose e a base de leite de coco com frutas, obteve 

umidade média para o grupo controle de 87,9%, e 88,6% no 

iogurte adicionado de polpa de acerola sendo um valor acima 

do encontrado neste estudo. Já em um estudo feito com iogurte 

caprino adicionado de geleia de goiaba realizado por Cavalcanti 

(2016), o mesmo obteve valor médio para umidade de 75,22%, 

valores próximos dos obtido neste trabalho. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa nos fazem 

constatar que a adição de geleia de frutas nos iogurtes promove 

a diminuição no seu percentual de umidade, fato provavelmente 

condicionado a concentração de açúcar presente na geleia, que 

aumenta a pressão osmótica no alimento provocando a 

liberação de uma fração de água. 

De acordo com Paiva et al. (2015), o teor de cinzas de 

um alimento é aquele que representa a quantidade de minerais 

contidos no mesmo. Em referência a essa variável, nos iogurtes 

analisados nesta pesquisa foram obtidos médias percentuais  

que variaram entre 0,62% e 0,64% (Tabela 1), observando-se 

diferença significativa (p<0,05) entre os tratementos e que o IC 

apresentou maior valor de resíduos minerais fixos em sua 

composição, indicando também que a adição da geleia de uva 

e hibisco não teve influência sobre estes resultados. 

Bezerra et al. ( 2019), ao avaliarem iogurtes do tipo grego 

naturais com concentrações diferentes de sacarose 

encontraram valor médio para cinzas de 0,86%. Junior et al.  

(2016), elaboraram iogurte grego a partir de leite de búfala 

adicionando de calda de pitanga a 10%, e o  mesmo apresentou 

teor de 0,70% para cinzas, valores estes, que apresentam-se 
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pouco mais acima quando comparado aos detectados nas 

formulações desta pesquisa, porém, que tem explicação 

voltada para o tipo de produto elaborado, já que segundo 

Magalhães e Della Torre (2018), os iogurtes do tipo grego 

possuem maior teor de lipídeos e proteínas quando 

comparados ao tipo tradicional, e também por meio presença 

da sacarose e da calda da pitanga que influenciaram nos 

resultados dos estudos citados. 

O Brix é uma escala numérica que se mede a quantidade 

de sólidos solúveis/solução de sacarose, e que geralmente é 

usada na indústria de alimentos para medir a quantidade 

aproximada de açúcares em determinados produtos como 

sucos, vinhos, polpas e etc (CARDOSO, 2017). 

Os valores médios encontrados para esta variável nos 

iogurtes produzidos modalizaram entre 14°Brix e 27°Brix 

(Tabela 1), constatando-se uma diferença estatística entre as 

amostras (p<0,05), onde a IG apresentou maior média, 

indicando que a adição da geleia influenciou diretamente neste 

atributo. Em um estudo realizado por Bessa et al. (2015), foi 

encontrado valor 16,07°Brix em iogurte de leite de cabra 

saborizado com polpa de mangaba a 6%, resultado bastante 

inferior ao apresentado pela amostra IG, porém que teve a 

geleia adicionada em um percentual bem mais elevado (20%) 

que a polpa referida no trabalho citado (6%). 

Com base na atividade de água (Aa) é possível prever a 

estabilidade dos alimentos e melhorar seu processo de 

conservação e desidratação. Quanto menor for a Aa, menor é 

a quantidade de água disponível para o crescimento de 

microrganismos patogênicos. 

Desta maneira, para atividade de água dos iogurtes 

desse estudo foram obtidas médias que variaram entre 0,974 e 
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0,988 (Tabela 1), e que apresentaram diferença significativa 

entre si quando comparadas (p<0,05). Também é possível 

perceber que entre as amostras, aquela demosntrou o maior 

valor médio de Aa fo a IC. Este resultado está relacionado a 

presença da geleia no IG, já que a concentração de açúcar na 

preparação utilizando a uva e a flor do hibisco tem potencial 

para reduzir a Aa do produto final. 

Cavalcanti (2016), em estudo com iogurte caprino 

adicionado de geleia de goiaba, encontrou resultado para 

atividade de água de 0,97, valor este bem similar ao dos 

tratamentos analisados neste estudo. 

Garcia e Penna (2010), afirmam que a Aa é um fator que 

regula as reações químicas e enzimáticas e limita as atividades 

biológicas de microrganismos nos alimentos, sendo 

considerado um aspecto importante para o  período de 

elaboração e comercialização de um produto. Os valores de Aa 

podem variar de 0 a 1, e quanto mais baixo for o seu valor, maior 

a estabilidade do produto, condição importante esta, que pr 

deomove a percepção de segurança alimentar (NORONHA, 

2019). 

Com base nesse contexto e de acordo com os resultados 

obtidos para a Aa nesse estudo, é possível perceber que os 

iogurtes possuem uma elevada atividade de água e que por 

esse motivo tendem a sofrer com deteriorações químicas 

enzimáticas e microbiológicas, no entanto, pode-se ressaltar 

que esse parâmetro avaliado de forma isolada não é suficiente 

para afirmar que o produto tem baixa estabilidade. 

Na avaliação do pH as médias obtidas variaram entre 

3,86 e 4,29 (Tabela 1) e as amostras de iogurtes apresentaram 

diferença estatística entre si (p<0,05), sendo o IC detentor do 

maior valor médio. 
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Lima et al. (2018), encontrou pH de 3,76  em  iogurte 

natural adicionado de polpa de cajá. Em outro estudo realizado 

com iogurte natural com diferentes concentrações de sacarose, 

Bezerra et al. ( 2019),  identificou pH de 4,25. Ambos os valores 

citados estão próximos aos obtidos para as formulações deste 

estudo. 

 

ANÁLISE SENSORIAL DOS IOGURTES ELABORADOS 

 

Os resultados da avaliação sensorial com as notas 

médias do teste afetivo e intenção de compra para as 

formulações do iogurte podem ser visualizados na Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Média das notas obtidas para o teste de 
aceitabilidade e intenção de compra dos iogurtes elaborados. 

Atributos IC IG 

Aparência 7,9 ± 1,2 8,0 ± 1,14 

Cor 7,8 ± 1,26 8,1 ± 1,06 

Aroma 7,7 ± 1,26 7,8 ± 1,2 

Sabor 8,1 ± 0,99 8,5 ± 0,92* 

Consistência 7,9 ± 1,16 7,7 ± 1,28 

Avaliação Global 8,0 ± 0,94 8,3 ± 0,96 

Intenção de Compra 4,3 ± 1,00 4,7 ± 0,56* 

IC- iogurte controle; IG- iogurte adicionado da geleia de uva roxa com 

hibisco. Médias ± desvio padrão com * na mesma linha diferem entre si pelo 

teste T-Student (p<0,05). Fonte: Próprios autores (2019). 

 

De acordo com Barbosa et al. (2017), a aparência dos 

alimentos é um dos primeiros atributos avaliados por parte dos 

consumidores, o que reflete na sua qualidade sensorial.  
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Com relação a esse parâmetro (Tabela 2), pode-se 

observar que as diferentes formulações de iogurte avaliadas 

obtiveram escores médios que variaram de  7,9 - 8,0 estando 

entre os termos hedônicos gostei moderadamente e gostei 

muito respectivamente. Verificou-se também que as 

formulações não apresentaram diferença significativa entre si 

(p<0,05), indicando que a presença da geleia não influenciou 

nas avaliações dos julgadores para este atributo. 

Em uma avaliação sensorial realizada por Batista (2015) 

de um iogurte adicionado geleia de jabuticaba a nota média 

obtida para o atributo de aparência foi de 7,52, sendo 

classificada na escala hedônica como “gostei moderadamente’’, 

e desta maneira, considerada uma avaliação positiva para esta 

propriedade e com classificação próxima da preparação 

utilizada neste trabalho. 

 Gonçalves et al. (2018) avaliaram a aparência de iogurte 

com adição de geleia de cajá em diferentes concentrações, 

obtiveram valores médios para este parâmetro que variaram 

entre 6,76 - 7,48, sendo classificada na faixa de aceitação da 

escala hedônica como “gostei ligeiramente” e “gostei 

moderadamente” respectivamente, resultados estes próximos 

com o do presente trabalho.  

A cor dos alimentos é uma característica que está 

diretamente relacionada à aceitabilidade dos produtos 

alimentícios (ROCHA; REED, 2014). E no que se refere a este 

parâmetro, é perceptível que as diferentes formulações do 

iogurte receberam notas que modalizaram entre 7,8 – 8,1 

(Tabela 2), cujos termos hedônicos classificam-nas entre gostei 

moderadamente e gostei muito respectivamente. A partir disso, 

foi possível verificar que os tratamentos não apresentaram 

diferença siginificativa entre si (p<0,05) para este atributo, 
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indicando que a adição da geleia não influenciou na avaliação 

dos julgadores. 

Resultados semelhantes a estes foram relatados por 

Demarco et al. (2016), que avaliaram um iogurte adicionado de 

geleia de uva e obtiveram um escore médio de 7,9 para a cor, 

situando-se no termo hedônico como gostei moderadamente. 

O aroma é a propriedade de percepção das essencias de 

um alimento depois de colocá-lo na boca. Esta característica é 

fundamental para compor o sabor dos alimentos (KOMEROSKI, 

2016). 

No tocante a este atributo, as notas obtidas para os 

iogurtes variaram entre 7,7 – 7,8 (Tabela 2), não apresentando 

diferença significativa entre si (p>0,05), situando-se no termo 

hedônico gostei ligeiramente para as duas formulações. 

Demarco et al. (2016) em seu estudo feito com iogurte 

adicionado da geleia de uva obteve valor médio de 7,80 para o 

aroma, situando-se no termo hedônico como gostei 

moderadamente, valor próximo do encontrado neste estudo.  

Outro parâmetro analisado foi o sabor, o qual é 

influenciado pelos efeitos táteis, térmicos, dolorosos e/ou 

sinestésicos, que por sua vez provocam sensações 

interpretadas no cérebro (KOMEROSKI, 2016).  

Em relação aos escores obtidos para o referido atributo, 

os mesmos variaram entre 8,1 – 8,7 (Tabela 2), 

correspondendo aos termos hedônicos gostei muito para as 

duas formulações. Constatou-se que o IC e o IG diferiram 

estatisticamente entre si (p>0,05) para o atributo em questão, e 

que o IG obteve maior valor médio, indicando que a adição da 

geleia a 20% influenciou no sabor do iogurte.  

Batista (2015) realizou um estudo com iogurte tipo 

sundae com geleia de jabuticaba e obteve valor médio para o 
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parâmetro de sabor de 7,43. Correspondendo ao termo 

hedônicos gostei moderadamente, resultado inferior ao 

encontrado neste estudo. 

Em relação ao atributo de consistência, os iogurtes 

avaliados receberam notas que modalizaram entre 7,7 – 7,9, 

situando-se no termo hedônico gostei moderadamente para as 

duas preparações. Evidenciou-se as formulações não diferiram 

significativamente entre si (p<0,05). 

Brasil (2018), em um estudo com iogurte caprino 

adicionado de geleia de araçá-amarelo obteve valor médio de 

7,58 para consistência, situando-se no termo hedônico gostei 

moderadamente, resultado semelhante aos obtidos nesta 

pesquisa 

De acordo com Santos (2016) a avaliação global de um 

produto é traduzida pelo conjunto, relativa à primeira impressão 

causada do mesmo como um todo, sem representar a média 

das notas dos outros atributos avaliados. 

 Em referência a este critério, as médias atribuídas às 

formulações de iogurtes variaram entre 8,0 – 8,3 (Tabela 2), 

sendo classificadas na escala hedônica como “gostei muito”. 

Além disso, observa-se que os iogurtes IC e IG não diferiram 

significativamente entre si (p>0,05). 

Alves (2015) realizou um estudo com iogurte caprino 

adicionado de geleia de manga, e obteve valor médio para à 

avaliação global de 7,86, dentro do parâmetro hedônico de 

gostei moderadamente, resultado inferior ao encontrado neste 

estudo.   

Quanto à intenção de compra das diferentes 

formulações, a média das notas concedidas foram de 4,3 - 4,7 

(Tabela 2), situando-se entre os termos hedônicos 

possivelmente compraria para as duas formulações, porém que 
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diferiram significativamente entre si (p<0,05), sendo a maior 

nota obtida pela IG, o que indica que a adição da geleia pode 

influenciou na maior intenção de compra pelos julgadores. 

Em uma avaliação sensorial realizada por Ramos (2018) 

com iogurtes caprinos adicionado de 15% de geleia do fruto de 

polpa de mandacaru e do fruto de maracujeiro amarelo, com 

relação à intenção de compra, as formulações alcançaram 

notas que modalizaram de 4,33 – 4,43, situando-se entre os 

termos hedônicos em “possivelmente compraria”, valores 

próximos aos deste trabalho, indicando que estes produtos 

caso fossem comercializados poderiam atingir um alto potencial 

de comercialização. 

Para Moscatto et al. (2004), ao desenvolver um novo 

produto, um dos pontos fundamentais é avaliar sua 

aceitabilidade, com o intuito de prever seu comportamento 

frente ao mercado consumidor. Assim, o índice de 

aceitabilidade obtido para os iogurtes avaliados estão 

apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Índice de aceitabilidade (IA) dos iogurtes 
elaborados. 

Atributos IC IG 

Aparência 8,7 8,9 

Cor 8,6 9,0 

Aroma 8,5 8,7 

Sabor 9,0 9,5 

Textura 8,8 8,5 

Avaliação Global 8,9 9,2 

IC- iogurte controle; IG - iogurte adicionado da geleia de uva roxa e hibisco. 

Fonte: Própria Autora (2019). 
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 De acordo com os valores obtidos para as 

características das formulações (Tabela 3), pode-se afirmar que 

tanto o iogurte controle como o iogurte adicionado da geleia 

mista de uva e hibisco obtiveram notas superiores a 85% para 

todos os atributos avaliados. 

De acordo com Dutcosky (2014), um produto é 

considerado aceito, quando o mesmo obtém repercussão 

favorável para o índice de aceitabilidade ≥70% em termos de 

propriedade sensorial. Desta maneira, pode-se afirmar que com 

base nas notas obtidas para os dois tratamentos avaliados 

neste estudo, que foram muito acima de 70%, ambos possuem 

um elevado índice de aceitabilidade, e consequentemente um 

alto potencial de comercialização no mercado. 

Avaliando o índice de aceitabilidade de um iogurte 

adicionado de geleia de cajá, Gonçalves et al. (2018) obtiveram 

média de 95,59% de aceitação dos atributos sensoriais, 

pondendo-se afirmar que a formulação de iogurte avaliada, 

apresenta bom potencial para consumo e comercialização, uma 

vez que os resultados para os diferentes atributos foram acima 

de 70%, resultado este, semelhante ao encontrado neste 

estudo. 

 

CONCLUSÕES 

  

Após a avaliação dos iogurtes elaborados, no que tange 

a análise das características fisico-químicas, pôde-se concluir 

que as formulações apresentaram diferenças para todos os 

parâmetros avaliados, podendo-se enfatizar que aquela que foi 

adicionada da geleia de uva e hibisco promoveu reduções 

importantes em variáveis como a umidade, Aa e pH, além de 
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um considerável aumento nos sólidos solúveis, o que pode 

dificultar o desenvolvimento de microrganismos patogênicos e 

deteriorantes, promovendo melhor estabilidade ao produto. 

No tocante a análise sensorial, conclui-se que os testes 

sensoriais enunciaram uma boa aceitação para ambos os 

produtos elaborados, no entanto, ainda pode ser constatado 

que o iogurte adicionado da geleia obteve melhor avaliação 

devido as notas recebidas pelos julgadores, dessa forma, 

certifica-se que o mesmo possui potencial como alimento e para 

sua possível aplicação no mercado.  

. 
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RESUMO: Devido o número elevado de resíduos alimentares, 
que tem contribuído para o aumento no impacto ambiental, a 
utilização da casca de banana verde para produção da farinha, 
poderá auxiliar na redução, além de, oferecer uma quantidade 
de nutrientes elevado em relação às próprias partes 
comestíveis. Diante disso, este trabalho teve como objetivo 
elaborar e caracterizar os aspectos sensoriais e microbiológicos 
de bolinhos tipo “cupcake” adicionados da farinha da casca de 
banana verde. Para tanto, os ingredientes utilizados foram 
adquiridos no comércio da cidade de Cuité-Paraíba. As 
formulações de bolinhos foram elaborados no Laboratório de 
Tecnologia de Alimentos. Foram elaboradas três formulações, 
BC (padrão, contendo 100% de farinha de trigo), BC1 (contendo 
100% de farinha de banana verde) e BC2 (contendo 50% de 
cada farinha). Para analise sensorial utilizou-se a Escala 
Hedônica Estruturada de 9 pontos, avaliando a aceitação, 
intenção de compra e ordenação de preferência e para análise 
de resultados realizou-se o teste de média de Tukey ao nível de 
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5% de significância. Além disso, foi realizado a análise 
microbiológica. Ao que diz respeito a analise sensorial, todas as 
formulações adicionadas da farinha da casca de banana verde 
foram bem aceitas com relação aos atributos avaliados, com 
notas entre 7 e 8. Com relação a análise microbiológica os 
resultados estiveram em conformidade com o estabelecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A partir dos 
resultados, conclui-se que a utilização da farinha da casca de 
banana verde na elaboração de produtos é viável, contribuindo 
positivamente com as inovações tecnológicas da área 
alimentar. O produto elaborado fornece valores nutritivos 
consideráveis, contribuindo assim para uma melhor qualidade 
de vida. 
Palavras-chave: Aproveitamento integral dos alimentos. 

Tecnologia de alimentos. Produtos de panificação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente há um elevado aumento nos desperdícios de 

alimentos ou resíduos alimentares, contribuindo para impacto 

negativo do meio ambiente, o que poderia ser utilizado como 

forma de favorecer a população, tendo em vista que, os 

resíduos alimentares podem conter muitas substâncias de alto 

valor biológico. O último modelo de desenvolvimento agrícola 

brasileiro tem gerado um grande desperdício de alimentos, que 

acontece em todas as etapas da elaboração de alimentos, a 

começar pelo plantio, colheita até o consumidor final, dando 

início a um problema que precisa ser solucionado. Em análogo 

a isto, estima-se que seja de 375 milhões de toneladas a 

despesa anual com alimentos no mundo. A adversidade 

preocupa no Brasil, pois o campo responde, em média, por 10% 

do total abandonado. Em alguns casos específicos, a exemplo 
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das frutas e hortaliças, as perdas chegam a 30% e 35%, 

respectivamente (PRIM, 2008; SOARES, 2013).  

Nesse contexto, as cascas de frutas, como a banana, 

que são na maioria das vezes desperdiçadas pela população, 

apresentam de forma integral, uma quantidade de nutrientes 

elevado em relação às próprias partes comestível. Além, de 

auxiliar na diminuição de desperdício e de lixo orgânico no 

Brasil, atuam como fontes alternativas de nutrientes, 

melhorando as preparações. Assim, a finalidade das cascas de 

frutas na formulação de produtos normalmente já consumidos, 

torna-se interessante para a dieta alimentar, beneficiando o 

valor nutricional das preparações (CARVALHO et al., 2012). 

Portanto, como a fabricação de alimentos panificados tem 

conquistado grande destaque no mercado brasileiro, como por 

exemplo, os bolos que aumentaram sua comercialização e 

consumo nos últimos anos, sendo bem aprovado por qualquer 

faixa etária. Isso se deve, em grande parte, às alterações 

tecnológicas que proporcionaram a industrialização dos 

produtos em grande e pequena escala. Com o aumento do 

consumo e simplicidade de comercialização, os bolos podem 

ser considerados alimentos em potencial para serem 

melhorados com ingredientes especiais e alto teor nutricional 

(ORTOLAN et al., 2016).  

Tendo em vista o sucesso na comercialização e 

elaboração de alimentos novos, necessita-se de observações 

regulares. Dentre elas estão às análises sensoriais e 

microbiológicas, as quais têm o intuito de analisar a qualidade 

e aceitação dos produtos pelos consumidores, bem como 

desenvolver alterações para sua melhora. A análise sensorial 

observa a aceitação de diversas características do alimento, 
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fato que contribui para a sua aceitação no geral (ORTOLAN et 

al., 2016). 

Para isto, é preciso que haja contato e interação entre as 

partes, indivíduos e produtos. As sensações produzidas podem 

dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto 

ou desgosto em relação ao produto avaliado (CARVALHO et 

al., 2012). 

Diante do exposto questiona-se, a elaboração de 

bolinhos tipo cupcake adicionados da farinha da casca de 

banana verde, apresentará qualidades nutricionais e terá boa 

aceitabilidade?  Espera-se que os bolinhos elaborados com a 

farinha da casca da banana verde, apresente boa 

aceitabilidade, além de fornecer valores nutritivos.  Por isso, 

faz-se necessário um estudo para que se possam levantar 

informações acerca da aceitação do bolinho a ser elaborado e 

oferecido à população. 

Objetivou-se neste trabalho elaborar um bolinho 

adicionado da farinha da casca de banana verde, bem como 

analisar as características sensoriais e microbiológicas, com o 

intuito de reduzir o desperdício, através do aproveitamento 

alimentar e fornecer uma produto com qualidades nutricionais 

para os consumidores, bem como de baixo custo e acessível. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 TIPO DE PESQUISA 

 

 O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza 

experimental e laboratorial, o qual visa elaborar e avaliar as 

características sensoriais e microbiológicas de bolinhos tipo 
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“cupcake” com diferentes concentrações de farinha da casca de 

banana verde. De acordo com Fontelles et al., (2009), na 

pesquisa experimental o pesquisador participa ativamente na 

condução do fenômeno, processo ou do fato avaliado, isto é, 

ele atua na causa, modificando-a, e avalia as mudanças no 

desfecho. Além disso, seleciona as variáveis a serem 

estudadas, define a forma de controle sobre elas e observa os 

efeitos sobre o objeto de estudo, em condições pré-

estabelecidas. 

 A principal característica da pesquisa laboratorial é a sua 

realização em ambiente controlado, seja um laboratório ou não. 

Estas pesquisas, que geralmente são experimentais, adotam 

ambientes de simulação para reproduzir o fenômeno objeto do 

estudo, além de utilizar-se de instrumentos específicos e 

precisos de coleta e análise de material (HULLEY; NEWMAN; 

CUMMINGS, 2003; MARCONI; LAKATOS, 2006; SILVA; 

MENEZES, 2001; SILVA, 2004). 

 

LOCAL E AMOSTRA 

 

 Os experimentos foram conduzidos nos laboratórios do 

Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), campus Cuité, Paraíba. As 

formulações de bolinhos elaboradas a partir da farinha da casca 

de banana verde foram obtidas no Laboratório de Tecnologia 

de Alimentos (LTA); as análises sensoriais dos produtos 

alimentícios elaborados foram executadas no Laboratório de 

Análise Sensorial de Alimentos (LASA), e as análises 

microbiológicas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos 

(LABMA) 
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 A farinha da casca de banana e os demais ingredientes 

utilizados para produção dos bolinhos foram adquiridos no 

comércio da cidade de Cuité 

PROCESSAMENTO DOS “CUPCAKES” 

 

Foram produzidos e caracterizados três formulações 

com diferentes concentrações de farinha da casca de banana 

verde, das quais: BC - com 0% de farinha da casca de banana 

verde (formulação tradicional); BC1 - com 100% de farinha da 

casca de banana verde; e BC2 - com 50% de farinha da casca 

de banana verde. Também foram adicionados os demais 

ingredientes: açúcar mascavo, manteiga, farinha de trigo, ovos, 

fermento e leite integral. As porcentagens dos ingredientes que 

foram utilizados em cada formulação estão na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Formulações de bolinhos do tipo “cupcake” obtidos 

a partir da farinha da casca da banana verde. 

 

Ingredientes (%) 

Formulações* 

BC BC1 BC2 

Farinha de trigo 100 - 50 

Farinha da casca de 

banana verde 

- 100 50 

Ovo  2 2 2 

Açúcar mascavo 12,8 12,8 12,8 

Leite integral 17,6 17,6 17,6 

Manteiga 10 10 10 

* Quantidades em porcentagem com base no total de farinha de trigo 

BC - com 0% de farinha da casca de banana verde (formulação tradicional); 

BC1 - com 100% de farinha da casca de banana verde; e BC2 - com 50% 

de farinha da casca de banana verde e 50% da farinha de trigo. 
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Para o processamento, inicialmente os ingredientes 

líquidos foram misturados e em seguida, adicionados os 

ingredientes secos, de acordo com o fluxograma de 

processamento apresentado na Figura 1. Ao serem misturados, 

foram homogeneizados até adquirir a consistência de um creme, 

posteriormente a massa obtida foi colocada em forminhas para 

cupcake e levada ao forno convencional a 180ºC por 45 minutos, 

também padronizado laboratorialmente. Os bolinhos foram 

envolvidos em papel alumínio e em seguida, embalados a vácuo 

em sacos de polietileno e armazenados a temperatura ambiente 

para posteriores análises.  

Figura 1 - Fluxograma de elaboração dos cupcakes.  

 

Mistura dos ingredientes líquidos (leite integral e ovos) 

↓ 

Adição de ingredientes secos  

↓ 

Adição da farinha da casca de banana verde 

↓ 

Homogeneização 

↓ 

Enformar individualmente 

↓ 

Assar em forno convencional a 180ºC/45min 

↓ 

Embalagem 

 
Fonte: Próprio autor (2018). 

COLETA DE DADOS  
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As amostras foram submetidas às análises 

microbiológicas e sensoriais.  

 

 Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas realizadas foram avaliação 

da qualidade microbiológica, estabelecida pela determinação 

do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e 

termotolerantes, contagem de bactérias aeróbias mesófilas, 

contagem de fungos filamentosos e leveduriformes e contagem 

de Staphylococcus coagulase positiva seguindo-se 

recomendações da Resolução nº 12, de 2 de janeiro de 2001 

(BRASIL, 2001) e metodologia de análise recomendada por 

Vanderzant e Spplittstoesser (1992). 

Avaliação das características sensoriais 

 Para a realização das análises sensoriais dos bolinhos 

foi recrutada a comunidade acadêmica da UFCG, campus 

Cuité, que tinha interesse em participar da avaliação sensorial, 

especialmente o público que gostasse de consumir bolinhos de 

tipo “cupcake” e que não apresentasse nenhuma condição de 

saúde ou deficiência física que comprometesse a avaliação 

sensorial dos produtos, especificamente relacionado a três 

sentidos humano: olfato, paladar e visão. 

 O convite aos provadores para a participação ocorreu por 

meio de mídia eletrônica, com divulgação nas redes sociais da 

universidade, bem como mediante abordagem direta na 

Instituição, onde os mesmos foram convidados a se dirigirem 

ao Laboratório de Análise Sensorial (LASA) para a realização 

dos testes. Considerando o que preconiza a Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que trata da pesquisa 

envolvendo seres humanos, foi apresentado o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), 

referindo-se à explicação completa sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos e métodos, formulada em um termo de 

consentimento, autorizando sua participação voluntária na 

pesquisa. Ainda foi questionado se o participante autorizava a 

realização de imagens (fotos) no momento da execução dos 

testes sensoriais. Mediante autorização prévia, os ensaios 

sensoriais prosseguirão de acordo com metodologia pertinente 

(FARIA; YOTSUYANAGI, 2002). 

Os formulários que foram utilizados no teste de aceitação 

sensorial (Apêndice B) permitiu que o provador avaliasse os 

atributos aparência, textura, sabor, cor, aroma e avaliação 

global dos produtos, atribuindo notas às variáveis sensoriais 

numa escala hedônica estruturada de nove pontos (1 = 

desgostei muitíssimo; 2 = desgostei muito; 3 = desgostei 

moderadamente; 4 = desgostei ligeiramente; 5 = nem 

gostei/nem desgostei; 6 = gostei ligeiramente; 7 = gostei 

moderadamente; 8  gostei muito; 9 = gostei muitíssimo).  

Além disso, também avaliou-se a intenção de compra, 

em que o provador utilizou o formulário em que constava uma 

escala hedônica estruturada de cinco pontos (1 = jamais 

compraria; 2 = possivelmente não compraria; 3 = talvez 

comprasse/talvez não comprasse; 4 = possivelmente 

compraria; 5 = compraria) (Apêndice B). 

Também foi avaliada a preferência relativa entre as 

amostras dos produtos, para tanto, os provadores ordenaram 

as amostras em ordem crescente, da mais preferida (1º lugar) 

a menos preferida (3º lugar). Com a finalidade de se obter 

maiores informações sobre as características sensoriais de 

todos os produtos, os provadores foram instruídos a relatar os 
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atributos sensoriais que contribuíram para a escolha das 

amostras “mais preferida” e “menos preferida” (Apêndice C). 

Em todos os testes, as amostras foram padronizadas e 

servidas, simultaneamente e de forma aleatória, a temperatura 

ambiente, em mini pratos de plásticos de cor branca, 

codificados com números aleatórios de três dígitos e 

acompanhados do formulário de avaliação sensorial. 

Juntamente com as amostras, os provadores receberam água 

e foram orientados a fazer o uso desta entre uma amostra e 

outra para remoção do sabor residual, bem como a provarem 

as amostras da esquerda para direita. A realização dos testes 

procedeu-se em cabines individuais para evitar a comunicação 

entre os provadores, prevenindo assim a ocorrência de 

resultados tendenciosos. 

 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

Os resultados das análises sensoriais com os bolinhos 

elaborados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

One-way, realizando-se teste de média de Tukey ao nível de 

5% de significância (p <0,05) e expressos em média e desvio 

padrão. Para o cálculo dos dados, se utilizou o programa - 

Statistics Analys Systems, versão 8.12 (SAS Institute, Inc., 

Cary, NC.) (SAS, 1999). 

 

 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 Considerando a exigência do Conselho de Saúde (CNS), 

este estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa, via plataforma Brasil, tendo em vista a realização de 

Análises Sensoriais com humanos, os quais assinaram o termo 

do Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), consentindo em 

participar da pesquisa. Este procedimento é baseado na 
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Resolução CNS nº 466/12, que aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e 

estabelece que "toda pesquisa envolvendo seres humanos 

deve ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa" (BRASIL,2012). 

A análise sensorial foi realizada após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCG sob o 

número CAAE: 01485018.3.0000.5182, número do parecer: 

3.080.242 (Anexo A) conforme a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ANÁLISE SENSORIAL 

  

    A análise sensorial é utilizada para analisar e interpretar 

as características dos alimentos, bem como a percepção dos 

sentidos como visão, olfato, sabor, tato e audição (IFT 1975 

apud Stone et al., 2012). Além disso, é possível indicar através 

das análises sensoriais, se o produto tem potencial para ser 

comercializado.  

Na Tabela 1 encontram-se os escores médios dos testes 

de aceitação sensorial e intenção de compra realizados com 

bolinhos tipo “cupcake” elaborados a partir da farinha da casca 

de banana verde. 

Tabela 2 - Escores médios dos testes de aceitação sensorial e 

de intenção de compra realizados com bolinhos tipo “cupcake” 

elaborados a partir da farinha da casca de banana verde. 

Variável (%) 
BOLINHOS TIPO “CUPCAKE” 

BC BC1 BC2 
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Aparência 7,50 ±1,31 7,95 ±1,25 7,63 ±1,15 

Cor 7,62 ±1,21 7,60 ±1,43 7,48 ±1,37 

Aroma 7,93 ±1,21a 6,82 ±1,90b 
7,40 

±1,56a 

Sabor 8,32 ±1,05a 6,82 ±1,78b 
7,43 

±1,41b 

Textura 7,39 ±1,42 7,62 ±1,37 7,94 ±1,09 

Avaliação 

global 
7,93 ±0,88a 7,17 ±1,50b 

7,65 

±1,25b 

Intenção de 

compra 
4,50 ±0,83a 3,72 ±1,21b 

4,03 

±0,97b 

Médias ± desvio-padrão com letras diferentes na mesma linha diferiram 

entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

BC – Bolinhos tipo “cupcake” com 0% farinha da casca de banana verde; 

BC1 – Bolinhos tipo “cupcake” com 100% farinha da casca de banana 

verde; BC2 – Bolinhos tipo “cupcake” com 50% farinha da casca de banana 

verde. Fonte: próprio autor. 

 

Todas as amostras de bolinhos tipo cupcake avaliadas 

apresentaram boa aceitação sensorial, estando entre 7 e 8 

(gostei moderadamente e gostei muito), no que diz respeito à 

aparência, cor e textura, não apresentando diferença estatística 

entre si (p>0,05). Segundo Bobbio e Bobbio (1995), o aspecto 

visual é a primeira impressão que se tem de um alimento, onde 

a cor é um dos principais aspectos observados na aceitação e 

na qualidade de um produto. 

Foram observadas maiores notas para as formulações 

de bolinhos do tipo “cupcake” BC e BC2, no que diz respeito ao 

atributo aroma, estando entre os termos “gostei muito” a “gostei 

moderamente”, não apresentando diferença significativa entre 

si. Já a formulação BC1 apresentou nota de 6,82 ao qual o 
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deixou entre o termo “gostei ligeiramente”, diferindo (p<0,05) 

das demais formulações. Em um estudo semelhante Carvalho 

et al. (2012), observaram que as notas para aparência e aroma 

dos produtos adicionados de farinha de casca de banana 

permaneceram entre 7 (“gostei moderadamente”) e 8 (“gostei 

muito”) o que demonstra que as formulações foram, em geral, 

bem aceitas pelos provadores, corroborando com os resultados 

desse estudo realizado com bolinhos do tipo “cupcake”. 

As formulações de cupcake adicionados da farinha da 

casca de banana verde (BC1 e BC2) não apresentaram 

diferença significativa entre si para o atributo sabor, 

apresentando notas entre 6 e 7, representando os termos 

hedônicos “gostei ligeiramente” a “gostei moderadamente”. No 

entanto, a formulação padrão (BC) obteve maior nota diferindo 

significativamente das demais formulações, cujo termo 

hedônico refere-se a “gostei muito”. Este resultado pode ser 

explicado devido às formulações BC1 e BC2 apresentarem 

quantidades significativas da farinha de casca de banana verde, 

o que confere aroma e sabor mais pronunciados, remetendo ao 

provador, uma menor aceitação, tendo em vista a falta de hábito 

em consumí-la. Os resultados encontrados nesse trabalho 

foram diferentes dos resultados obtidos por Cortat et al. (2015), 

no qual ao elaborar cookies com adição de 75% e 100% da 

farinha da casca de banana verde, os mesmos não 

demonstraram diferença (p>0,05) em relação à aparência e 

sabor da formulação de biscoitos. 

Da mesma forma, na avaliação global dos bolinhos a 

formulação BC obteve escores e nota maior apresentando 

diferença estatística comparada com as demais formulações. Já 

as formulações contendo farinha da casca de banana verde 
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(BC1 e BC2) não apresentaram diferença estatística entre si. 

Um estudo realizado para avaliar a avaliação global de cookies 

adicionados da biomassa e farinha da banana verde as 

formulações avaliadas apresentaram-se com características 

muito próximas umas das outras fazendo com que os julgadores 

não treinados não percebessem as alterações ocorridas pela 

variação no teor de biomassa e farinha de banana verde 

adicionada às formulações (OLIVEIRA, 2014). 

Com relação à intenção de compra o bolinho sem adição 

de farinha da casca de banana verde apresentou maior nota 

(4.50) em relação as demais formulações (p<0,05). Também 

verificou-se que os bolinhos adicionados da farinha da casca de 

banana verde apresentaram intenção de compra referente a 

nota (3,72 – 4,03) situando-se no termo hedônico em “talvez 

comprasse/talvez não comprasse” a “possivelmente compraria”. 

Estes dados reforçam os resultados obtidos na aceitação 

sensorial, bem como demonstram que sua comercialização 

seria viável.  Fasolin et al. (2007), ao elaborar biscoitos com a 

adição de farinha de banana verde pode constatar que os 

resultados obtidos na análise sensorial demonstraram que 

biscoitos formulados com farinha de banana verde poderiam ser 

comercializados, pois apresentaram boa aceitabilidade quando 

julgados por grupos distintos de faixas etárias e sexos 

diferentes. 

Na tabela 2 é apresentado a distribuição de notas de 

acordo com a ordenação de preferência geral dos provadores 

(n=60) na análise sensorial com bolinhos tipo “cupcake” 

elaborados a partir da farinha da casca de banana verde. 
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Tabela 3 - Distribuição das notas de acordo com a ordenação 

de preferência geral pelos provadores (n=60) na análise 

sensorial com bolinhos tipo “cupcake” elaborados a partir da 

farinha da casca de banana verde. 

Formulaç

ões 

Número de Provadores 

por Ordem* 
Somas das 

ordens** 
1 2 3 

BC 8 15 37 149a 

BC1 28 19 13 105b 

BC2 24 26 10 106b 

*1 = menos preferido, 3 = mais preferido. **Soma das ordens de cada 

amostra = (1 x nº de provadores) + (2 x nº de provadores) + (3 x nº 

provadores) 

BC – Bolinhos tipo “cupcake” com 0% farinha da casca de banana verde; 

BC1 – Bolinhos tipo “cupcake” com 100% farinha da casca de banana verde; 

e BC2 – Bolinhos tipo “cupcake” com 50% farinha da casca de banana verde. 

Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com os resultados, notou-se que ocorreu uma 

preferência pela amostra BC (sem adição de farinha da banana 

verde), e em seguida pode-se observar que as amostras BC1 e 

BC2 não obtiveram diferenças estatísticas entre si, estando às 

formulações BC1 (com 100% de adição da farinha de banana 

verde) e BC2 (50% de adição da farinha de banana verde) com 

valores semelhantes, o que reforça os resultados do testes de 

aceitação sensorial. 

 

 CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGIA 
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Na Tabela 3 estão dispostos os resultados obtidos a 

partir das análises microbiológicas dos bolinhos tipo “cupcake” 

adicionados da farinha da casca de banana verde.  

De acordo com Franco e Landgraf (1996), entre os 

parâmetros mais importantes que determinam a qualidade de 

um alimento, estão aqueles que definem as suas características 

microbiológicas, o que permite avaliá-lo quanto às condições de 

processamento, armazenamento, distribuição para consumo, 

vida útil e riscos à saúde da população. 

 

Tabela 4 - Análise microbiológica dos bolinhos tipo “cupcake”.  

Microrganismos Contagens 

Coliformes Totais (NMP/mL) < 3 

Bolores e leveduras / Bactérias Aeróbias 

e Mesófilas / Bacillus cereus (UFC/mL) 

< 1 X 101 

Staphylococcus coagulase positiva 

(UFC/g) 

Sem 

crescimento 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quanto à avaliação microbiológica, valores < 3 NMP/mL 

foram obtidos na determinação do NMP de coliformes e < 1 X 

101 UFC/mL na contagem de bolores e leveduras e bactérias 

aeróbias e mesófilas para todas as amostras analisadas. Não 

houve crescimento de Staphylococcus coagulase positiva. Os 

resultados estiveram em conformidade com o estabelecido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na RDC n° 

12 de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), indicando que os 

“cupcakes” não estavam contaminados e se encontravam 
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próprios para consumo humano, indicando que o processo de 

elaboração seguiu as normas de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) recomendadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2002).  

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que as formulações apresentaram 

aceitação sensorial satisfatória com relação as características 

avaliadas e da mesma forma na intenção de compra, sendo 

assim, uma possível opção de compra caso fossem 

comercializadas. Com relação à avaliação microbiológica, as 

formulações apresentaram boa estabilidade, indicando que o 

processamento das mesmas seguiram as boas práticas de 

fabricação e que as mesmas estavam aptas para o consumo 

humano. 

Desse modo, pode-se dizer que o aproveitamento das 

cascas de banana verde e sua consequente elaboração da 

farinha para elaboração de produtos alimentícios, pode ser uma 

alternativa viável para enriquecer os alimentos, bem como 

reduzir o desperdício e contribuir positivamente com a redução 

da poluição ambiental. Vale ressaltar também o valor funcional 

da farinha da casca de banana verde, rica em fibras, vitaminas 

e minerais que pode trazer efeitos benéficos a saúde do 

consumidor. 
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RESUMO: A produção de bebidas mistas proporciona a 
combinação de características sensoriais, assim como a 
associação de princípios nutritivos de compostos bioativos de 
frutos. O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de 
de bebidas mistas a base de tamarindo, acerola, abacaxi e 
maracujá, avaliação da sua qualidade e armazenamento 
durante um período de 30 dias. Foram elaboradas 7 
formulações de bebidas mistas com concentração fixa de 30% 
de néctar de tamarindo e concentrações variadas de néctares 
de acerola, abacaxi e maracujá, com realização de análises 
físico-químicas e compostos bioativos. A partir dos resultados 
das análises, foram escolhidas 3 formulações para serem 
avaliadas durante 30 dias de armazenamento a temperatura 
ambiente. Os resultados foram submetidos à análise de 
variância e quando detectado significância para o teste F, foram 
então submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. Os teores de ácido ascórbico e compostos 
fenólicos das sete formulações das bebidas mistas foram às 
características mais representativas, com destaque para as 
formulações F4 e F7. A concentração maior de néctar de 
abacaxi na formulação F1 proporcionou o aumento da acidez e 
de néctar acerola na formulação F4 influenciou 
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significativamente nos teores de vitamina C, durante o período 
de armazenamento. 
Palavras-chave: Frutas tropicais. Processamento. Compostos 

Bioativos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de sucos, néctares e bebidas mistas de 

frutas têm aumentado nos últimos anos, motivado 

principalmente, pela maior consciência dos consumidores sobre 

a importância da escolha de alimentos mais saudáveis. A 

indústria de alimentos está cada vez mais atenta aos desejos 

do consumidor e investe na formulação de novos produtos e 

nesse contexto, o processamento de sucos mistos tem se 

tornado uma excelente alternativa ao melhor aproveitamento 

das matérias-primas e produção de bebidas não convencionais 

com alto valor nutricional. A possibilidade em combinar 

diferentes atributos sensoriais, gera não apenas novos sabores 

e aromas, mas promove a associação de princípios nutritivos 

de compostos bioativos de diferentes vegetais (SOARES et al., 

2014). 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, 

superado apenas pela China e Índia (REETZ et al., 2015). 

Dentre as regiões produtoras de frutas, temos a região 

Nordeste, com frutos ainda pouco explorados tanto do ponto de 

vista comercial quanto científico. Dentre esses frutos, podemos 

destacar o tamarindo (Tamarindus indica L.), que apresenta 

propriedades nutricionais e medicinais, com significativo nível 

de vitaminas C, E e do complexo B, além de minerais, fibra 

dietética e compostos orgânicos, que o tornam um poderoso 

antioxidante e agente anti-inflamatório (RAO et. al., 2015; 

SULIEMAN et al., 2015; URSZULA et al., 2014). 
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O abacaxi (Ananas comosus L. Merr.) é considerado 

uma das frutas mais importantes das regiões subtropicais e 

tropicais do mundo, com alto teor energético e elevado valor 

nutricional devido à sua concentração de carboidratos, fibras, 

minerais  e vitaminas, principalmente o ácido ascórbico, niacina, 

timina e riboflavina (OGAWA et al., 2017; HOSSAIN et al., 

2015). 

A acerola (Malpighia punicifolia L.) consiste em uma fruta 

rica em compostos antioxidantes, como vitaminas, carotenoides 

e polifenóis, sendo conhecida pelo seu elevado teor de ácido 

ascórbico, sendo consumida na forma in natura e 

industrializada, como sucos, geleias, sorvetes, entre outros 

produtos (ALMEIDA et. al., 2014; JAESCHKE et. al., 2016). 

O maracujá (Passiflora edulis) é conhecido, 

popularmente, por possuir propriedades tranquilizantes e ser 

rico em vitaminas, principalmente em ácido ascórbico, minerais 

cálcio e fósforo, fibras e baixo valor calórico (SILVA et al., 2019; 

VIANA et al., 2016). 

Diante deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi 

a elaboração de bebidas mistas a base de tamarindo, acerola, 

abacaxi e maracujá, assim como a avaliação da sua qualidade 

e armazenamento durante 30 dias a temperatura ambiente. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O processamento e as análises de qualidade das 

bebidas mistas foram realizadas no Laboratório de Tecnologia 

de Produtos de Origem Vegetal (LTPOV), do Centro de 

Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal 

de Campina Grande, no município de Pombal – PB, em parceria 

com o Setor de Fruticultura do Campus do Instituto Federal de 
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Ensino Tecnológico, localizado no Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo, Sousa – PB. 

Para elaboração das formulações das bebidas mistas 

foram utilizadas polpas de tamarindo, abacaxi, acerola e 

maracujá, sendo os frutos adquiridos no mercado varejista da 

cidade de Sousa-PB. Os frutos foram recebidos e selecionados 

quanto aos seus atributos de qualidade (cor, grau de 

maturação, isenção de doenças etc.), lavados por imersão em 

água clorada (50 ppm) por 15 minutos e em seguida, 

desintegrados e despolpados. Os abacaxis, após o descasque, 

foram os únicos frutos que passaram pelo processo de 

branqueamento a 85°C durante 3 minutos, a fim de evitar o 

escurecimento enzimático das polpas e consequentemente das 

bebidas. As polpas das frutas foram processadas no Setor de 

Fruticultura do Campus do Instituto Federal de Ensino 

Tecnológico, localizado no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, 

Sousa – PB e depois transportadas para o Laboratório de 

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal.  

Após obtenção das polpas foram processados e obtidos 

os néctares dos frutos de tamarindo, abacaxi, acerola e 

maracujá, nas concentrações de 30% de polpa e 70% de água 

mineral, com correção do teor de SS para 15 ºBrix. A partir da 

obtenção dos néctares foram elaboradas então as bebidas 

mistas. As formulações das bebidas mistas tiveram o teor de 

néctar de tamarindo fixado em 30%. Dentro desse percentual, 

variaram-se as proporções dos néctares dos demais frutos de 

acordo com a Tabela 1.  

Para o processamento, os néctares foram pesados nas 

proporções indicadas em cada formulação e misturados em 

liquidificador industrial. As sete formulações das bebidas mistas 

foram então, submetidas à pasteurização a 90ºC/1 minuto, 

seguidas de enchimento a quente (hot fill) em garrafas de 
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polietileno (200 mL), fechadas com tampas plásticas com lacre, 

invertidas por três minutos para pasteurização da tampa, 

resfriadas em banho de água, identificadas e mantidas sob 

refrigeração até o momento das análises. 

 
Tabela 1. Proporções dos néctares de tamarindo, abacaxi, acerola e 
maracujá nas formulações das bebidas mistas. 

Bebidas Mistas Néctares 

Formulação 1 (F1) 
30% (tamarindo) + 30% (abacaxi) 
+ 20% (acerola) + 20% (maracujá) 

Formulação 2 (F2) 
30% (tamarindo) + 30% (abacaxi) 
+ 25% (acerola) + 15% (maracujá) 

Formulação 3 (F3) 
30% (tamarindo) + 30% (abacaxi) 
+ 15% (acerola) + 25% (maracujá) 

Formulação 4 (F4) 
30% (tamarindo) + 30% (abacaxi) 
+ 30% (acerola) + 10% (maracujá) 

Formulação 5 (F5) 
30% (tamarindo) + 25% (abacaxi) 
+ 25% (acerola) + 20% (maracujá) 

Formulação 6 (F6) 
30% (tamarindo) + 25% (abacaxi) 
+ 20% (acerola) + 25% (maracujá) 

Formulação 7 (F7) 
30% (tamarindo) + 20% (abacaxi) 
+ 25% (acerola) + 25% (maracujá) 

 

Para as sete formulações das bebidas mistas foram 

realizadas determinações de ácido ascórbico, carotenoides, 

flavonoides e compostos fenólicos. 

O armazenamento das bebidas mistas foi realizado com 

base nos melhores resultados das sete formulações 

estabelecidas na Tabela 1, sendo escolhidas três das sete 

formulações referentes principalmente aos teores dos 

compostos bioativos, as quais foram avaliadas durante 30 dias 

de armazenamento à temperatura ambiente. As amostras foram 

avaliadas nos tempos 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias, com quatro 

repetições para cada tratamento, totalizando 84 amostras, com 

determinação das características físico-químicas (pH, Sólidos 

Solúveis (SS), Acidez Titulável (AT) e relação SS/AT, ) e de 
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compostos bioativos (ácido ascórbico, clorofila, carotenoides, 

antocianinas, flavonoides e compostos fenólicos). 

A determinação do pH foi realizada com potenciômetro 

digital (HANNA, SINGAPURA), calibrado com soluções 

tampões de pH 4 e 7, conforme técnica da Association of Official 

Analytical Chemists - AOAC (2005).  

A acidez titulável foi determinada segundo metodologia 

descrita pelo Instituto Adolf Lutz (2008), por titulação com 

solução de NaOH (0,1M) utilizando indicador fenolftaleína e os 

resultados expressos em grama (g) de ácido cítrico por 100.mL-

1 de bebida.  

A determinação de sólidos solúveis foi realizada por meio 

de leitura direta em refratômetro digital (Krüss-Optronic, 

Hamburgo, Alemanha) com escala de 0 a 45°Brix, segundo 

AOAC (2005).  

A relação SS/AT foi obtida dividindo-se os valores de 

sólidos solúveis pelos valores da acidez titulável. 

O teor de ácido ascórbico foi quantificado por titulometria 

usando o indicador DFI (2,6 dicloro-fenol-indofenol 0,2%) até 

obter coloração rósea permanente e os resultados expressos 

em mg de ácido ascórbico por 100 ml-1 de bebida (AOAC, 

2005).  

As clorofilas e carotenoides foram determinados de 

acordo com Lichtenthaler (1987). Pipetou-se 1 mL de amostra 

que foi misturada com 0,2 g de carbonato de cálcio (CaCO3) e 

5 mL de acetona (80%) gelada, em ambiente escuro. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 10ºC e 3.000 rpm 

por 10 minutos e os sobrenadantes foram lidos em 

espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 470, 646 e 

663nm. Os resultados de clorofila foram expressos em mg.100-

1g e de carotenoides totais em µg.100-1g. 
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A determinação das antocianinas e flavonoides foi 

realizada segundo método de Francis (1982). Foi pipetado 1 mL 

da amostra a qual foi diluída em 10 mL de solução extratora de 

etanol 95% mais HCl 1,5 N na proporção 85:15 (v/v). Em 

seguida, transferidas para tubos (envoltos com papel alumínio) 

e deixadas em repouso por 24 horas sob refrigeração. As 

amostras foram filtradas e as leituras realizadas em 

espectrofotômetro a 374 nm para os flavonoides e 535 nm para 

as antocianinas. 

Os compostos fenólicos foram determinados através do 

método de Folin-Ciocalteau descrito por Waterhouse (2006). 

Para análise, 1 mL da amostra foi misturada com 125 µL da 

solução de Folin-Ciocalteau (em diferentes diluições para as 

diferentes formulações) sendo homogeneizadas e deixadas em 

repouso por 5 minutos. Logo após o tempo de reação, foram 

adicionados 250 µL de carbonato de sódio a 20%, seguida de 

nova homogeneização e repouso em banho-maria a 40ºC por 

30 minutos. Após esse tempo de reação e o desenvolvimento 

da cor azul, a curva padrão foi preparada com ácido gálico, as 

leituras realizadas em espectrofotômetro a 765 nm e os 

resultados expressos em mg de ácido gálico por 100-1 mL de 

bebida. 

Para as análises das sete formulações das bebidas 

mistas os experimentos foram instalados em um delineamento 

inteiramente casualizado utilizadas com 4 (quatro) repetições 

para cada formulação. Os resultados submetidos à análise de 

variância e quando detectado significância para o teste F, os 

dados foram comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. Os dados das características físico-químicas 

e dos compostos bioativos das formulações submetidas ao 

armazenamento foram instalados em um delineamento 

inteiramente casualizado em esquema fatorial de 3 formulações 
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(F1, F4 e F7) x 7 (períodos), com 4 repetições. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância e quando detectado 

significância para o teste F, foram submetidos ao teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa 

computacional SISVAR, versão 5.7 (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nas determinações dos compostos 

bioativos das sete formulações de bebidas mistas estão 

apresentados na Tabela 2. 

Os teores de ácido ascórbico variaram de 59,7 (F3) a 

121,7 (F7) mg.100g-1, com maiores concentrações para as 

formulações F4 (105,84 mg.100g-1) e F7 (121,87 mg.100g-1). 

Apesar da  formulação F4 apresentar uma maior concentração 

de néctar de acerola em sua composição, o equilíbrio das 

concentrações dos néctares da F7 conduziu a obtenção de um 

resultado superior. A formulação F3 apresentou a menor 

concentração de ácido ascórbico, valor este relacionado à baixa 

proporção de néctar de acerola em sua composição. A 

quantidade de polpa adicionada, bem como, a maturação, 

espécie e o processamento dos frutos, podem ter influenciando 

no baixo teor de ácido ascórbico nas bebidas mistas.  

Na indústria de sucos, a quantificação dos pigmentos é 

importante para padronização da coloração. Quanto aos 

carotenoides totais, observa-se na Tabela 2 que houve uma 

variação de 1,03 (F5) a 1,54 µg.100g-1 (F7), não apresentando 

diferença significativa entre as formulações, com exceção da 

formulação F5. Valores superiores foram encontrados para 

Fonseca (2014) com 107,62 µg/100g para a mistura de néctar 

de abacaxi com caju.  
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Tabela 2. Médias e desvio padrão das análises dos compostos 
bioativos encontrados nas sete formulações das bebidas 
mistas. 

Formulações 

Ácido 

Ascórbico 

(mg.100g-1) 

Carotenoides 

Totais 

(µg. 100g-1) 

Flavonoides 

(mg/100g1) 

Compostos 

Fenólicos 

(mg/100g-1) 

F1 70,38d±0,54 1,18b±0,13 0,75a±0,10 49,58a±1,21 

F2 98,23bc±4,64 1,13b±0,15 0,73a±0,14 38,37b±2,11 

F3 59,78d±4,63 1,13b±0,16 0,62a±0,26 39,35b±1,21 

F4 105,84b±9,53 1,18b±0,13 0,76a±0,13 51,57a±2,76 

F5 87,90c±4,10 1,03b±0,09 0,72a±0,17 34,43b±0,81 

F6 69,43d±5,33 1,21b±0,16 0,71a±0,08 36,46b±2,27 

F7 121,87a±10,96 1,54a±0,09 0,83a±0,13 35,05b±2,41 

*Médias seguidas de desvio padrão. **Médias seguidas por letras iguais, na 

mesma coluna, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P ≤ 0,05).  

 

Em relação aos flavonoides, não houve diferença 

significativa entre as formulações com maior concentração para 

a formulação F7 (0,83 mg.100g-1) e menor para a formulação 

F3 (0,62 mg.100g-1). Alves (2016) estudando a estabilidade de 

bebidas mistas de frutas tropicais e hortaliças obteve valores 

entre 4,83 a 7,87 mg.100g-1, sendo superiores ao do presente 

estudo.  

Para o teor de compostos fenólicos não houve diferença 

estatística entre as formulações F1 e F4; F2, F3, F5 e F6, com 

maior concentração para formulação F4 (51,57 mg.100g-1), 

seguida da formulação F1 (49,58 mg.100g-1). Embora tenham 

sido encontrados maiores teores de ácido ascórbico, 

carotenoides totais e flavonoides para a formulação F7, isso 

não refletiu em uma maior concentração de compostos 

fenólicos. Gomes et al., (2014) avaliando a qualidade em néctar 

de cajá enriquecido com farinha e extrato funcional obteve 
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valores inferiores ao encontrado neste estudo, variando entre 

10,86 mg.100g-1 a 12, 85 mg.100g-1. Bem como, Silva et al., 

(2014) encontrou teores de compostos fenólicos variando entre 

10,86 mg.100g-1 a 12,85mg.100g-1. 

Após avaliação dos resultados das sete formulações e 

com base nos compostos bioativos, foram escolhidas as 

formulações F1, F4 e F7, para serem avaliadas durante um 

período de 30 dias de armazenamento à temperatura ambiente. 

De acordo com o pH, os alimentos são classificados 

como de baixa acidez (pH> 4,5), ácidos (pH de 4,0 a 4,5) e 

muito ácidos (pH< 4,0) (DIONISIO et. al., 2016). Dessa forma, 

as bebidas mistas podem ser consideradas como “muito ácidas” 

o que favorece sua estabilidade microbiológica e, 

consequentemente, sua segurança de consumo (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Valor de pH em bebidas mistas durante período de 
armazenamento a temperatura ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 2,86aB 3,58aA 3,66aA 

5 2,79aB 3,07bA 3,05cAB 

10 3,00aB 3,27abAB 3,32abcA 

15 2,91aB 3,26abA 3,18bcAB 

20 2,91aB 3,54aA 3,50abA 

25 3,14aA 3,40abA 3,38abcA 

30 3,01aB 3,26abAB 3,30abcA 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

 

Durante o período de armazenamento, o pH das bebidas 

apresentaram pequena variação com valores máximos e 

mínimos de 3,66 (F7 – 0 dia) e 2,79 (F1 – 5° dia). A presença 
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de ácidos orgânicos, componentes importantes na formação de 

diversas propriedades das frutas, também pode contribuir para 

a variação do pH (SANTOS et al., 2014). Alves (2016) 

estudando a estabilidade de bebidas mistas de frutas tropicais 

e hortaliças observou valores superiores de pH ao do presente 

estudo, variando entre 3,91 a 4,14 durante o período de 

avalição.  

Observando a Tabela 4, em relação a acidez das bebidas 

todas as formulações sofreram variações significativas, com 

diminuição ao longo do período de armazenamento.  

 

Tabela 4. Acidez Titulável (% de ác. cítrico) em bebidas mistas 
durante o período de armazenamento a temperatura ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 1,60aA 0,71aC 1,09aB 

5 1,17bcA 0,52bB 0,61bcB 

10 1,08cA 0,53bB 0,52bcB 

15 1,29bA 0,54abB 0,64bcB 

20 1,09cA 0,58abB 0,70bB 

25 1,14bcA 0,59abB 0,64bcB 

30 1,10cA 0,51bB 0,50cB 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

 

Tais alterações podem ser consequência da degradação 

dos ácidos presentes durante o tratamento térmico, assim como 

também, as misturas desenvolvidas no estudo contêm polpa de 

frutas caracterizadas por serem muito ácidas (ARAÚJO et al., 

2016). 

Os resultados de pH e acidez encontram-se coerentes, 

visto que a formulação F1 apresentou menor valor de pH e 



FORMULAÇÕES E ARMAZENAMENTO DE SUCOS MISTOS  

563 
 

maior valor de acidez titulável, enquanto as formulações F4 e 

F7 apresentaram maiores valores de pH e menor valor de 

acidez titulável. Observa-se que as formulações apresentaram 

redução do teor de acidez de 31,25% (F1); 28,17% (F2) e 

45,87% (F3) ao final do período de armazenamento.  

Em relação aos valores obtidos de sólidos solúveis, de 

acordo com a Tabela 5, podemos observar que houve efeito 

significativo entre as formulações e o período de avaliação. A 

formulação F4, apresentou o maior teor de sólidos solúveis, 

seguido das formulações F7 e F1 no período inicial de 

armazenamento. 

As formulações F1 e F4 não apresentaram diferenças 

significativas do 5º ao 30º dia e do 5º ao 25º dia, 

respectivamente. A formulação F7 não apresentou diferenças 

significativas durante todo o período de armazenamento. Esse 

aumento no teor de SS da formulação F4 pode ser explicado 

pela leve concentração do produto, em função da perda de 

água, durante o tratamento térmico. Em estudo realizado por 

Carvalho et al. (2017) sobre a estabilidade de polpas de frutas 

tropicais mistas na formulação de bebidas, os autores 

observaram valores de sólidos solúveis de 12,54 °Brix.  Dionísio 

et al., (2016) estudando a estabilidade de uma bebida funcional 

de frutos tropicais e yacon, obteve seu maior índice de sólidos 

solúveis no período inicial, apresentando valores de 9,40 a 

9,07%, com pequenas variações no decorrer do 

armazenamento de 225 dias. 
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Tabela 5. Teor de Sólidos Solúveis Totais (%) em bebidas 
mistas durante período de armazenamento a temperatura 
ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 12,13bcA 15,23cA 14,17aB 

5 13,60aB 16,97abA 14,27aB 

10 13,80aB 17,20aA 14,40aB 

15 13,43aC 17,50aA 14,53aB 

20 14,23aB 16,87abA 14,20aB 

25 13,87aB 17,30aA 14,27aB 

30 13,20abcA 16,00bcA 14,87aB 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

 

Para o ácido ascórbico, de acordo com Tabela 6, 

podemos observar que houve redução nas formulações F4 e F7 

no 30º dia armazenamento. A formulação F1 não apresentou 

diferença significativa, no entanto, revelou um aumento no 25º 

e 30º dia. A formulação F4 apresentou maior valor devido à 

proporção de acerola em sua composição, uma vez que a 

acerola é conhecida por apresentar altos teores de vitamina C, 

valores estes que decresceram em função dos dias de 

armazenamento. Alves (2016) estudando a estabilidade de 

bebidas mistas de frutas tropicais e hortaliças, observou 

redução do teor de ácido ascórbico ao final do período de 

armazenamento, uma vez que a vitamina C é instável ao 

processamento, principalmente a ação do calor e a oxidação, 

assim como também, muito sensível à luz e a temperatura. 
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Tabela 6. Teor de Ácido Ascórbico (mg.100g-1) em bebidas 
mistas durante o período de armazenamento a temperatura 
ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 5,80aC 105,61bcB 121,19aA 

5 5,07aC 112,13abA 46,56bB 

10 6,16aC 121,91aA 47,10bB 

15 5,98aC 115,03abA 33,15bB 

20 5,43aC 93,65cA 35,87bB 

25 17,10aA 98,76dA 9,63cA 

30 16,38aA 97,61dA 7,47cA 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

  

A Tabela 7 mostra os resultados referentes a  ao teor de 

clorofila em bebidas mistas. 
 

Tabela 7. Teor de Clorofila (mg.100g-1) em bebidas mistas 
durante o período de armazenamento a temperatura ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 4,11aA 0,04aA 0,07aA 

5 6,97aA 0,08aA 0,09aA 

10 0,04aA 0,08aA 0,02aA 

15 0,07aA 0,09aA 0,06aA 

20 0,10aA 0,07aA 0,12aA 

25 0,03aA 0,01aA 0,05aA 

30 1,17aA 0,11aA 0,09aA 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  
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Para o teor de clorofila não foram encontradas diferenças 

significativas entre as formulações e os períodos. O teor de 

clorofila no início do armazenamento foi superior na formulação 

F1, que aumentou no período de 5 dias e depois reduziu nos 

intervalos de 10 a 25 dias, apresentando um aumento 

considerável no período de 30 dias. As formulações F4 e F7 

apresentaram um pequeno aumento no final do período de 

armazenamento, como mostra a Tabela 7. Gomes (2017) 

avaliando a estabilidade de bebidas mistas a base de frutos 

tropicais, observou oscilações dos valores de clorofila durante 

o período de armazenamento, característica semelhante ao do 

presente estudo. 

  A Tabela 8 mostra os resultados referente ao teor de 

carotenoides em bebidas mistas. 

 

Tabela 8. Teor de Carotenoides (µg.100g-1) em bebidas mistas 
durante o período de armazenamento a temperatura ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 1,78aA 1,14cdB 1,43abAB 

5 0,80bA 0,81dA 0,90bcA 

10 0,78bA 0,70dA 0,74cA 

15 1,51aB 2,11aA 1,52aB 

20 1,79aA 1,93abA 1,16abcB 

25 1,66aA 1,43bcA 1,38abA 

30 1,17aA 0,11aA 0,09aA 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

 

Com relação à estabilidade dos carotenoides, observou-

se uma diferença significativa entre os tratamentos no período 

do armazenamento, não havendo diferença significativa entre 
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as formulações no 5º, 10º e 25º dia. As formulações F1 e F4 

apresentaram um aumento no 30º dia de armazenamento, 

diferentemente da formulação F7 que apresentou o mesmo teor 

no início e final do mesmo período (Tabela 8).  

 De acordo com a Tabela 9, as formulações F1 e F7 

apresentaram um decréscimo no teor de antocianinas ao final 

do período de armazenamento, sendo este um fator 

influenciador na concentração deste pigmento. A utilização de 

polpas, fontes de ácido ascórbico podem contribuir para 

interações com as antocianinas, causando a degradação de 

ambos, o que explicaria os resultados. As variações observadas 

podem ter ocorrido devido à tendência dessas substâncias 

bioativas a sofrerem degradação como resposta a variações de 

temperatura e condições de armazenamento (CALDEIRA et al., 

2018).   

 

Tabela 9. Teor de Antocianinas (mg.100g-1) em bebidas mistas 
durante o período de armazenamento a temperatura ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 0,14aB 0,49cA 0,60aA 

5 0,32aAB 0,45cA 0,22bcB 

10 0,25aA 0,04dB 0,18bcAB 

15 0,21aB 0,91aA 0,30bcB 

20 0,19aB 0,81abA 0,34bB 

25 0,20aB 0,79abA 0,33bB 

30 0,11aB 0,60bcA 0,10cB 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

 

 De acordo com a Tabela 10, para o teor de flavonoides 

foi observada diferença significativa entre as formulações 
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durante o período de armazenamento. A formulação F1 

apresentou o maior teor de flavonoides, com leve aumento no 

30º dia de armazenamento. Comportamento semelhante foi 

observado para as formulações F4 e F7, porém, essas 

variações foram significativas quando comparadas com o 

período inicial para as formulações F1 e F7.  

 

Tabela 10. Teor de Flavonoides (mg.100g-1) em bebidas mistas 
durante período de armazenamento a temperatura ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 1,31bA 0,84cB 0,88bC 

5 1,47bA 0,87bcB 0,99bcB 

10 1,48bA 0,58cB 0,78cB 

15 1,90aA 1,78aAB 1,48aB 

20 1,44bB 1,78aA 1,32abB 

25 0,20aB 0,79abA 0,33bB 

30 1,60abA 1,70aA 1,61aA 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

 

Com relação ao teor de compostos fenólicos (Tabela 11), 

observa-se que no início do armazenamento a formulação F7 

apresentou teor superior as formulações F1 e F4. Durante o 

período de armazenamento houve oscilação nos resultados, 

com aumento dos valores no 30º dia para as formulações F1 e 

F4. Dionisio et al., (2016) avaliando a estabilidade de uma 

bebida funcional de frutas tropicais e yacon apresentaram 

oscilação de resultados para compostos fenólicos durante o 

período de avaliação.  

Machado et al., (2017) estudando suco misto de frutas com 

potencial funcional encontrou teor médio de 81,38 mg 
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EAG.100g-1, destacando a bebida mista como uma fonte de 

propriedades funcionais para a dieta alimentar. 

 

Tabela 11. Teor de Compostos Fenólicos (mg GAE.100g-1) em 
bebidas mistas durante o período de armazenamento a 
temperatura ambiente. 

Períodos 
(Dias) 

Formulação 1 
(F1) 

Formulação 4 
(F4) 

Formulação 7 
(F7) 

0 36,47dB 51,46cA 52,46abA 

5 57,46abcB 63,12aA 45,30cC 

10 53,90cB 58,74abA 53,67abB 

15 54,80bcA 58,53abA 55,31aA 

20 55,48bcA 59,15abA 49,53bcB 

25 61,73aA 61,38aA 55,31aB 

30 59,43abA 55,45bcB 44,77cC 

*Médias seguidas por letras minúsculas na mesma coluna e maiúscula na 

mesma linha, não diferem significativamente entre ao nível de 95% de 

confiança (P≤ 0,05).  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados demostram o potencial das polpas de 

acerola, tamarindo e abacaxi na elaboração das bebidas 

mistas. Os teores de ácido ascórbico e compostos fenólicos das 

sete formulações foram muito significativos, confirmando que a 

mistura entre os néctares torna-se eficiente como potencial 

funcional, com destaque para as formulações F4 e F7 com as 

melhores concentrações.  

A concentração maior de néctar de abacaxi na 

formulação F1 promoveu o aumento da acidez e de acerola na 

formulação F4 influenciou significativamente nos teores de 

vitamina C, durante o período de armazenamento.  
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Os 15 dias de armazenamento das três formulações 

avaliadas a temperatura ambiente é um período muito bom para 

a manutenção das características de qualidade físico-químicas 

e de compostos bioativos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALMEIDA, S. S. et al. Use of simulated annealing in standardization and 

optimization of the acerola wine production. LWT – Food Science and 

Technology, Massy, v. 34, p. 292-297, 2014. 

ALVES, A. M. A. Processamento e estabilidade em blends de frutas e 

hortaliças. Monografia (Bacharel). Centro de Ciências e Tecnologia 

Agroalimentar. Universidade Federal de Campina Grande. 95 fl. Pombal -

PB, 2016.  

AOAC - Association of Official Analytical Chemists. Official methods of 

analysis of AOAC International. 17th ed. Washington, 2005. 

ARAÚJO, A. P. O.; SANTOS, E. C. C. DAMASCENO, F. S.; DEBONI, T. 

M.; CUEVAS, M. S.; MOTA, R.V. Utilização de planejamento experimental 

no estudo da pasteurização do suco de acerola. Scientia Plena, v.12, v. 6, 

2016.  

CALDEIRA, V. F.; GUIMARÃES, S. M.; FREITAS, S. T.; NASSUR, R. C. M. 

R. Avaliação da manutenção da qualidade de uvas passa brs vitória após 

aplicação de pré-tratamento químico. Enciclopédia Biosfera, v.15, n.27, 

p.133, 2018.  

CARVALHO, A. V.; MATTIETTO, R. A.; BECKMAN, J. C. Estudo da 

estabilidade de polpas de frutas tropicais mistas congeladas utilizadas na 

formulação de bebidas. Brazilian Journal Food Technology, v. 20, 2017.  

DIONISIO, A. P.; WURLITZER, N. J.; GOES, T. S.; BORGES, M. F.; 

GARRUTI, D.; ARAÚJO, I. M. S. Estabilidade de uma bebida funcional de 

frutas tropicais e yacon (Smallanthus sonchifolius) durante o 

armazenamento sob refrigeração. Archivos Latinoamericanos De 

Nutrición. v.66, n.2, 2016. 

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e 

Agrotecnologia, v.35, n.6, p.1039-1042, 2011. 

FONSECA, A. V. V. Perfil sensorial, aceitação e caracterização em 

compostos bioativos de néctares mistos de frutas tropicais. Tese 



FORMULAÇÕES E ARMAZENAMENTO DE SUCOS MISTOS  

571 
 

(Doutorado). Pós- Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Universidade Federal do Ceará. 156 fl. Fortaleza-CE, 2014.  

FRANCIS, F. J. Analysis of anthocyanins. In: MARKAKIS, P. (Ed.). 

Anthocyanins as food colors. New York: Academic, 1982. p. 181 -207. 

GOMES, J. S. Desenvolvimento de bebida mista a base de frutos 

tropicais. Monografia (Bacharel). Centro de Ciências e Tecnologia 

Agroalimentar. Universidade Federal de Campina Grande. 77 fl. Pombal-

PB, 2017. 

GOMES, J. S.; SILVA, A. K.; ALVES, M. J. S.; SOUZA, D. G.;BEZERRA, J. 

M.; SANTOS, A. F. Qualidade em néctar de cajá enriquecidos com farinha 

e extrato funcional. Revista Verde, v. 9, n. 5, p.64-67, 2014. 

HOSSAIN F, MD., AKHTAR S AND ANWAR M, Nutritional Value and 

Medicinal Benefits of Pineapple. International Journal of Nutrition and 

Food Sciences; 4(1): 84-88. 2015. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de 

alimentos. 6.ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 1020p, 2008. 

JAESCHKE, D.P.; MARCZAK, L.D.F.; MERCALI, G.D. Evaluation of non-

thermal effects of electricity on ascorbic acid and carotenoid degradation in 

acerola pulp during ohmic heating. Food Chemistry, London, v. 199, p. 

128-134, 2016. 

LICHTENTHALER, H.K. Chlorophylls and carotenoids: pigment 

photosyntheti biomembranes. Methods Enzymology San Diego, v.148, p. 

362-385, 1987. 

MACHADO, P. G.; SPERONI, C.; FERRAZ, J. F.; FIGLESKI, P. D.; KOCH, 

R. H.; SEVERO, J. Elaboração de suco misto de frutas com potencial 

funcional e comparação com suco comercial “detox”. Revista Csbea, v.3, 

n.1, 2017. 

OGAWA, E. M. Et al. Chemical Profile of Pineapple cv. Vitória in Different 

Maturation Stages using Electrospray Ionization Mass Spectrometry. 

Journal of the Science of Food and Agriculture, 2017. 

RAO, A. S., KUMAR, A. A., RAMANA, M. V. Tamarind seed processing and 

by-products. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, v.17, 

n.2, 2015. 

REETZ, E. R.; KIST, B. B.; SANTOS, C. E.; CARVALHO, C.; DRUM, M. 

Brazilian fruit yearbook 2014. Santa Cruz do Sul: Gazeta Santa Cruz, 

2015. 

SANTOS, A. C. A.; MARQUES, M. M. P.; SOARES, A. K. O.; FARIAS, L. 

M.; FERREIRA, A. K. A.; CARVALHO, M. L. Potencial antioxidante de 



FORMULAÇÕES E ARMAZENAMENTO DE SUCOS MISTOS  

572 
 

antocianinas em fontes alimentares: revisão sistemática. Revista 

Interdisciplinar, v.7, n.3, p.149- 156, 2014.  

SILVA, A. K.; GOMES, J. S.; ALVES, M. J. S.; SOUZA, D. G; SANTOS, A. 

F. Qualidade em blends de frutas tropicais adicionados de extratos 

vegetais. Caderno Verde de Agroecologia e Desenvolvimento 

Sustentável, v.4, n.1, 2014. 

SILVA, E. C. O.; SILVA, W. P.; , GOMES, J. P.; SILVA, C. D. P. S.; 

SOUTO, L. M.; COSTA, Z. R. T. Physico-chemical characteristics of 

passion fruit flour under removal of flavedo and of maceration. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.23, n.11, p.869-875, 

2019. 

SOARES, D.J. et al. Desenvolvimento de néctar misto de uva e tangerina. 

Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v. 16, n. 

1, p. 1-10, 2014.  

SULIEMAN, A. M. E.; ALAWAD, S. M.; OSMAN, M. A.; ABDELMAGEED, 

E. A. Physicochemical characteristics of local varieties of tamarind 

(Tamarindus indica L.), Sudan. International Journal of Plant Research, 

v.5, n.1, p.13-8, 2015. 

URSZULA, T.; LÓPEZ, J.F.; ÁLVAREZ, J.A.P.; MARTOS, M.V. Chemical, 

physicochemical, technological, antibacterial and antioxidant properties of 

rich-fibre powder extract obtained from tamarind (Tamarindus indica L.). 

Industrial Crops and Products, v.55, p.155-162, 2014.  

VIANA, L. B.; COSTA, A. M.; CELESTINO, S. M. C. Informações para a 

Composição de Tabela Nutricional da Polpa do Maracujá BRS Pérola do 

Cerrado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. 1ª ed. Editora Embrapa 

Cerrados, Planaltina, 2016.  

WATERHOUSE, A. Folin-ciocalteau micro method for total phenol in wine. 

American Journal of Enology and Viticulture, p. 3-5, 2006. 

 



GELEIA DE CAJÁ: ELABORAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

573 
 

CAPÍTULO 29 
 

GELEIA DE CAJÁ: ELABORAÇÃO E 
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

 
Rubiamara Mauricio de SOUSA 1 

Maria Tereza Lucena PEREIRA 2  

Ivânia Samara dos Santos SILVA 2 
Amélia Ruth Nascimento LIMA 2 

Gabriel Barbosa CÂMARA 3 

1 Pós graduando do curso de Nutrição clinica e hospitalar, UNIRN 2Mestrada do programa de 
pós graduação em Ciências Naturais e biotecnologia ; 3 Graduado do curso Nutrição, 

UNIFACISA.ão, UNIFACISA.   
rubiamaramds@gmail.com 

 

RESUMO: A geleia é um produto com quantidades adequadas 
de açúcar, pectina e ácidos para a formação de geleificação. 
Dentre inúmeras frutas, o cajá é um fruto nativo e muito 
apreciado no Norte e Nordeste brasileiro e com grande 
potencial industrial. Sendo assim, o objetivo do presente estudo 
foi desenvolver formulação para obtenção de geleia de cajá e 
avaliar as características físico-químicas. O cajá foi obtido na 
feira local da cidade de Cuité/PB, lavado, sanitizado e extraído 
a polpa. Logo após misturado a água e levado a cocção. O 
produto final passou por análise físico-química. A geleia mista 
avaliada estava dentro dos padrões de identidade e qualidade 
para geleia. O pH e atividade de água estão de acordo com a 
legislação vigente, assim como correlatos com a literatura. O 
valor do sólido solúvel encontrou-se acima do preconizado, 
entretanto não houve formação de cristais de açúcar. O Teor de 
umidade estava abaixo quando comparado à literatura. Conclui-
se que a geleia do cajá obteve o aroma, a cor e as 
características físico-químicas sem alterações do produto final. 
Entretanto, se faz necessário  estudo em relação ao valor de 
referência do teor de umidade não referida na legislação. 
Palavras-chave:  Conservação dos alimentos; Jelly; Spondias;  



GELEIA DE CAJÁ: ELABORAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

574 
 

INTRODUÇÃO 

 

A conservação dos alimentos é historicamente descrito 

no período pré-histórico em que se utilizava o fogo, o sal e 

condimentos para preservação e melhora da palatabilidade dos 

alimentos. Desse modo, ao longo da história da humanidade até 

os dias atuais estudos, como o de Vasconcelos (2010), vêm se 

apropriando da vez mais de forma a evadir alterações sensoriais 

advindos de microorganismos. 

O preparo de alimentos com qualidade e segurança está 

ligado a três fatores: qualidade da matéria prima, uso de 

tecnologia adequada e manipulação correta. Isto independente 

do processo ser industrial ou artesanal. Esses fatores estão 

diretamente conectados ao prolongamento da vida útil do 

alimento ou preparação (VASCONCELOS, 2010).  

Uma das formas de conservação é o preparo de geleias 

a base de frutas ou sucos, que segundo a ANVISA, RDC nº 272 

de 22 de Março de 2019, é um produto com quantidades 

adequadas de açúcar, pectina e ácidos para a formação de 

geleificação durante o resfriamento. As geleias podem ser 

classificadas como comum ou extra, e mais, podem ser de uma 

ou mais espécies. A comum é elaborada com quarenta partes 

de suco de fruta e sessenta partes de açúcar enquanto que a 

extra é de cinquenta partes de suco de suco de fruta e cinquenta 

partes de açúcar (COSTA et al., 2018). 

Nos países europeus, este produto assume papel de 

destaque, tanto sob o aspecto de consumo quanto de 

qualidade. No Brasil, as geleias apresentam grande importância 

comercial na indústria de conservas de frutas.  Inclusive pelo 

processamento industrial ou doméstico adequado tornar o 

produto final mais atraentes ao paladar e aumentar sua vida de 

prateleira (OLIVEIRA et al, 2015). Vale explicitar que 
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formulação ideal para o preparo da geleia é aquela em que as 

matérias-primas são combinadas, de modo a se obter o menor 

tempo de cozimento possível, assegurando melhor 

conservação da cor e sabor natural da fruta (SANTOS et al., 

2018). 

A elaboração de produtos alimentícios com  frutas,  

busca fornecer  produtos  com características  químicas  e  

sensoriais  atrativas, é uma tendência,  pois  os  consumidores  

estão cada vez mais exigentes, e buscam por produtos 

especiais,  com  propriedades  funcionais,  isentos  de glúten e 

lactose, com redução total ou parcial do  teor  de  açúcar,  os  

quais  podem  auxiliar  na  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  

saúde  desses indivíduos (OLIVEIRA et al., 2015).  

Nas áreas tropicais e subtropicais as perdas de frutas e 

hortaliças variam entre 15 a 50%, principalmente por manuseio 

e preservação inadequada. E mais, a produção em larga escala 

se apropria de diferentes tipos de frutas nativas ou adaptadas 

em decorrência da extensão territorial e do clima (SANTOS et 

al., 2018). Dentre inúmeras frutas, o cajá é nativo e muito 

apreciado no Norte e Nordeste brasileiro.  

Pertencente à família Anacardiaceae, o Spondias 

mombim L (cajá) possui diversas denominações como: cajá-

mirim, cajá verdadeiro, taperebá cajá. Assim como possui 

também cerca de 18 espécies distribuídas nos neotrópicos, 

Oceania e Ásia. As principais espécies brasileiras, nativas no 

Nordeste são: Spondias mombin L (cajazeira), Spondias 

purpúrea L. (Sirigueleira), Spondias cytherea Sonn. 

(cajaraneira), Spondias tuberosa Arr. Câm. (umbuzeiro), 

Spondias spp. (umbu-cajá e umbuguela) (SANTOS et al, 2018). 

Advinda da cajazeira, o cajá, possui um grande potencial 

para a industrialização, agregando assim valor a agroindústria 

do Brasil (PINTOS et al., 2003). Inclusive é uma das frutas mais 
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exploradas em larga escala pelo extrativismo constituindo fonte 

de renda também para as comunidades cultivares (OLIVEIRA 

et al, 2015). Com o pH ácido, entre 2,4 a 3,0, tem seu consumo 

diminuído quando em in natura entretanto, em produções como: 

sorvete, polpa, mousses, bombons são bastante 

comercializados (LAGO-VANZELA et al., 2011). 

Além disso, o cajá tem aspectos funcionais importantes 

pois possui elevado teor de carotenoides, vitamina C e taninos 

que podem atuar com substâncias antioxidantes colaborando 

para o aumento do consumo e interesse das indústrias 

alimentícias. Ainda Santos et al., (2018) tem demonstrado que 

não somente o fruto tem seu valor econômico em destaque mas 

as folhas e a casca da árvore também. 

Vale lembrar que um  alimento  com  alegação  funcional  

deve  apresentar  características  à  aquele  que  o  ingere,    

nutrientes    ou    não    nutrientes    que  produzem efeitos 

metabólicos e/ou fisiológicos benéficos  à  saúde,  refletindo  no  

crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções 

normais   do   organismo   humano (SILVINO; SANTOS, 2017)  

Sendo assim, devido à acidez característica e ao aroma 

peculiar e agradável adequado o emprego desta fruta em 

geleias. Por isso, o objetivo do presente estudo foi desenvolver 

formulação para obtenção de geleia de cajá e adicionar e 

avaliar as características físico-químicas do produto final. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Matéria-prima 

O cajá foi obtido na feira local da cidade de Cuité/PB no 

mês de junho de 2019. A fruta foi selecionada manualmente, 

considerando-se cor, maturação e textura adequadas e 
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ausência de manchas ou defeitos. Posteriormente, foram 

levadas ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizada 

na cidade de Cuite/PB, onde foram lavadas em água corrente, 

sanitizadas em solução clorada a 200 ppm durante 15 minutos 

e enxaguadas em água corrente. Após essa etapa, foi extraída 

a polpa. 

Na tabela 1 é possível analisar os ingredientes utilizados 

para a elaboração da geleia e suas respectivas quantidades. 

 

Tabela 1: Ingredientes e suas quantidades para elaboração de 
geleia tipo extra de cajá 

Ingrediente Quantidade (g/mL) 

Açúcar 250g 

Polpa de cajá 250g 

Água mineral 200mL 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

Extração da polpa de cajá 

Após a lavagem e a seleção, foi extraída a polpa com o 

auxílio de uma prensa e um  tacho de aço inoxidável. e logo 

passado numa peneira de malha 0,5 mm. A prensa foi utilizada 

com a finalidade de separação a casca e da semente, já a 

peneira para separação da polpa. 

Processamento da geleia do cajá 

Os ingredientes foram pesados em balança 

semianalítica foram misturados à polpa do cajá in natura. A 

cocção foi realizada em panelas de aço inoxidável, com 
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agitação manual contínua. A polpa foi aquecida até 

aproximadamente 70 °C e logo foi adicionado o açúcar. Após a 

adição do açúcar, houve formação de espuma, a qual foi 

retirada com colher espumadeira no final da cocção. O ponto 

final das geleias foi determinado conforme o teor de sólidos 

solúveis totais (JACKIX, 1988; ADOLFO LUTZ, 2005). 

Seguindo a legislação para geleia extra, utilizou-se proporções 

de 50% da polpa de cajá in natura, 50% de açúcar e 40% de 

água.  

Análise físico-química 

A geleia extra de cajá foi analisada, em triplicata, quanto 

aos teores de umidade, potencial Hidrogeniônico (pH), atividade 

de água (Aw) e sólidos solúveis totais (ºBrix), de acordo com 

Brasil (2005a). Os equipamentos utilizados foram: pHmetro, 

Aqualab, Refratômetro e estufa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Geleia de fruta é um produto comumente usado para 

acompanhar pão, bolacha ou empregado em recheio de bolo e 

artigos de confeitaria. Trata-se do produto obtido pela 

concentração de polpa, suco ou extrato de frutas, com 

quantidades suficientes de açúcar, pectina e ácido, até o brix 

adequado para geleificação por ocasião do resfriamento 

(SANTOS et al., 2018). 

A avaliação das características físico-químicas de 

produtos de frutas como a geleia, é indispensável para a 

avaliação da vida de prateleira do produto, tipo de embalagem 

a ser acondicionada e condições de conservação (SANTOS et 

al, 2018). 
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O valor do potencial Hidrogeniônico (pH) da geleia extra 

do cajá variou 2,30 ± 0,03. Vale explicitar que segundo 

EMPRAPA (1998) alimentos com pH na faixa de 4,0 - 4,5 

classificam-se em alimentos ácidos e pH > 4,5 alimentos pouco 

ácidos. 

A atividade de água (Aw) foi de 0,6957 ± 0,00, a 

quantidade de sólidos solúveis totais foi de 77  0,00 (ºBrix) e 

Umidade (%) de 13,91 ± 11,82 (Tabela 2). A geleia comprovou 

elasticidade ao toque, retornando à sua forma primitiva após 

ligeira pressão. Também apresentou cor e aroma 

característicos da fruta, conforme sugerido pela Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (BRASIL, 1979). 

 

Tabela 2 – Análise físico-química da geleia tipo extra de cajá 

Características Geleia de cajá 

Umidade (%) 13,91 ± 11,82 

Ph 2,30 ± 0,03 

Sólidos solúveis totais (ºBrix) 77  0,00 

Atividade de água (Aw) 0,6957 ± 0,00 

Fonte: Acervo dos autores (2019). 

 

A escolha do cajá (figura 1) para o desenvolvimento de 

uma geleia é de extremo rendimento já que segundo Figueiras; 

Moura; Alves (2010) apesar do volume do caroço ser grande, 

tem pouco peso em comparação com a casca do cajá (8,4 a 

18,7%) e o endocarpo (15,7 a 46%). Além disso, o grau de 

maturação contribui para a obtenção de uma polpa (Figura 2) 

adocicada ou não, assim como acentuadamente mais ácida. 

Isto é, quanto mais maduro mais adocicado e mais ácido 

(FILGUEIRAS; MOURA; ALVES, 2010). Além disso a fruta 

madura fornece quantidades de pectina que promove  

viscosidade e mais elasticidade a geleia.  
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Figura 1  - Seleção do fruto (Spondias mombin L.) 

 
 

Fonte: Acervo dos autores (2019). 

 

Figura 2  - Polpa do Cajá (Spondias mombin L.) 

 
Fonte: Acervo dos autores (2019). 

O pH baixo (2,30) da geleia de cajá também é propício 

para a formação de gel uma vez que a formação do produto 

está relacionada com a concentração de íons hidrogênio. E isto 
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ocorre pelo nível do pH da fruta que, segundo o MAPA 

(Ministério da agricultura, Pecuária e Abastecimento), o pH do 

cajá in natura é 2,49. Sendo o pH ótimo para a formação de gel 

é de 3,0 a 3,2, segundo a Fonseca (2010). Estes dados 

corroboram com a literatura, uma vez que segundo Vial et al., 

(2007) em seu estudo com a geleia de seriguela (Spondias 

purpúrea), que é do mesmo gênero do cajá, o resultado do pH 

variou entre 2,87 a 3,16 não sendo necessário a adição de 

pectina. Outra fruta ácida, é a acerola, porém no estudo Paiva 

et al., (2015) o pH foi elevado (3,48). E sabe-se que este 

aumento do potencial hidrogênionico pode prejudicar a 

obtenção do produto final. 

Quando comparado com outras frutas cítricas o estudo 

de Vieira et al., (2017) relatou que o pH da geleia de pitaga foi 

baixo (2,55) e também não houve alterações organolépticas. 

Maia et al., (2014) relatou 2,43 em sua geleia de tamarindo  não 

havendo alterações organolépticas. 

  Valores acima pode ser observado no estudo de Vieira 

et al (2017) em que a geleia mista de pêssego com abacaxi 

obteve pH 3,5 estando dentro do recomendado para a formação 

de gel e sendo atribuído o valor pela presença de mais de uma 

fruta na preparação. Entretanto no estudo de Lago; Gomes; 

Silva (2006) com a geleia de jambolão foi necessário a adição 

de sacarose e glicose já que o pH da polpa foi de 3,9, sendo 

assim, no preparo final da geleia obtiveram o valor do Ph de 

3,41, estando dentro do recomendando a fim de garantir a 

geleificação adequada e realce o sabor natural da fruta (LAGO; 

GOMES; SILVA, 2006). 

Outro estudo avaliou geleia dietética de umbu-cajá e 

verificou-se o aumento da acidez corroborando com o presente 

estudo. Vale ressaltar que a redução do pH foi atribuída as 

concentrações maiores da polpa durante o processamento e a 



GELEIA DE CAJÁ: ELABORAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

582 
 

acidez da fruta (OLIVEIRA et al., 2015). Já Oliveira et al., (2018) 

ao comparar seu estudo com a geleia de pitaia e a geleia de 

uva, verificou que o pH da geleia de pitanga era maior (4,83 a 

5,67), sendo de menor acidez e necessitando assim de mais 

açúcar para a formação do gel e consequente formação da 

geleia. Isto abre considerações a cerca dos valores de 

referencia da legislação vigente.   

Dentre os atributos de qualidade de uma geleia 

destacam-se: a consistência que deve ser tal que, quando 

extraída de seu recipiente, seja capaz de se manter no estado 

semissólido adequado sendo fundamental a concentração certa 

do níveis de açúcares (SANTOS et al., 2018). 

Os sólidos solúveis refletem, dentre outros fatores, os 

níveis de açúcares presentes. Uma concentração considerada 

ideal de açúcar seria em torno de 65%, mas é possível a 

produção de geleia com alto teor de pectina e ácido com menor 

quantidade de açúcar (SANTOS et al., 2018). 

Sendo assim, o valor dos sólidos solúveis totais está 

acima do preconizado como exposto por Fonseca (2010), ao 

citar que a concentração de açúcar deve ser em torno de 67,5 

°Brix, pois, se o ponto final da geleia for acima desse valor, 

ocorrerá à formação de cristais. Entretanto, o presente estudo 

mesmo acima do recomendado não houve a cristalização. 

Caetano; Daiuto e Vieites (2012) encontram valores de 67,95 

ºBrix, 66,92 ºBrix e 67,93 ºBrix em suas análises de geleia de 

acerola apesar de acima também não relatou formação de 

cristais de açúcar.  

Assim como Lima et al. (2005) que em suas variações da 

geleia de seriguela obteve 68 ºBrix e 72 ºBrix e não mostrou 

cristalização do açúcar em seu produto. O mesmo ocorreu na 

geleia de pitaia (68ºBrix), framboesa (68ºBrix) e amora (69ºBrix) 

e ainda sim não houve cristais presentes no na geleia final 
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(OLIVEIRA et al 2018). Também não houve formação de 

cristais na geleia de jambolão analizada por Lago; Gomes; 

Silva, (2006) em que o autor demonstrou o valor de sólidos 

solúveis totais de 67 ºBrix e justificou obtenção do valor 

adequado através da adição de sacarose e glicose na 

preparação. 

Outro estudo, realizado por Vieira et al. (2018), relata que 

o preparo final da geleia de pêssego e abacaxi resultou em 65 

ºBrix de sólidos solúveis estando dentro do recomendado 

mesmo apresentando maior quantidade de frutas. Por sua vez 

Costa et al. (2018) encontrou valor médio de sólidos solúveis 

adequado (62,22 ºBrix) do recomendando em sua preparação 

de geleia mista de cupuaçu e açaí 

Vale expor que a elaboração de geleias, a pectina é 

empregada como agente geleificante, espessante e 

estabilizante. Nas formulações convencionais são utilizadas 

pectinas de alto teor de metoxilação (ATM), as quais formam 

géis firmes e estáveis em meios que contenham conteúdo de 

sólidos solúveis superiores a 50%,  enquanto que em produtos 

de baixo teor de sólidos solúveis, como os dietéticos, são 

utilizadas pectinas de baixo teor de metoxilação (BTM), as quais 

formam géis em presença de íons metálicos bivalentes, 

normalmente o cálcio, não sendo necessária a presença de 

açúcares (OLIVEIRA, et al, 2015). 

Quanto à umidade da geleia a legislação brasileira 

vigente para produtos de frutas, estabelecida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL.,2005), não 

estabelece valor limite para a umidade de geleias de frutas. 

Resultados de outros estudos, com outros tipos de geleia de 

frutas divergem ao encontrado no presente trabalho, como: a 

geleia de acerola (34,33%), geleia de abacaxi (21,67%) (PAIVA 

et al., 2018).  Outros estudo como o de Oliveira et al (2018) 
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também demonstra divergências já que os resultados do teor 

de umidade da geleia de frambroesa, uva e amora são 32,83; 

29, 43; 30,57, respectivamente.  

Em concordância, Costa et al. (2018) encontrou em sua 

geleia umidade de 36,86%; Maia et al. (2014) relatou que 

preparação final da geleia de tamarindo obteve 26,4%; Fonseca 

et al. (2010) ao analisar a geleias de araçá-boi com mamão 

relatou umidade de 27,99%. Valores superiores também foram 

descrito por Monteiro et al. (2015), que acordo com os dados, a 

geleia de murici  apresentou um teor de umidade de 34,28%. 

Assim como Lago; Gomes; Silva (2006) com 39,66% no preparo 

final da geleia de jambolão. 

 Isto permite observar que apesar das divergências de 

resultados nenhuma descreveu perdas sensoriais. 

Por fim, a atividade de água (Aw) de 0,6957 da geleia de 

cajá em comparação com a literatura, ficou abaixo. Sendo 

classificada como intermediária (0,60 < aw < 0,85) de acordo 

com a classificação proposta por Krist, Nichols e Ross (1999). 

Valores de atividade de água superiores a 0,77, evidencia a 

necessidade da adição de conservante para garantir a 

segurança do produto contra desenvolvimento microbiano 

como os microorganismos osmofílicos (espécies de bolores e 

leveduras) (SILVA, 2000).  

Este fato pode ser comprovado no estudo de Maia et al. 

(2014) em que a geleia de tamarindo obteve 0,84 de atividade 

de água, estando acima do recomendado para Aw, 

necessitando assim da adição de açúcares. Entretanto estudo 

como de Costa et al (2018) refutam e relatam que em sua geleia 

de cupuaçu e açaí obteve valores de Aw acima (Aw= 0,825), 

assim como a geleia de maçã (Aw= 0,850) de Riedel et al. 

(2015) e da geleia mista de morango e goiaba (Aw= 0,857) 

desenvolvida por Moura et al. (2009); Fonseca et al (2010) 
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todas citadas seguiram adequadamente o preconizado para a 

produção de geleia. E mais, sem adições de açúcar.  

Entretanto, valores de Aw em geleias abordadas em 

alguns estudos que estavam acima do preconizado houve a 

necessidade da adição de ácidos e calor por cocção a fim de 

prevenir o surgimento de microorganismos e diferenças 

sensoriais como no estudo de Silva (2018) que relatou em seu 

estudo a Aw 0,963 na fabricação da geleia de morango e Aguiar 

(2015) encontrou 0,98 ± 0,02 através da geleia mista de maça 

e mel. Corroborando com o presente estudo como pode ser 

visto nas figuras 2, 3, 4 e 5 

 

Figura 3 – Preparo inicial da geleia de cajá 

 
Fonte: Acervo dos autores (2019). 
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Figura 4 – Fervura após adição final do açúcar 

 
Fonte: Acervo dos autores (2019). 

 

Figura 5 – Geleia de cajá 

 
Fonte: Acervo dos autores (2019). 

CONCLUSÕES  
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O interesse por fontes alternativas de matéria-prima a 

custos acessíveis aliado ao crescente interesse por alimentos 

com atributos funcionais e a junção de frutas regionais para a 

formulação de geleias, além de agregar valor ao fruto e ao 

produto, favorece a geração de renda para os agricultores do 

norte e nordeste do país que sobrevivem desta atividade, 

contribuindo para a preservação da espécie nativa e a 

valorização dos hábitos alimentares regionais.  

Sendo assim, a geleia extra avaliada estava dentro dos 

padrões de identidade e qualidade para geleia. O tratamento 

térmico e o aumento da pressão osmótica pela adição de 

açúcar proporcionaram a redução do teor de umidade, fator que 

aliado aos ácidos naturais da matéria-prima podem prolongar a 

vida útil da geleia e permitem que preparações com cajá seja 

apreciado. 

Além disso, pôde ser observado que as características 

quanto o pH e atividade de agua estão de acordo com a 

legislação vigente, assim como correlatos com a literatura. 

Entretanto o valor do sólido solúvel encontrou-se acima do 

preconizado, entretanto não houve formação de cristais de 

açúcar. Além disso, o resultado do teor de umidade estava 

abaixo quando comparado a literatura, mas vale ressaltar que 

não há valores de referência para esta análise físico química 

necessitando assim de mais estudos.  

Por fim, é claro que, a maior concentração de açúcar 

utilizada na elaboração da geleia influenciou significativamente 

nos valor de teor de água, sólidos totais, açúcares totais, sólidos 

solúveis totais e atividade de água das geleias de cajá. Isto é, o 

pH baixo, aliado ao alto teor de sólidos e à umidade obtida 

podem assegurar a estabilidade microbiológica do produto e por 

consequência, não traz estabilidade sensorial ao preparo final. 
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RESUMO: Os alimentos proporcionam ao ser humano a 

nutrição necessária para a manutenção da saúde. No entanto, 

a falta de higiene e a má conservação dos produtos podem ser 

as causas de uma série de doenças transmitidas através do 

alimento contaminado. Os métodos de conservação têm como  

principal função o aumento da vida de prateleira dos alimentos 

através de técnicas que evitam alterações microbianas, 

enzimáticas, químicas e físicas, mantendo seus nutrientes e 

características organolépticas. As técnicas utilizadas para 

realizar o beneficiamento dos alimentos necessitam ser 

executadas visando manter a qualidade nutricional e sanitária 

do produto final. A sazonalidade agrícola gera a necessidade 

de conservar e armazenar os produtos de forma a garantir-se o 

abastecimento ao longo de todo o ano, evitando assim o 

desperdício de matéria-prima. Dessa forma, as razões mais 

importantes para o processamento e conservação de alimentos 

são a natureza sazonal das produções agrárias, com o 
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interesse em acrescentar valor aos produtos e, a necessidade 

de garantir a variedade na alimentação. Diante disso, o 

presente manual foi elaborado com diversas técnicas de 

conservação de alimentos desenvolvidas durante a disciplina 

de Métodos e Técnicas de Conservação de Alimentos para ser 

utilizado como ferramenta didática, uma vez que viabiliza de 

maneira simples e sistematizada a elaboração de diferentes 

produtos através do beneficiamento da matéria-prima. Sendo 

assim, o manual de conservação elaborado é um recurso 

didático imprescindível, contribuindo para o aprendizado de 

vários métodos de conservação artesanais. 

Palavras-chave: Métodos de conservação. Qualidade dos 
alimentos. Vida de prateleira. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a pré-história o homem descobriu de forma 

empírica algumas formas para conservar os alimentos, ao longo 

dos anos ele foi percebendo que com a aplicação desses 

métodos de conservação os alimentos poderiam durar por mais 

tempo e assim eles teriam disponibilidade destes também 

durante o período de escassez. A partir de então os métodos 

de conservação de alimentos foram desenvolvendo-se ao longo 

da história, acompanhando assim a evolução do homem 

(Franco, 2004). 

As alterações mais importantes do ponto de vista da 

conservação são as microbianas, por seu potencial deteriorante 

e risco a saúde do ser humano. Os microrganismos para se 

desenvolverem necessitam, de um ambiente nutritivo, com taxa 
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de umidade, oxigênio, temperatura e outras condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento. Deste modo os processos 

de conservação são baseados a eliminação total ou parcial dos 

microrganismos, ou então na supressão de um ou mais fatores 

essenciais para o seu desenvolvimento, podendo ser utilizadas 

mais de uma técnica  em um mesmo produto (Vasconcelos, 

2016). 

As estratégias que evitam a deterioração dos alimentos 

têm o objetivo de aumentar a vida de prateleira dos mesmos 

através de técnicas que retardam alterações microbianas, 

enzimáticas, químicas e físicas buscando manter as 

características organolépticas do produto inicial. Atualmente 

existem diversos tipos destes métodos, que são aplicados tanto 

a nível industrial com a utilização de equipamentos modernos e 

especializados, como também a nível doméstico, desde que 

realizado de forma adequada (Azeredo, 2004). 

A conservação correta destrói bactérias e inativa 

enzimas, isso além prolongar o “tempo de prateleira” de um 

produto, evitando assim desperdício, contribui também para 

evitar doenças alimentares. No processo de conservação o 

alimento deve receber tratamento adequado e ter uma boa 

higienização dos utensílios e equipamentos para garantir o 

máximo de qualidade (Azeredo, 2004). Para tanto, é de 

fundamental importância a escolha e seleção da matéria prima, 

pois a carga microbiana inicial pode se multiplicar e vir a 

deteriorar o produto final (Gondim, 2015). 

O beneficiamento de alimentos pela agroindústria é uma 

tendência no mercado brasileiro, em virtude da facilidade de 



MANUAL DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS: DA TEORIA A PRÁTICA 

594 
 
 

 

consumo, baixo preço, praticidade no armazenamento, bem 

como aumento da vida de prateleira.  

O manual  foi elaborado  a fim de servir como  recurso 

didático e ser utilizado como roteiro em aulas práticas. O 

manual desenvolvido tem o objetivo de demonstrar o passo a 

passo e a aplicação de diversas técnicas de conservação aptas 

a serem realizadas artesanalmente, obtendo um produto de 

qualidade e com sabor. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os alimentos estão suscetíveis a diferentes tipos de 

deterioração, ocasionadas principlamnete por microrganismos, 

enzimas e reações causadas pela interação com o oxigênio. Os 

processos de conservação dos alimentos sejam eles utilizados 

em associação de técnicas ou isoladamente visam evitar essas 

alterações, possuindo como objetivos principais, o aumento da 

vida útil e a melhoria da qualidade microbiológica e sanitária dos 

alimentos (SOUSA et al., 2012). 

As técnicas de conservação sejam elas por, aplicação de 

calor, conservação pelo frio, radiações eletromagnéticas, 

modificação de pH, redução de atividade de água, conservação 

em gordura, evaporação e desidratação visam controlar os 

fatores sejam eles intrínsecos e/ou extrínsecos que afetam o 

desenvolvimento microbiano no alimento e sua deterioção 

(JAY, 2005). 

De acordo com Jay (2005), os parâmetros intrísecos que 

afetam diretamente o desenvolvimeto microbiano são pH, 
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umidade, potencial de oxi-redução, quantidade de nutrientes, 

constituintes antimicrobianos e estruturas biológicas. Esses 

fatores estão relacionados diretamente a constituição do 

alimento e são utilizados como critério para o controle e 

incremento das técnicas de conservação. 

Segundo Ordoñez (2005), a temperatura de 

armazenamento, umidade relativa do meio, presença e 

concentração de gases, presença e atividade de outros 

microrganismos também devem ser priorizados quando for 

realizado o beneficiamento dos insumos, pois também 

influenciam na  sua conservação. 

De acordo com Franco e Landgraf (2005), o 

conhecimento dos fatores extrínsecos e intrínsecos que agem 

sobre um determinado alimento permite prever sua “vida de 

prateleira”, sua estabilidade microbiológica, bem como, 

conhecer a capacidade de crescimento e/ou produção de 

toxinas por microrganismos patogênicos eventualmente 

presentes. Porém, o conhecimento de cada uma dessas 

características isoladamente é pouco útil, devido aos efeitos 

entre elas. O estudo destas interações entre os vários fatores 

intrínsecos e extrínsecos que afetam a capacidade de 

sobrevivência e de multiplicação dos microrganismos nos 

alimentos deu origem ao famoso conceito dos obstáculos de 

Leistner (FRANCO E LANDGRAF, 2005). 

O conceito de barreiras está relacionado a diversos 

fatores e técnicas empregados simultaneamente no controle de 

de microrganismos em alimentos. A adoção do conceito de 

barreiras na formulação de alimentos empregam  os diversos  

fatores citados acima para evitar a germinação e o crescimento 



MANUAL DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS: DA TEORIA A PRÁTICA 

596 
 
 

 

dos esporos. Para se desenvolver  os organismos necessitam 

transpor as barreiras. Como visto, um grande número de fatores 

já são conhecidos e podem ser utilizados como obstáculo para 

os microrganismos nos alimentos. Dessa forma um número 

cada vez maior de alimentos estáveis estará inserido no 

mercado. Assim, o conceito de teoria dos obstáculos se baseia 

na utilização simultânea de mais de uma forma de controle 

microbiano nos alimentos, como salga, acidificação, 

processamento térmico, adição de conservantes químicos  

(JAY, 2005). 

Os tratamentos térmicos de conservação são usados 

para inativação de microrganismos em alimentos, 

principalmente por ser uma tecnologia efetiva, econômica e 

facilmente disponível (BINOTI, 2015). Segundo Silva (2000), a 

maioria dos alimentos contém teor de água suficiente para 

permitir a ação de suas próprias enzimas e de microrganismos 

que nele se encontram, de modo que, para preservá-los, faz-se 

necessária à remoção da maior quantidade de água 

possível.Assim, os processos de conservação de alimentos 

pelo controle de umidade, geralmente são conseguidos pela 

remoção da umidade. 

De acordo com Evangelista (2001), alguns aditivos, 

ácidos, gases, sal, açúcar, gordura são empregados como 

meios de conservação de alimentos. Os aditivos conservadores 

previnem ou retardam os processos de deterioração de 

produtos alimentícios. A adição de sal impede o 

desenvolvimento microrgânico, por tornar o substrato 

inadequado pela elevação da pressão osmótica do produto. Da 

mesma forma, Silva (2000), sugere que a presença do açúcar  
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aumenta a pressão osmótica do meio, criando assim condições 

desfavoráveis para o crescimento de microrganismos, em 

conseqüência da redução da atividade de água do substrato. 

A conscientização do consumidor quanto à importância 

de uma dieta à base de produtos naturais, de seu valor 

nutricional e a tendência cada vez maior de se consumir 

alimentos processados com as características sensoriais dos in 

natura têm contribuído não só para o aumento do consumo de 

frutas tropicais, mas também na procura por alimentos que 

sofram o mínimo de alteração durante o processamento, tanto 

em suas características organolépticas quanto nutricionais. Por 

isso, as pesquisas têm avançado no sentido da utilização de 

tecnologias que alterem o mínimo possível as características 

originais (sabor, cor, aroma e composição nutricional) dos 

alimentos e que mantenham as propriedades benéficas dos 

produtos e atendam a todas as demandas dos consumidores, 

resultando na obtenção de produtos com valor aumentado 

(BINOTI, 2015). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O manual foi elaborado  por meio pesquisa qualitativa 

com abordagem na análise documental de artigos e livros sobre 

métodos de conservação.  O levantamento bibliográfico 

enfatizou os principais métodos artesanais de conservação, 

bem como, receitas com maior popularidade. Primeiramente 

foram sistematizadas as técnicas de conservar alimentos de 

acordo com o principio de conservação: conservação por 

adição de açúcar; conservação por adição de sal; conservação 
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pelo uso de gordura; conservação por redução de pH; 

conservação pela redução de atividade de água (AW); e 

defumação. 

 

Tabela 1: Preparações que compõe o manual de técnicas de 

conservação de alimentos. 

 

Principio de conservação 

 

 

Preparações 

 

Conservação por adição de 

açúcar 

Compota de 

goiaba/Goiabada cascão 

 

Conservação por adição de sal 

Carne de sol/Camarão 

salgado e seco 

Peixe tipo bacalhau/ 

Carne de Charque 

Conservação pelo uso de 

gordura 

Caponata 

Tomate cereja confinado 

no azeite 

Conservação por redução de ph 

Picles de maxixe 

Cebola roxa em 

conserva/Conserva de 

legumes 

Conservação por redução de 

atividade de água (Aw) através 

do uso de calor 

Banana passa 

Doce de leite em barra 

 

Defumação/Ervas e Temperos 

Camarão 

defumado/Costela 

defumada 
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Frango 

defumado/Panceta 

Fonte: autor. 

 

Para a elaboração dos produtos foram utilizadas mais 

de uma técnica de conservação aliando-se os benefícios para 

a obtenção de conservas com maior durabilidade, bem como 

qualidade sensorial. 

 

 

Elaboração das fichas técnicas 

 

Após a  divisão e sistematização dos métodos escolhidos 

para a elaboração do manual, foram selecionadas as 

preparações a serem desenvolvolvidas de acordo com sua 

popularidade e caráter artesanal. As receitas das variadas 

preparações foram organizadas em fichas técnicas conforme 

exemplo inserido abaixo na tabela 2. 

 

Talela 2: Modelo de ficha técnica de preparação utilizado no 

manual. 

TOMATE CEREJA CONFIT 

Rendimento:  

Tempo de preparo: 2h e 30 minutos 
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Utensílios necessários 

Faca, tábua, assadeira, papel alumínio, potes   

Ingredientes Quantidade 

Tomate cereja  1 kg 

Azeite  1 L 

Açúcar  A gosto 

Sal  A gosto 

Pimenta do reino A gosto 

Tomilho  A gosto 

Modo de preparo 

1. Lavar os tomates, secar e partir ao meio  

2. Colocar em um “bowl” para temperar com o açúcar, sal, 

pimenta do reino, tomilho e óleo 

3. Organizar na assadeira sobre papel alumínio e levar ao 

forno a 100oC por cerca de 2h  

4. Retirar do forno e deixar esfriar 

5. Organizar os tomates em potes esterilizados de boa 

vedação e cubra de azeite de oliva 

Dica 

Se desejar que os tomates tenha uma maior durabilidade 

cozinhe os potes em banho-Maria por 20 minutos contando a 

partir da fervura ou mantenha refrigerado. 
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Fonte: autor. 

 

A sistematização das preparações em fichas tem como 

objetivo facilitar a aprendizagem e padronizar o processo. 

 

Seleção de preprarações 

 

Para compor o manual, as preparações de conservação 

por uso de açúcar foram alguns doces e compotas, sendo eles: 

compota de goiaba e goiabada cascão. Neste caso da 

conservação por adição de sacarose (açúcar comum).
 

Figura 1a: Compota de goiaba.  
 

Figura 1b : Goiabada 

cascão 

 
 

Fonte: Interne Fonte: Interne 

 

 

As preparações selecionadas que consistem no 

cozimento do alimento em gordura e seu posterior 

armazenamento na mesma foram antepastos e confits, sendo 

eles: caponata e tomate cereja confitado no azeite. 
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Figura 2: Caponata. 

 

Figura 3: Tomate confit. 

 

  

Fonte: autor. Fonte: autor. 

 

As receitas utilizando conservação pelo uso de sal foram: 

carne de sol, carne de charque e camarão salgado. A salga 

utilizada foi a seca com sal misto(grosso/refinado) sob 

refrigeração. 

 

Figura 4: Camarão 

seco/salgado 

Figura 5: Carne de sol. 

. . 

Fonte: autor Fonte: autor 

 

A representação da técnica de conservação por redução 

de ph presentes no manual foi a elaboração de picles de maxixe 

e conserva de legumes. Concomitante ao processo de 

acidificação, foi realizada a pasteurização das conservas. 

Devido à pequena escala de produção foi selecionada a 

pasteurização lenta a 65ºC por 30 minutos. 

 

. 
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Figura 6: Cebola em 

conserva 

Figura 7: Conserva de 

vegetais. 

  

Fonte: autor Fonte: auto 

 

 

As preparações relacionadas à conservação por redução 

de atividade de água (aw) através do uso de calor foram a 

desidratação e concentração. As mesmas foram representadas 

pela banana passa e pelo doce de leite.  

 

Figura 8: Banana passa. 

 

Figura 9: Doce de Leite 

cremoso. 

 

    

Fonte:internet. Fonte:internet. 
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Por fim, as preparações utilizando desidratação e 

defumação com fumaça líquida foram costela suína e camarão 

salgado e seco. 

Figura 10: Costela 

defumada 

Figura 11: Camarão    

defumad 

 

 

Fonte:autor. Fonte:autor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O manual desenvolvido inicialmente foi sistematizado 

dividindo as técnicas de acordo com o principio de conservação, 

como demonstra a Tabela 1. O mesmo foi utilizado em aulas 

práticas onde podemos fazer algumas adaptações nas 

preparações, o que contribuiu para um aperfeiçoamento do 

material.  

Para a elaboração dos produtos foram utilizadas mais de 

uma técnica de conservação aliando seus benefícios para a 

obtenção de conservas com maior durabilidade, bem como 

qualidade sensorial. 

Os métodos de desidratação e concetração foram 

agregados pois, segundo Robertson (2009), a diminuição da 

atividade de água tem grande importância visto que descreve o 

grau de disponibilidade dessa molécula para atuar como 

solvente e participar de reações químicas e bioquímicas. Grant 

(2004) afirma que, em relação à deterioração de alimentos com 
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base no fator água, o atributo mais importante é sua atividade 

de água, e não seu teor de umidade, uma vez que o simples 

teor de umidade não se baseia numa quantificação da água 

termodinamicamente disponível. Ambos os conceitos se 

relacionam, e essa relação é expressa em termos de isotermas 

de sorção (adsorção e dessorção). 

Nesse contexto, os microrganismos respondem, 

ativamente, a tais alterações por meio de mecanismos de 

osmorregulação, para manter a turgidez adequada. Um dos 

principais mecanismos usados para osmorregulação é o 

acúmulo intracelular de compostos osmoticamente ativos, os 

chamados solutos compatíveis, que podem ser sintetizados 

pelos próprios microrganismos ou absorvidos do ambiente para 

contrabalançar o fluxo de água, quando em meio hipertônico.           

Os solutos compatíveis são moléculas orgânicas de baixo peso 

molecular e altamente hidrossolúveis; pertencem a diversas 

classes químicas, como aminoácidos (prolina e glutamato), 

açúcares e polióis, entre outros (Kempf; Bremer, 1998). Na 

membrana citoplasmática, existem sistemas de transporte 

específicos que permitem o acúmulo controlado desses 

compostos (Abee; Wouters, 1999). Esse acúmulo de solutos 

compatíveis, necessário quando as células estão em ambientes 

com Aa reduzida, requer muita energia, constituindo um 

obstáculo ao crescimento (Leistner; Gorris, 1995). Em 

ambientes de baixa Aa, as células microbianas consomem 

muita energia, quer para excluir solutos do seu ambiente 

interno, quer para desenvolver suas atividades metabólicas na 

presença de alta concentração de solutos. Como consequência, 

os microrganismos podem ter suas taxas de crescimento 

reduzidas, ou até morrer, em situações extremas (Troller, 

1980). 
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Em relação às preparações utilizando a sacarose como 

conservante, as mesmas foram escolhidas para compor o 

manual pois esse é um método que cria um meio hostil ao 

desenvolvimento de microrganismos prejudiciais à saúde 

humana, conservando a fruta por períodos relativamente 

longos. Quando esse método é utilizado,a compota passará a 

ter uma concentração em soluto muito maior que o meio interno 

dos microrganismos. Desta forma, a água no seu interior vai sair 

para o meio externo num processo designado por osmose, isto 

é, a água irá sempre movimentar-se para o meio de maior 

concentração de forma a diluí-lo e tentar manter a concentração 

entre os dois meios igual. Ao perder muita quantidade de água 

os microrganismos ficarão impossibilitados de se reproduzir e 

acabarão por morrer. Desta forma, podemos conservar as 

frutas nas mais diversas geleias, doces e compotas (Azeredo, 

2004; Gondim, 2015). 

Tratando-se do processo de salga seca, o mesmo foi 

adicionado pois é o mais simples e consiste na preparação de 

camadas do alimento e o sal, permitindo que a salmoura seja 

eliminada, mesmo principio de conservação por adição de 

soluto, porém, nesse caso, utiliza-se o sal (cloreto de sódio) 

(Vasconcelos, 2016). 

 O processo de adição do sal faz com que a água 

presente no alimento se ligue a tais compostos, não estando 

disponível para ação dos microrganismos e enzimas 

caracterizando uma conservação pelo controle da umidade. 

Esta é uma técnica utilizada ao longo da história da humanidade 

e que permitiu ao homem armazenar comida para sobreviver ao 

período de escassez contribuindo com sua evolução (Azeredo, 

2004; Gondim, 2015). 

O uso da gordura para preservação os alimentos 

consiste no cozimento de um alimento imerso em gordura e seu 
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posterior armazenamento na mesma. Está assim relacionado à 

extração da água do alimento pelo calor. Visto isso, dentre as 

preparações  selecionadas estão os antepastos e confits. Esta 

técnica está relacionada à extração da água do alimento pelo 

cozimento, mas quando imerso em gordura, o alimento fica 

isolado do ar e da água impedindo, assim, a ação de 

microrganismos. O mais comum é a imersão de carnes, mas 

também pode ser feito com vegetais como alho, batata e tomate 

cereja, que devem ser acondicionados em gordura vegetal 

como o azeite de oliva (Azeredo, 2004; Gondim, 2015). 

A utilização da técnica por meio da redução do pH foi 

agregada pois a acidificação consiste no fato de que a maior 

parte dos microrganismos nocivos ao homem não podem atuar 

em condições ácidas, assim como aqueles não nocivos, mas 

que normalmente causam deterioração dos alimentos como 

mofos e leveduras. Isso ocorre no caso do vinagre que possui 

o ácido acético e que pode ser utilizado na produção de 

conservas de vegetais (Azeredo, 2004; Gondim, 2015). 

O processo de pasteurização foi agregado ao de 

acidificação pois auxilia na destruição da flora microbiana 

necessária para a inativação de mofos que são mais resistentes 

à acidez. 

A conservação por redução atividade de água (aw) 

através do uso de calor foi representada pelos processos de 

desidratação e concentração. 

A desidratação ou secagem de um alimento é a operação 

da remoção de água em forma de vapor, ou seja, para uma fase 

gasosa através do mecanismo de vaporização térmica numa 

temperatura inferior à de ebulição. Ocorrem  alterações nos 

alimentos devido a exposição ao calor durante a evaporação. O 

escurecimento poderá ser observado não apenas pela 

concentração, também devido a mudanças químicas ocorridas 
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pela remoção da água e aplicação de calor, como as alterações 

de escurecimento não-enzimático (Reação de Maillard), por 

exemplo na fabricação de doce de leite. (Vasconcelos, 2016).  

O processo consiste em reduzir a atividade de água do 

alimento através da utilização do calor. Nesse método a parte 

da água livre do alimento vai evaporar até níveis que dificultarão 

a proliferação dos microrganismos, pois estes necessitam da 

água para realizar suas atividades metabólicas, além disso, 

com a redução da atividade de água os solutos presentes no 

alimento ficam mais concentrados o que também deixa o meio 

ainda mais hostil para microrganismos passando a ter uma vida 

útil maior (Azeredo, 2004; Gondim, 2015). 

Por fim, as preparações utilizando desidratação e 

defumação puderam contribuir devido à secagem artificial trata-

se da operação unitária pela qual é produzido calor 

artificialmente provocando evaporação da água em condições 

de umidade, temperatura e circulação de ar controlados 

(Vasconcelos, 2016).  

A defumação é um método de conservação de alimentos 

que consiste em expor o alimento (geralmente produtos 

cárneos) à fumaça produzida pela combustão da madeira não 

resinosa. Nesse processo, além de perder água, a carne sofre 

uma ação antimicrobiana de alguns compostos presentes na 

fumaça, como ácido metílico, aldeídos e cetonas que 

apresentam função antisséptica e também fenóis e cresóis que, 

além da função antisséptica, são aromatizantes e desenvolvem 

a coloração e o aroma característico dos alimentos defumados 

(Azeredo, 2004; Gondim, 2015). 

A escolha da temperatura e do tempo utilizado no 

tratamento de um alimento depende do efeito que o calor 

exerce sobre as características gerais do alimento (nutrientes e 

características organolépticas) e dos outros métodos de 
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conservação que serão empregados em conjunto 

(Vasconcelos, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Quando se trata de alimentos diversos agentes podem 

ser responsáveis por alterações que venham a deteriorar os 

mesmos, sendo de suma importância na história do homem a 

aplicação de técnicas para conservar alimentos. A aplicação 

correta das técnicas de conservação demosntradas no manual 

como  a desidratação, salga, redução da atividade de água, 

defumação e adição de açúcar é de suma importância para 

garantir a segurança alimentar, estas técnicas foram  

padronizadas através da utilização das fichas técnicas como 

ferramenta de ensino e facilitador na aprendizagem. Conclui-se 

que o manual de conservação elaborado é um recurso 

didático imprescindível, pois através da padronização dos 

processos utilizando as fichas técnicas houve melhor 

aproveitamento das aulas pela facilidade de compreensão da 

técnica e da disciplina de forma geral, contribuindo para o 

aprendizado de vários métodos de conservação artesanais. 
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RESUMO: A indústria de laticínios cresce diariamente e tem 
grande participação na economia do Brasil. Os produtos lácteos 
tem representado um grande nicho de mercado devido à 
tradição, sabor e qualidade nutricional. Os alimentos 
provenientes de leite bovino se fazem presente em várias 
propriedades rurais e são meio de subsistência para muitos 
produtores. Nesse contexto,  sua popularidade e presença 
marcante em todas as classes sociais e residências do país tem 
incentivado a sua produção artesanal bem como o avanço de 
seus estudos. Inicialmente, os derivados lácteos eram 
fabricados artesanalmente. Porém, com a grande demanda 
diária passaram a ser produzidos de forma industrial em grande 
escala. Empenhados em instruir sobre o processo de fabricação 
artesanal de produtos lácteos, os colaboradores da disciplina 
de Tecnologia de Leite e Ovos do curso de Bacharelado em 
Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba criaram este 
manual que contém valiosas instruções sobre os devidos 
processos. Com uma linguagem acessível, o manual contém 
desde informações sobre a legislação de produção de 
derivados lácteos a etapas de processamento do leite, boas 
práticas de fabricação e receitas. Espera-se que o manual seja 
um importante guia em forma de ferramenta didática na 
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produção artesanal de derivados do leite como queijos, 
manteiga e iogurte.  
Palavras-chave: Produtos lácteos. Artesanal. Ferramenta 

didática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O leite é uma mistura de substâncias das quais algumas 

encontram-se em emulsão (gordura), outras em suspensão 

(caseínas e alguns sais) e o restante em solução (lactose, 

proteína do soro, sais, etc) (ORDÓNEZ, 2005), portanto, é um 

produto de alto valor nutricional.  

 O leite bovino é um dos principais produtos do 

agronegócio brasileiro e se faz presente em várias propriedades 

rurais. Sua presença é marcante em todas as classes sociais e 

por todas as residências do país (SOUZA, 2015).  Visto isso, a 

indústria de laticínios é dentro da indústria de alimentos uma 

das que mais inova e entrega ao mercado produtos novos e 

diferenciados (ANTONIALLI, 2015). Nela, o leite cru é 

submetido aos mais diversos procedimentos visando a 

tecnologia dos produtos derivados, já que a inovação e 

variedade desses produtos engrandece a indústria e agrega 

valor à economia da região. 

 Em meio às gondolas de supermercado, é possível 

encontrar grande variedade de insumos originados do leite, 

devido à tecnologia desenvolvida em prol de transformar um 

alimento em vários. 

 Segundo Callefe e Langoni (2015), o mercado 

consumidor tem exigido produtos de origem animal de melhor 

qualidade o que também é uma realidade em relação ao leite e 

seus derivados. O leite é um alimento considerado de grande 
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importância para todas as faixas etárias, devido à sua 

complexidade pois contém proteínas, vitaminas e sais minerais 

indispenasáveis para o desenvolvimento e manutenção do 

corpo humano. Apesar da sua importância nutricional, o leite é 

um ótimo meio de cultivo para o crescimento de 

microrganismos. Assim, os aspectos higiênicos são de grande 

importância durante o processo de ordenha, garantindo a 

qualidade do produto final.  

 O leite, devido à sua composição química e à sua 

elevada atividade de água é um excelente substrato para o 

crescimento de grande diversidade de microrganismos 

(ORDÓNEZ, 2005). Portanto, no cenário atual de 

desenvolvimento do setor leiteiro, um novo perfil passa a ser 

exigido, onde se busca não somente melhoria na eficiência do 

processo industrial e produtivo, mas também melhoria na 

qualidade do produto e garantias sanitárias (MESQUITA, 2010).  

Neste contexto encontra-se as propriedades de 

agricultura familiar que tem contribuído bastante para aumentar 

a produção de leite e podem ter bastante importância para a 

cadeira produtiva do leite, porém a higiene no processo 

produtivo deve ser considerada o foco principal para garantir 

maior produção (JAMAS, 2018). 

Souza (2019) explica que para o pequeno produtor, a 

venda informal é mais lucrativa por conta de uma fiscalização 

falha. O produto informal é ilegal e vem, geralmente, de um 

produtor de menor escala. Porém, muitos destes fornecedores 

estão apenas revendendo o produto a baixo custo, o que não 

sustenta a agricultura familiar por não haver lucratividade 

suficiente, necessitando, assim, de outra fonte de renda. O 

custo de produção do leite, manutenção da propriedade, 

pagamento de empregados e outros fatores demandam 
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bastante cuidado e altas despesas. O pequeno produtor, 

prefere vender seu produto no varejo, por não conseguir preços 

razoáveis na cooperativa. Assim, seu produto é vendido em 

garrafas pet, e esse leite não inspecionado é transportado 

diretamente ao consumidor ou entregue em feiras livres. 

Diante disso, surge a necessidade de informar ao 

produtor rural de leite e derivados, o que é preciso para incluir 

seu produto nos padrões de qualidade e higiene sanitária 

necessários. Assim, é possível tornar o produto seguro para o 

consumidor em seus parâmetros microbiológicos e físico-

químicos, além de tornar sua venda legalizada e, 

possivelmente, aumentar seus lucros diante de um produto de 

maior qualidade. 

 Com isso, o objetivo deste manual é servir de 

instrumento de informação para a produção de derivados 

lácteos trazendo uma abrangente variedade de produtos, 

facilmente produzidos artesanalmente e protegidos higiênico-

sanitariamente. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo o RIISPOA (2016), Regulamento de Inspeção 

Sanitária de produtos de Origem Animal, o leite pode ser 

compreendido como o produto da ordenha completa, 

ininterrupta de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. 

O leite deve ser produzido em condições higiênicas desde o 

cuidado com os animais, a ordenha, acondicionamento e 

transporte. 

A qualidade do leite começa com a ordenha dos animais, 

seja manual ou mecânica. A limpeza dos tetos, seguida de 

lavagem e secagem com toalhas de papel descartáveis e o uso 
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de produtos antissépticos com o intuito de diminuir a carga 

bacteriana é muito importante. A higienização das teteiras e 

demais equipamentos também tem igual importância não 

apenas para a redução da carga microbiana como tamém para 

controle de mastites (LANGONI, 2013). 

 O leite cru para ser considerado normal deve obedecer à 

algumas características: ter ao menos 3% de gordura na sua 

composição, acidez de 15 a 20 graus Dornic, densidade de 

15°c, teor de lactose mínimo de 4,3%, extrato seco 

desengordurado mínimo de 8,5%, extrato seco mínimo de 

11,5%, índice refratométrico no soro cúprico de 20°c. Nas 

usinas de beneficiamento não é permitida a comercialização 

desse tipo de leite, não podendo as autoridades estaduais ou 

municipais autorizarem o comércio (RIISPOA, 2016). 

 Leite pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir do 

leite cru refrigerado na propriedade rural, que apresente as 

especificações de produção, de coleta e de qualidade dessa 

matéria-prima contidas em Regulamento Técnico próprio e que 

tenha sido transportado a granel até o estabelecimento 

processador. Esse leite deve ser classificado quanto ao teor de 

gordura como integral, padronizado a 3% m/m (três por cento 

massa/massa), semidesnatado ou desnatado, e, quando 

destinado ao consumo humano direto na forma fluida, 

submetido a tratamento térmico na faixa de temperatura de 72 

a 75 °C (setenta e dois a setenta e cinco graus Celsius) durante 

15 a 20s (quinze a vinte segundos), em equipamento de 

pasteurização, seguindo-se resfriamento imediato em 

aparelhagem a placas até temperatura igual ou inferior a 4 °C 

(quatro graus Celsius) e envase em circuito fechado no menor 

prazo possível, sob condições que minimizem contaminações 

(BRASIL, 2002). 
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  Para assegurar que a pasteurização foi realizada de 

forma correta logo após a pasteurização o produto processado 

deve apresentar teste negativo para fosfatase alcalina, teste 

positivo para peroxidase e coliformes 30/35 °C (trinta/trinta e 

cinco graus Celsius) menor que 0,3 NMP/ml (zero vírgula três 

Número Mais Provável /mililitro) da amostra (BRASIL, 2002). 

O queijo é definido como produto fresco ou maturado que 

se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite 

reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de 

soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, de 

enzimas especificas, de bactéria específica, de ácido orgânicos, 

isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso 

alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias 

e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos especificamente 

indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes 

(BRASIL,1996¹). 

Os queijos podem ser classificados como fresco, que 

está pronto para consumo logo após sua fabricação, ou 

maturado, que passou por trocas bioquímicas e físicas 

necessárias e características da variedade do queijo (RIISPOA, 

2016). 

Existem diversos tipos de queijos no mundo, iremos 

tratar sobre alguns. O queijo de coalho é um produto muito 

consumido no Nordeste do país, apresenta de média a alta 

umidade, massa semi-cozida ou cozida e apresentando um teor 

de gordura nos sólidos totais variável entre 35,0% e 60,0%. O 

produto é elaborado pela coagulação do leite por meio do 

coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, 

complementada ou não pela ação de bactérias lácteas 

selecionadas e comercializado normalmente com até 10 (dez) 

dias de fabricação (BRASIL, 2001). 



MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS: UMA FERRAMENTA 

DIDÁTICA 

617 
 

Entende-se por queijo de manteiga o produto obtido 

mediante coagulação do leite com emprego de ácidos 

orgânicos de grau alimentício, cuja massa é submetida à 

dessoragem, lavagem e fusão, com acréscimo exclusivamente 

de manteiga de garrafa ou manteiga da terra ou manteiga do 

sertão. O queijo de manteiga apresenta teor de gordura nos 

sólidos totais variando entre 25% e 55%, devendo conter um 

teor máximo de umidade de 54,9 % m/m (BRASIL, 2001). 

Segundo Mercosul (1996) o queijo minas frescal pode 

ser definido como o queijo fresco obtido por coagulação 

enzimática do leite com coalho e/ou outras enzimas 

coagulantes apropriadas, complementada ou não com ação de 

bactérias lácticas específicas. É um queijo semi-gordo, de alta 

umidade, a ser consumido fresco, de acordo com a 

classificação estabelecida no Regulamento Técnico Geral de 

Identidade e Qualidade de Queijos. 

 Requeijão é o produto obtido pela fusão da massa 

coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por 

coagulação ácida e/ou enzimática do leite opcionalmente 

adicionada de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra 

de leite ou butter oil. O produto poderá estar adicionado de 

condimentos, especiarias e/ou outras substâncias alimentícias. 

Se classificam, de acordo com as matérias primas empregadas 

no processo de elaboração em:  

➢ Requeijão: É aquele obtido por fusão de uma massa de 

coalhada dessorada e lavada obtida por coagulação 

ácida e/ou enzimática do leite com ou sem adição de 

creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite 

ou butter oil. 

➢ Requeijão Cremoso: É aquele obtido por fusão de uma 

massa coalhada dessorada e lavada, obtida por 
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coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de 

creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite 

e/ou butter oil. 

➢ Requeijão de Manteiga: É aquele obtido pela fusão 

prolongada com agitação de uma mistura de manteiga e 

massa de coalhada de leite integral, semidesnatado ou 

desnatado (BRASIL, 1997²). 

O leite é uma matéria-prima excelente, pois dele podem 

ser elaborados diversos produtos além dos queijos, a exemplo 

da manteiga. Por manteiga entende-se o produto gorduroso 

obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem 

modificação biológica de creme pasteurizado derivado 

exclusivamente do leite de vaca. A matéria gorda da manteiga 

deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea, pode 

ser classificada em manteiga extra, que é a manteiga que 

corresponde à classe de qualidade I da classificação por 

avaliação sensorial, segundo Norma FIL 99A: 1987 ou como 

manteiga de primeira qualidade, manteiga que corresponde à 

classe de qualidade I da classificação por avaliação sensorial 

segundo a Norma FIL 99A: 1987 (BRASIL,1996²). 

A manteiga da terra ou manteiga de garrafa pode ser 

definida como o produto gorduroso nos estados líquido e 

pastoso, obtido a partir do creme de leite, pela eliminação quase 

total da água, mediante processo tecnologicamente adequado 

(BRASIL, 2001). 

Os leites fermentados são caracterizados como os 

produtos adicionados ou não de outras substâncias 

alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do 

leite, ou reconstituído, adicionado ou não de outros produtos 

lácteos, por fermentação láctica mediante ação de cultivos de 

microorganismos específicos. Estes microorganismos 
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específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto 

final durante seu prazo de validade (BRASIL, 2001). 

O iogurte é um tipo de leite fermentado cuja fermentação 

se realiza com cultivos protosimbióticos de Streptococcus 

salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus, aos quais se podem acompanhar, de forma 

complementar, outras bactérias ácido-lácticas que, por sua 

atividade, contribuem para a determinação das características 

do produto final. A coalhada é um outro tipo de leite fermentado 

cuja fermentação se realiza por cultivos individuais ou mistos de 

bactérias mesofílicas produtoras de ácido láctico (BRASIL, 

2001). 

O doce de leite é definido como, produto com ou sem 

adição de outras substâncias alimentícias, obtido por 

concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do 

leite ou leite reconstituído, com ou sem adição de sólidos de 

origem láctea e/ou creme adicionado de sacarose (parcialmente 

substituída ou não por monossacarídeos e/ou outros 

dissacarídeo (Brasil,1997²). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico para a 

elaboração do manual de preparo de derivados lácteos, 

contendo as principais técnicas para obtê-los, e posteriormente, 

selecionados diversos derivados para reprodução em sala de 

aula como parte didática da monitoria da disciplina de 

Tecnologia de Leite e Ovos. 

Dentre as preparações estão: queijo cottage, queijo 

minas frescal, queijo coalho, queijo de manteiga, manteiga, 

coalhada, iogurte, requeijão e doce de leite em barra e pastoso. 
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Além das preparações, encontram-se descritos métodos 

para melhoria da qualidade do produto final, descrição da 

legislação específica para laticínios e intruções para 

manutenção da qualidade sanitária do alimento. 

Após a sistematização dos métodos escolhidos foram 

elaboradas as fichas técnicas para compor o manual. O manual 

desenvolvido está de acordo com a RIISPOA (2016), atendendo 

a todos os requisitos para a elaboração de produtos 

microbiologicamente seguros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A produção de laticínios desempenha um grande papel 

no cenário brasileiro,seja em aspectos econômicos como a 

consideração positiva na balança comercial e geração de 

renda, seja nos aspectos sociais como geração de emprego, 

manutenção da população no meio rural ou progresso da 

qualidade de vida em locais distantes dos aglomerados 

urbanos. É perceptivel que os laticínios exercem um papel 

fundamental, de grande importância para a economia do país. 

A competitividade e sobrevivência destas indústrias no mercado 

estão associadas à busca pela qualidade, pois para as 

empresas, a melhoria da qualidade coopera para a diminuição 

de custos (MONTEIRO, 2017). 

A qualidade do leite depende de vários fatores 

relacionados ao sistema produtivo. Um leite de boa qualidade 

está relacionado a um sistema equilibrado, em que as 

necessidades do animal sejam atendidas, além dos grandes 

cuidados com a higiene do ambiente e dos equipamentos 

usados. O resultado desses cuidados é uma matéria-prima de 

elevados atributos que pode ser transformada em derivados 
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lácteos de alto valor nutricional, contribuindo para a segurança 

alimentar da sociedade (ZANELA E RIBEIRO, 2017). 

O leite, devido à sua composição química e à sua 

elevada atividade de água é um excelente substrato para o 

crescimento de grande diversidade de microrganismos 

(ORDÓNEZ, 2005). No cenário atual de desenvolvimento do 

setor leiteiro, um novo perfil passa a ser exigido, onde se busca 

não somente melhoria na eficiência do processo industrial e 

produtivo, mas também melhoria na qualidade do produto e 

garantias sanitárias (MESQUITA, 2010).  

De Almeida et al. (2016) afirma que uma das barreiras 

para a agricultura familiar é a dificuldade em adotar as práticas 

de manejo aconselhadas, visto que as tradições e a cultura 

acabam induzindo à resistência na adoção de novas 

tecnologias, ainda que estas sejam simples. Esta situação é 

notória em todos os tipos de produção, incluindo a leiteira. Com 

foco nisso, o tópico sobre legislação do manual é bastante 

informativo e de grande importância para os produtores, visto 

que, informa sobre o Regulamento de Inspeção Sanitária de 

Produtos de Origem Animal.  

O mesmo instrui as características do leite cru sobre a 

quantidade de gordura na sua composição, o nível ideal de 

acidez, o teor de lactose, o extrato seco desengordurado, o 

extrato seco mínimo e o índice refratométrico. Além disso, o 

regulamento informa a definição de leite pasteurizado e os 

direcionamentos em relação a sua produção. 

 As definições de queijo, manteiga, leite fermentado e 

doces de leite também são ditas no manual detalhadamente 

distinguindo os queijos coalho, queijo manteiga, quejo minas 

frescal, requeijão, requeijão cremoso, requeijão de manteiga, 

manteiga da terra ou de garrafa e iogurte. 
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No sentido de garantir a qualidade dos produtos, a 

pasteurização é instruída no manual para quase todos os 

derivados lácteos a serem desenvolvidos, visto a sua 

importância. Segundo Ordonéz (2005), o aspecto mais 

importante do processo é o tratamento témico que foi ajustado 

de acordo com os parâmetros térmicos de um das bactérias 

patogênicas não esporuladas com maior capacidade 

termorresistente, a Mycobacterium tuberculosis. 

Nesse contexto, o controle de qualidade do leite visa 

avaliar se o leite oferece características físico-quimicas de 

acordo com os padrões de identidade do produto, estando livre 

de resíduos, adulterantes e contaminantes, apropriado para o 

beneficiamento e seguro para o consumo. Resultados fora dos 

padrões legais são considerados não conformidades (ZANELA 

E RIBEIRO, 2017). 

Assim, determinadas indústrias de laticínios têm incitado 

produtores de leite para uma produção de melhor qualidade 

pelo pagamento conferido ao aumento dos atributos do produto. 

Esta prática é de grande importância, pois premia aqueles que 

adotam e investem em programas de controle, que não 

somente consente melhor qualidade, mas também 

engrandecem a produtividade com ganhos para o produtor e 

também para a indústria de laticínios, uma vez que a diminuição 

da carga microbiana do leite aumenta o rendimento dos 

subprodutos lácteos, além de alargar o tempo do produto na 

prateleira. Outro aspecto fundamental é a redução dos riscos 

de transmissão de patógenos causadores de intoxicações e 

toxinfecções nos consumidores, principalmente nos casos de 

consumo de leite não pasteurizado ou fervido (CALLEFE E 

LANGONI, 2015). 
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Para a maior facilidade de repasse das instruções 

referentes aos procedimentos relacionados à produção de 

laticínios, foram incluindos fluxogramas (Figura 1 e Figura 2). 

Com eles, é possível facilitar a compreensão do conteúdo e 

padronização dos processos de fabricação, melhorando assim 

a qualidade do produto final.  

O queijo coalho é um queijo característico da Região 

Nordeste do Brasil, sendo amplamente produzido e consumido 

há mais de 150 anos e de grande valor comercial. É produzido 

principalmente nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande 

do Norte e Paraíba. É um queijo de fácil aquisição por parte dos 

consumidores e atrativa para indústria de lácteos, devido ao seu 

baixo custo e facilidade de produção, exercendo um papel 

importante na economia da região e contribuindo com o 

aumento na renda dos fornecedores de leite, principalmente 

entre os mais carentes. A importância deste queijo está 

relacionada ao seu alto rendimento, sendo possível caracteriza-

lo como um queijo de massa branca, com formato regular semi-

rígido, com sabor levemente salgado e ácido, aroma suave e 

textura macia. Podendo ser consumido cru, assado, frito, puro 

ou como acompanhamento (QUEIROGA et al., 2013; SILVA et 

al., 2012; SOUZA et al., 2014). 
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Figura 1. Fluxograma das operações unitárias associadas ao 
beneficiamento do leite, sendo ordenado por “recepção do 
leite”, “processamento do leite” e “processamento de 
derivados”. 

 

 Fonte: Venturine e Sarcinelli, 2007 
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Alguns processos empregados durante o processamento 

dos queijos, a exemplo do tipo de leite utilizado, refletem nas 

características particulares de cada queijo produzido.Entre os 

derivados lácteos, o queijo coalho é um queijo característico da 

região nordeste do Brasil. Possui uma alta aceitação entre os 

consumidores devido ao seu sabor e alto valor nutricional. No 

entanto, a ausência de padronização durante seu processo de 

elaboração resulta em grande variabilidade com relação as 

suas propriedades físico-químicas, tecnológicas e sensoriais 

(CAVALCANTE et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2012). 

Devido ao regionalismo, o queijo de coalho é um produto 

muito consumido no nordeste do país, têm de média a alta 

umidade, massa semi-cozida ou cozida com um teor de gordura 

nos sólidos totais entre 35,0% e 60,0%. O produto é elaborado 

pela coagulação do leite com coalho ou enzimas coagulantes 

apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias 

lácteas selecionadas e comercializado normalmente com até 

dez dias de fabricação (BRASIL, 2001). 
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Figura 2: Modelo de fluxograma de elaboração do queijo 
coalho. 
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CONCLUSÕES  

 

Quando se trata de alimentos, diversos agentes podem 

ser responsáveis por alterações que venham a deteriorá-los, 

sendo de suma importância o desenvolvimento de produtos 

lácteos menos perecíveis que o leite in natura. Conclui-se que 

o manual de Elaboração de Derivados Lácteos pode ser um 

recurso imprescindível, contribuindo para um melhoria no setor 

de leite e derivados de forma geral, tanto em instruções de 

preparo como um documento informativo sobre legislação e 

manutenção da qualidade sanitária do produto final. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANTONIALLI, F. Desenvolvimento de novos produtos: Um estudo 
mercadológico e tecnológico sobre picolé produzido com soro de leite. 
Universidade Federal de Lavras- MG, 2015. 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146/96, 
de 07/03/96. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo 
de Coalho. Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1996.¹ 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146/96, 
de 07/03/96. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 
Manteiga. Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1996². 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 359/97, 
de 04/09/97. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do 
Requeijão. Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1997¹. 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 354/97, 
de 04/09/97. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Doce 
de Leite. Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1997². 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução Normativa 
nº 30/2001, de 26/06/01. Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade da Manteiga da Terra ou Manteiga de Garrafa. Brasília: 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 2001. 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução Normativa 
n°51/02, de 18/09/2002. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 
de Queijos. Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 
2002.CALLEFE JLR, LANGONI H. Qualidade do leite: uma meta a ser 
atingida. Vet. e Zootec. 2015 jun.; 22(2): ppp-ppp. 



MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS: UMA FERRAMENTA 

DIDÁTICA 

628 
 

CAVALCANTE, J. F. M.; ANDRADE, N. J.; FURTADO, M. M.;  FERREIRA, 
C. L. L. F.; PINTO, C. L. O.;  ELARD,  Processamento do queijo coalho 
regional empregando leite pasteurizado e cultura lática endógena.  Ciência 
e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27(1), p. 205-214, jan.-mar. 
2007. 
DE ALMEIDA, Anna Christina et al. Perfil sanitário de unidades agrícolas 
familiares produtoras de leite cru e adequação à legislação vigente. Ciência 
Animal Brasileira, v. 17, n. 3, p. 303-315, 2016. 
JAMAS, Leandro T. et al. Parâmetros de qualidade do leite bovino em 
propriedades de agricultura familiar. Pesqui. vet. bras, 2018. 
LANGONI, Helio. Qualidade do leite: utopia sem um programa sério de 
monitoramento da ocorrência de mastite bovina. Pesquisa Veterinária 
Brasileira, v.33, n.5, p.620-626, 2013. 
MESQUITA, I.V.U. Produção de queijo de manteiga artesanal. Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Currais Novos, 2010. 
MONTEIRO, Camila Rothstein Tolentino. Avaliação de risco 
microbiológico pela exposição à contaminação no setor de 
pasteurização de laticínio. 2017. 
OLIVEIRA, E. M. G.; GARCIA, E. F.; QUEIROGA, R. C. R. E.; SOUZA, E. L. 
Technological , physicochemical and sensory characteristics of a Brazilian 
semi-hard goat cheese (coalho) with added probiotic lactic acid 
bacteria.Scientia Agricola, v. 69, n. 6, p. 370-379, 2012. 
ORDÓNEZ, J. A. et al. Leites de  consumo. Tecnologia de alimentos: 
Alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, p. 49, 2005. 
QUEIROGA, R. D. C. R. D. E.; SANTOS, B. M.; GOMES, A. M. P.; 
MONTEIRO, M. J.; TEIXEIRA, S. M.; SOUZA, E. L.; PEREIRA, J. D.; 
PINTADO, M. M. E. Nutritional, textural and sensory properties of Coalho 
cheese made of goats’, cows' Milk and their mixture. LWT - Food Science 
and Technology, v. 50, n. 2, p. 538-544, 2013. 
RIISPOA, Regulamento de Inspeção Sanitária de produtos de Origem 
Animal, 2016. 
SILVA, H. W. DA.; GUIMARÃES, C. R. B.; OLIVEIRA, T. S. Aspectos da 
exploração da caprinocultura leiteira no Brasil. Revista Brasileira de 
Agropecuária Sustentável (RBAS), v.2, n.2., p.121-125, Dezembro, 2012. 
SOUSA, A.S.D. Leite: Importância, Síntese e Manipulação da 
Composição. Viçosa, Minas Gerais- Brasil, 2015. 
SOUZA, A. Z. B.; ABRANTES, M. R.; SAKAMOTO, J. B. A. S.; LIMA, P. O.; 
LIMA, R. N.; ROCHA, M. O. C.; PASSOS, Y. D. B. Aspectos físico-químicos 
e Microbiológicos do queijo tipo coalho comercializado em estados do 
nordeste do Brasil. Revista Arquivos do Instituto Biológico, v. 81, p. 30-
35, 2014. 
SOUZA, Kelly Alencar de et al. Produção e comercialização do leite 
fornecido pela agricultura familiar em Cajazeiras-PB. 2019. 



MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS: UMA FERRAMENTA 

DIDÁTICA 

629 
 

VENTURINI, Katiani Silva; SARCINELLI, Miryelle Freire; SILVA, LC da. 
Características do leite. Boletim técnico, Universidade Federal do 
Espírito Santo, Pró-Reitoria de Extensão, Programa Institucional de 
Extensão, PIE-UFES, V.1007,N.6,2007. 
ZANELA, M.B.; RIBEIRO, M.E.R. Desafios do controle da qualidade na 
coleta e recepção do leite. In: Embrapa Clima Temperado – Artigo em 
anais de congresso (ALICE). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
QUALIDADE DO LEITE, 7., 2015, Curitiba. Anais... Curitiba: CBQL, 2017., 

2017. 
 



OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL ELETROFORÉTICO DA CARNE DO 

PESCOÇO DO FRANGO CAIPIRA 

630 
 

CAPÍTULO 32 
 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 
PERFIL ELETROFORÉTICO DA CARNE DO 

PESCOÇO DO FRANGO CAIPIRA 
 

Gabrielle Ingrid Bizerra FLORENTINO 1 

Bianca Beatriz Torres de ASSIS 2 
1 Graduanda do curso de Engenharia de alimentos, UFPB; 2 Orientadora/Mestranda em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos PPGCTA / UFPB.  
gaby_atn@hotmail.com.br 

 

RESUMO: A preocupação crescente dos órgãos 
governamentais com a conservação dos recursos naturais tem 
direcionado o setor agroindustrial à produção sustentável de 
alimentos através da promoção de uma cultura empreendedora 
no meio rural, se tornando ferramenta essencial para o 
desenvolvimento regional. A cadeia produtiva da avicultura 
caipira é uma atividade que pode se tornar rentável para todos 
os pequenos criadores, sejam agricultores familiares ou aviários 
inseridos em localidades próximas a zona urbana, que 
consomem carne e ovos, e quando possível comercializam o 
excedente. Considerando-se o desempenho do setor avícola, 
grande quantidade de subprodutos comestíveis e não 
comestíveis é gerada nos abatedouros, aumentando os custos 
relacionados ao tratamento dos resíduos. Neste trabalho, 
objetivou-se obter a carne manualmente separada do pescoço 
do frango caipira e identificar as proteínas presentes nessa 
matéria-prima, agregando valor a esse tipo de produto. As 
proteinas da carne de pescoço foram identificadas pelo método 
de eletroforese (SDS). O rendimento da obtenção da carne 
manualmente separada foi de 30,84%, inferior quando 
comparado a carne mecanicamente separada. Foi possível 
destacar a presença majoritária de proteínas miofibrilares 
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presentes na carne manualmente separada de frango caipira.  
Foi possível identificar  que a qualidade e a presença majoritária 
de proteínas miofibrilares na carne de pescoço confere a esta 
matéria-prima potencial para utilização na elaboração de 
produtos de elevado valor comercial pelas indústrias de 
alimentos. 
Palavras-chave: Frango caipira. Pescoço. Proteina miofibrilar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A carne de frango é a fonte de proteína que apresentou 

maior crescimento no Brasil nos últimos 40 anos, tornando o 

país em um dos mais importantes produtores mundiais dessa 

matéria-prima, com produção crescente anual média de 10,12% 

(SANTOS FILHO et al., 2018).   

Ao longo das últimas três décadas, a avicultura brasileira 

apresentou elevados indicadores de crescimento. Em 2017, o 

Brasil ocupou o 2º lugar mundial na produção de carne de 

frango, tendo produzido 13,1 milhões de toneladas, 

representando um aumento de 1,7% na produção nacional com 

relação ao ano de 2016, e ocupou o 1º lugar mundial na 

exportação (ABPA, 2018). 

Ainda no ano de 2017, a produção de carne de frango 

alcançou 13,05 milhões de toneladas, caracterizando um 

aumento de 28% em comparação ao ano de 2006. Esse 

crescimento na produção fez com que o Brasil ocupasse o 

segundo lugar no ranking dos maiores produtores mundiais de 

frango, a frente da China (13,60 milhões) e atrás apenas dos 

Estados Unidos (18,59 milhões). Nesse mesmo período, o 

Brasil exportou cerca de 4,32 milhões de toneladas de carne de 

frango, assegurando o comando nas exportações mundiais 

desse produto (BRASIL, 2018). 
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A avicultura como estratégia alternativa está em 

crescente aumento no Brasil e tem atraído a curiosidade dos 

consumidores, por se tratarem de produtos diferenciados. Com 

a finalidade de aprimorar a produção industrial da carne, o 

sistema convencional preza pelo maior volume de criação de 

frangos em pequenas áreas, o que cria mudanças dentro do 

ambiente e pode comprometer os aspectos sanitários, 

econômicos e o bem-estar animal. O sistema semi-intensivo de 

criação está inserido na produção alternativa de frango e faz 

parte de um movimento internacional que pretende pesquisar 

alternativas de produção menos agressivas ao meio ambiente 

bem como aos indivíduos em particular (NAAS et al., 2001).  

Recentemente no Brasil são criados frangos de corte nos 

sistemas convencional, caipira, natural e orgânico. As 

diferenças entre os modos de produção se baseiam de modo 

geral no manejo pré-abate diferenciado e no sistema de 

alimentação das aves. 

A avicultura caipira é uma atividade em expansão no 

Brasil. A designação “frango caipira” foi normatizada pelo 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 

maio de 1999 por meio do oficio circular nº07/99 (BRASIL, 

1999). O sistema de criação caipira favorece a obtenção de 

produtos saudáveis. O frango caipira não pode ser tratado com 

antibióticos nem ser submetido a ação de promotores de 

crescimento ou alimentação de origem animal. 

Comparativamente, estudos têm demonstrado que o nível de 

contaminantes na carne de frango caipira é próximo de zero 

enquanto que o industrial chega a 6 ou 7% (ANDRADE, 2018). 

Apesar de vantajosa, a produção de galinha caipira representa 

aproximadamente 1% do volume de carne de frango produzida 

no país (PARISE, 2014). 
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Correspondente a grande quantidade de subprodutos 

gerados, os mesmos resultam para o abatedouro uma enorme 

quantidade de resíduos (MARTÍNEZ-ALVAREZ; CHAMORRO; 

BRENES, 2015), tornando-se imprescindível a utilização total 

dos subprodutos originados do abate. Por isso, o 

processamento e industrialização destes subprodutos são de 

vantajosa importância econômica atingindo os abatedouros 

(LAFARGA; HAYES, 2014).  

O preço comercial de uma carcaça, diversas vezes é 

incapaz de suprir as despesas do abate, comprometendo aos 

subprodutos o encargo de controlar à econômica e comercial 

dos abatedouros. Seu aproveitamento é uma solução de 

agregação de valor, por apresentar custos mínimos (LAFARGA; 

HAYES, 2014).  

Além disto, as matérias-primas oriundas do abate de 

frangos são de natureza orgânica e altamente perecíveis, 

requerendo seu aproveitamento correto devido às questões 

ambientais. Quando rejeitados de forma imprópria, a 

decomposição dos subprodutos pode conceber prejuízos ao 

meio ambiente, acarretando presença de roedores, insetos e 

odores desagradáveis, resultado da proliferação microbiana 

(MORA; REIG; TOLDRÁ, 2014).  

Observa-se que a utilização de subprodutos comestíveis 

da indústria cárnea, para desenvolvimento de produtos, é uma 

alternativa viável para associar valor comercial e beneficiar as 

características nutricionais e sensoriais desta matéria-prima 

(AMARAL, 2014).  

A carne de pescoço, decorrente da sua rigidez em 

relação aos demais cortes, torna-se menos atrativa aos 

consumidores e compromete seu valor comercial, tornando o 

produto mais barato em relação aos outros cortes (TORRENTE, 
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2015). Cavagnoli et al. (2016), utilizaram carne de pescoço e 

pernil de ovelha para elaboração de hambúrguer, obtendo um 

produto inovador em relação aos já existentes, devido ao 

aproveitamento dos subprodutos, e aumentando a rentabilidade 

do processo.  

Desta forma, destaca-se a necessidade da interligação 

dos processos produtivos de alimentos com os subprodutos, 

favorecendo o uso de matéria-primas de baixo custo e 

reduzindo o risco de poluição ambiental. Com isso, será 

possível colaborar para o aumento no consumo de proteína 

animal, possibilitando a recuperação e valorização destes 

subprodutos (MELO, 2016). 

A carne de frango é amplamente conhecida como um 

alimento saudável. Consumidores de todas as faixas etárias 

podem se alimentar desse tipo de carne, pois possui altos 

teores de proteínas de boa qualidade, sendo o seu consumo 

recomendado por médicos e nutricionistas. A carne de frango é 

abundante em aminoácidos indispensáveis, representa 

importante fonte de proteínas e apresenta bom valor biológico 

quando comparado às outras carnes (VENTURINI et al., 2007). 

A composição química da carne pode variar em relação 

às proporções de umidade, proteína e gordura. De modo geral, 

as carnes são formadas por 60 a 80% de água e 15 a 25% de 

proteína, restando gorduras, sais minerais, pigmentos e 

vitaminas. A proteína é considerada o componente principal da 

carne de frango, devido o seu alto valor nutritivo (GONECO, 

2016).  

As proteínas oriundas de alimentos de origem animal são 

conhecidas pelo seu alto valor biológico, devido a sua 

quantidade de aminoácidos que é proporcional ao corpo. Além 

disso, as proteínas conferem valor nutricional, sensorial e de 
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estrutura aos alimentos e presença de aminoácidos essenciais, 

como triptofano, fenilalanina, lisina, histidina, entre outros, que 

são necessários ao organismo humano (FARIAS, 2017). A 

proteína é considerada o componente principal da carne de 

frango, devido o seu alto valor nutritivo (GONECO, 2016).  

No quesito nutricional, os constituintes nitrogenados 

são os mais importantes. Cerca de 95% do conteúdo de 

nitrogênio do músculo é correspondente às proteínas e os 5% 

é proveniente dos pequenos peptídeos, aminoácidos livres e 

outros componentes (ureia, guanidina, creatina, glutationa), 

estes últimos formando fonte de nitrogênio para futuros 

aminoácidos e sínteses proteicas (GOMIDE, RAMOS; 

FONTES, 2014). 

Na literatura, existem vários trabalhos com foco no 

aproveitamento de subprodutos do frango, tais como pescoço 

utilizado para produção de hidrolisado proteico (NIKOLAEV et 

al., 2016); extração de colágeno de pés de frango (ARAÚJO et 

al., 2018); cristas e barbelas de frango para obtenção de 

peptídeos bioativos (BEZERRA, 2017) e concentrado proteico 

de resíduos da filetagem de tilápia-do-nilo (Oreochromis 

niloticus) (VIDAL et al., 2014). No entanto, nenhum trabalho foi 

encontrado sobre as potencialidades do pescoço de frango 

caipira. 

Diante dos argumentos citados e da escassez de 

trabalhos realizados, este trabalho propôs obter a carne 

manualmente separada do pescoço do frando caipira e 

identificar as proteínas miofibrilares presentes nessa matéria-

prima. Com os resultados obtidos nesta proposta, será possível 

agregar valor ao pescoço de frango caipira, disponibilizando 

resultados de interesse à população em geral, comunidade 

científica e indústria de alimentos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

A obtenção e caracterização da carne do pescoço do 

frango caipira foram realizadas no Laboratório de Análise 

Química de Alimentos (LAQA), e no Laboratório de Apoio (LA) 

do Departamento de Engenharia de Alimentos, pertencentes ao 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba – 

Campus I. O experimento foi conduzido em duas etapas, a 

primeira etapa conforme esquema apresentado na Figura 1. Na 

primeira etapa, foi realizada a obtenção da carne de pescoço 

manualmente separada (CPMS) de frango caipira. A obteção 

do rendimento do processo e a caracterização do perfil 

eletroforético da carne manualmente separada foi efetuada na 

segunda etapa do experimento.  

 

Figura 1. Delineamento Experimental. 

 
Fonte: Do autor, 2019. 
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OBTENÇÃO DA CARNE DE PESCOÇO DE FRANGO 

CAIPIRA 

Na Figura 2 estão representadas as etapas de abate do 
frango caipira. 

Os pescoços de frango caipira congelados (-18 ºC) foram 

transportados em caixas térmicas para o laboratório de Apoio 

do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba – 

Campus I, João Pessoa- PB.  

Os pescoços de frango caipira foram adquiridos de aves 

da linhagem pesadão vermelho (CPK), abatidas com idade e 

peso vivo ao abate de 90 dias e 2,3-2,5 kg, respectivamente, 

em abatedouro de frango caipira localizado na cidade de 

Monteiro, Paraíba.  

Para obtenção da carne manualmente separada, o 

pescoço foi descongelado sob refrigeração (4 ºC) e lavado com 

água potável na proporção de 3 partes de água para 1 parte de 

pescoço visando a remoção da pele e materiais não cárneos. 

Posteriormente, a carne foi pressionada para retirar o excesso 

de água. A carne do pescoço foi manualmente retirada com o 

auxilio de facas, conforme ilustrado na Figura 3 e 4.  
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Figura 2 - Fluxograma do abate de frango caipira. 

 
Fonte: Do autor, 2019. 
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Figura 3 - Carne de pescoço manualmente separada. 

 
Fonte: Do autor, 2019. 
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Figura 4 - Obtenção da carne de pescoço manualmente 
separada. 

 
Fonte: Do autor, 2019. 

 

DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO DA EXTRAÇÃO DA 

CMSP DE FRANGO CAIPIRA 

O rendimento do processo de obtenção da CMSP de 

frango foi determinado pela relação entre o peso da carne 

retirada e o peso inicial do pescoço, sendo o resultado final 

expresso em porcentagem. 

 

PERFIL ELETROFORÉTICO 

 

Este experimento foi realizado utilizando-se a técnica de 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) de acordo 

com o método adaptado de Laemmli (1970), para a avaliação 

do perfil das proteínas da carne de pescoço de frango caipira.  
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Inicialmente, as amostras foram diluídas em solução 

tampão (0,5 mol/L Tris-HCl, pH 6,8, 10% SDS, 10% glicerol, 5% 

β-mercaptoetanol e 0,1% Comassie Blue G250), sendo 

posteriormente homogeneizadas em vórtex. Em seguida, a 

solução foi submetida ao banho ultrassônico por 10 minutos e 

posteriormente aquecida, a 90 °C por 5 minutos (Loccus, São 

Paulo, Brasil).  

O gel de separação foi montado possuindo um gradiente 

de 7,5 a 17,5% de poliacrilamida em tampão Tris - HCl 3 mol/L, 

pH 8,8 e SDS a 1%. Em seguida foi preparado o gel de 

separação com 3,5% de poliacrilamida em tampão Tris - HCl 

0,5 mol/L, pH 6,8 e SDS a 1%. A corrida foi realizada em 

amperagem 25 mA, tensão 200 V e potência 15 W. Após o 

término da corrida, o gel foi retirado da placa e fixado em TCA 

12,5% durante uma hora.  

Utilizou-se Coomassie brilliant blue R250 para corar o gel 

e solução descorante de metanol, ácido acético e água (1:3,5:8 

v/v/v) para remoção do excesso de corante. Os pesos 

moleculares, foram comparadas mediante a utilização de 

marcador de peso molecular de 12 à 225 kDA (Full-Range 

Rainbow Molecular Weight Markers (GE), RPN800EG, Life 

Sciences, Piscataway, NJ, USA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de obtenção da carne manualmente 

separada do pescoço de frango caipira obteve rendimento 

(30,84%) inferior quando comparado à carne mecanicamente 

separada em carcaças de aves, que varia de 55 a 70% 

(FRONING; MCKEE, 2001). A variação do rendimento pode 

estar relacionada às diferenças inerentes aos métodos de 
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obtenção e tipo de corte, considerando que a pressão exercida 

sob a matéria-prima é maior em processo mecânico do que 

manual, além disso, o pescoço de frango possui maiores 

rugosidades quando comparada a carcaça, dificultando a 

obtenção da carne.  

O princípio usado na eletroforese baseia-se na atração 

de cargas elétrica. Quando uma proteína tem uma carga 

elétrica líquida, em um campo elétrico irá para o eletrodo com 

carga oposta. A velocidade de migração é proporcional à 

relação entre cargas de proteínas e sua massa. Quanto maior 

a carga por unidade de massa, mais rápida a migração 

(PÉREZ‐CHABELA, 2016). 

Considerando o perfil eletroforetico em carnes, a 

eletroforese na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-

PAGE) é empregada para a caracterização das proteínas 

presentes nas amostras analisadas, além das mudanças nos 

padrões das proteínas associadas à maciez da carne. Esta 

técnica tem por finalidade evidenciar os padrões polimórficos 

das proteínas, dissociando suas cadeias polipeptídicas em 

cadeias simples e com cargas negativas, sendo possível 

determinar o peso molecular dos componentes proteicos do 

músculo, além de ser amplamente utilizada para análise 

qualitativa de proteínas e suas subunidades (CLAYES et al., 

1995). 

Os resultados das análises por eletroforese SDS-PAGE 

das proteínas miofibrilares presentes na carne de pescoço 

manualmente separada estão apresentados na Figura 5, onde 

também se pode observar o perfil eletroforético dos padrões de 

pesos moleculares conhecidos.  

Os perfis eletroforéticos da carne manualmente 

separada de frango caipira apresenta variações de 
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aproximadamente 225 a 12 KDa no peso molecular das 

proteínas existente na amostra.  

Figura 5- Perfil eletroforético da CPMS. 
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Fonte: O autor, 2019. 

 

Foram identificados perfis eletroforéticos típicos de 

tecido muscular na carne de pescoço de frango caipira, nos 

quais a caraterização das proteínas miofibrilares ficou evidente, 

com o aparecimento da cadeia pesada da miosina (acima de 

225 kDa) e compostos proteicos formados pela fragmentação 

da cadeia pesada de miosina (150 kDa). Souza; Sobral; 

Menegalli (2004) e Daguer; Stephan; Bersot (2010) também 

relataram presença da proteína miosina inteira e fragmentada 

em carnes bovina e suína.  

Foram observados, ainda, outras frações das proteínas 

miofibrilares, como a α-actinina (102 kDa) na carne de pescoço 

de frango caipira. A presença de bandas com pesos 

moleculares menores do que 37 kDa foi observada com maior 

intensidade, podendo corresponder a fragmentos da cadeia 

leve de miosina, troponina T ou subunidades de ß-actina, pelo 

fato dos pesos moleculares dessas proteínas serem próximos, 

nos perfis eletroforéticos, as bandas se confundem 

impossibilitando a distinção entre essas proteínas (SOUZA et 

al., 2004). 

A fração proteica de ß-tropomiosina (31 kDa) foi 

identificada na amostra. Entre os produtos originados da 

degradação das proteínas, o aparecimento da banda de 30 kDa 

tem sido reportada por muitos pesquisadores como indicador 

da degradação miofibrilar e, consequentemente, da maior 

maciez da carne (MARINO, 2014). 

Entre as bandas da carne de pescoço de frango caipira, 

fragmento de 17 kDa característico da mioglobina foi notado. 

Muitas proteínas miofibrilares apresentam modificações em seu 
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conteúdo, levando ao aparecimento de polipeptídeos de menor 

peso molecular na eletroforese (SDS-PAGE) (PIGHIN, 2014). 

A obtenção da carne manualmente separada pode ter 

influenciado para maior quantidade de proteína com menor 

peso molecular. De acordo com a literatura, as amostras de 

proteínas de frango possuem maior quantidade de proteínas 

com pesos moleculares altos. A CMS, por sua vez, apresenta 

proteínas com pesos moleculares menores e, além disso, uma 

menor variedade de proteínas distintas. Desta forma, este 

subproduto pode ser apresentado como uma importante fonte 

de proteínas de fácil absorção e baixo custo (DANTE et al., 

2015).  

O perfil eletroforético da matriz estudada ratifica a 

presença majoritária de proteínas miofibrilares no subproduto 

da carne de pescoço de frando caipira, tornando-o uma matéria-

prima potencial para elaboração de produtos de elevado valor 

comercial, como concentrados, isolados e hidrolisados 

proteicos, embutidos e seus derivados, bem como embalagens 

biodegradáveis e/ou comestíveis.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante da procura da indústria de alimentos, em especial 

a indústria avícola, em aproveitar diversos resíduos gerados 

durante o abate, processamento e beneficiamento de frango, 

além da preocupação de desenvolver produtos alimentícios 

mais saudáveis, tendo como foco a demanda exigente da 

população, este estudo propôs a obtenção da carne de pescoço 

de frango caipira através de métodos rápidos, fáceis, com baixo 

custo e viáveis, averiguando seu perfil eletroforetico. A carne do 

pescoço do frango caipira, subproduto do abate do frango 
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caipira, apresentou rendimento inferior quando comporado a 

obtenção de carne mecanicamente separada, tornando-se 

necessário a para maior eficiência a extração mecânica dessa 

carne. A eletroforese em gel de poliacrilamida - SDS é uma 

técnica simples, rápida e reproduzível para separação e 

identificação de proteínas. Análise de proteínas com esta 

técnica permitiu detectar as proteínas miofibrilares presentes na 

carne do pescoço do frango caipira. Com isso, foi possível 

identificar  que a qualidade e a presença majoritária de 

proteínas miofibrilares na carne de pescoço confere a esta 

matéria-prima potencial para utilização na elaboração de 

produtos de elevado valor comercial pelas indústrias de 

alimentos, como, isolados, concentrados e hidrolisados 

proteicos.  
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RESUMO: O fruto do baru é castanho com amêndoa e polpa 
comestíveis, nativo do cerrado brasileiro, segundo maior bioma 
da América Latina. O presente estudo teve como objetivo 
realizar um levantamento bibliográfico e uma análise 
bibliométrica sobre as potencialidades da amêndoa de baru. 
Foram realizados dois tipos de estudo:revisão da literatura com 
uma busca e análise de artigos científicos relacionados a 
amêndoa de baru (Dipteryx alata V.) focando na ciência e 
tecnologia de alimentos, utilizando as bases de dados: 
sciendirect, web of Science e scielo utilizando os seguintes 
indexadores: baru almond, Dipteryx alata V., Dipteryx alata V. 
seeds. Foi dado preferêncioa aos artigos publicados nos últimos 
5 anos. O outro estudo foi a análise bibliométrica, realizada na 
base de dados Web of Science, com intervalo de tempo das 
publicações entre os anos de 2010 a 2019. O indexador 
utilizado para análise bibliométrica foi “baru almond”. Foram 
analisadas as seguintes categorias: ano de publicação, 
países/regiões, periódicos, número de citações, organizações 
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consolidadas e agências financiadoras. A amêndoa de baru 
pode ser considerada um alimento funcional pelos resultados 
de diversos estudos recentes, os quais apresentaram efeitos 
desta amêndoa no metabolismo lipídico, a nível hepático e 
capacidade antioxidante elevada. Embora o baru tenha 
excelente composição e apresente benefícios à saúde, ele 
ainda é pouco explorado, comercializado e investigado no 
Brasil. 
Palavras-chave: Frutos do cerrado. Alimento funcional. Análise 

de publicações. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O baru (Dipteryx alata V.) é uma espécie vegetal 

pertencente a família Fabaceae, nativa do cerrado brasileiro, 

que corresponde ao segundo maior bioma da América Latina. 

O fruto do baru é castanho com amêndoa e polpa comestíveis 

que amadurecem de setembro a outubro e tem sabor 

semelhante ao amendoim. Além de ocorrer no Cerrado 

brasileiro, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins e São Paulo, 

essa planta pode ser encontrada em países vizinhos como 

Paraguai e Bolívia (COLLEVATTI et al., 2013). 

A amêndoa de baru pode ser amplamente utilizada pela 

indústria de alimentos na produção de farinha, biscoito (PINELI 

et al., 2015), e maionese (ROJAS et al., 2019), por exemplo. 

Esta amêndoa apresenta alto conteúdo de fenólicos totais 

mesmo após a torrefação, o que lhe confere alta capacidade 

antioxidante e também alto valor nutricional (LEMOS et al., 

2012; SANTIAGO et al., 2018). 

A população de  microrregiões de Mato Grosso, os 

ribeirinhos têm utilizado esta amêndoa com fins medicinais 
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(YAZBEK et al., 2016; RIBEIRO et al., 2017). Portanto, esta 

amêndoa pode ser útil para a indústria farmacêutica na 

perspectiva de produção de medicamentos e cosméticos.  

Além de ser um fruto que tem diversas aplicações 

tecnológicas, o baru tem demonstrado efeitos benéficos à 

saúde. O consumo de uma dieta enriquecida com amêndoa de 

baru reduziu a circunferência abdominal e melhorou os níveis 

de HDL (High Density Lipoprotein) em mulheres com sobrepeso 

e obesidade ( SOUZA et al., 2018).  

Nestes termos, uma análise bibliométrica da produção 

científica sobre a amêndoa de baru pode contribuir para a 

identificação de lacunas da pesquisa assim como novas 

possibilidades de investigação. A amêndoa de baru parece ter 

um futuro promissor por suas propriedades nutricionais e 

tecnológicas. Portanto, o atual trabalho teve como objetivo, 

realizar um levantamento bibliográfico e uma análise 

bibliométrica sobre as potencialidades da amêndoa de baru. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram realizados dois tipos de estudo, o primeiro uma 

revisão da literatura através da busca e análise de artigos 

científicos relacionados a amêndoa de baru (Dipteryx alata V.) 

com foco na ciência e tecnologia de alimentos. A busca dos 

artigos foi realizada nas bases de dados sciendirect, web of 

science, scielo utilizando os seguintes indexadores: baru 

almond, Dipteryx alata V., Dipteryx alata V. seeds. Foram 

utilizados preferencialmente, artigos publicados nos últimos 5 

anos. 

O segundo estudo, uma análise bibliométrica da 

produção científica sobre a amêndoa de baru entre os anos de 
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2010 a 2019, que foi realizada utilizando apenas uma base de 

dados, a Web of Science. O indexador utilizado na pesquisa foi 

“baru almond”. Na análise bibliométrica foram utilizadas as 

seguintes categorias: ano de publicação, países/regiões, 

periódicos, número de citações, organizações consolidadas/ 

instituições e agências financiadoras. 

A bibliometria pode ser útil na identificação de tendências 

de crescimento do conhecimento em determinada disciplina, 

dispersão de campos científicos, autores e instituições mais 

produtivos, e periódicos mais utilizados na divulgação de 

pesquisas em determinada área do conhecimento, além de 

informar sobre as agências que mais têm financiado estudos na 

área pesquisada (SOARES et al., 2016).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A AMÊNDOA DE BARU 

 

O baru (Dipteryx alata V.) é uma espécie vegetal 

pertencente à família Fabaceae. É nativa do cerrado brasileiro 

cujas sementes (amêndoas) apresentam grande valor 

nutricional. Apesar disso, o baru é subexplorado e ainda sofre 

com o abuso predatório devido a qualidade da sua madeira ser 

interessante para indústria de móveis.  

O fruto do baru (Dipteryx alata Vogel, Fabaceae) é do 

tipo drupa, ovoides, levemente achatados e de coloração 

marrom, com uma única semente (amêndoa) (Figura 1) (VERA 

et al., 2009). Os frutos são coletados no solo da floresta após 

sacudir vigorosamente as árvores (FETZER et al., 2018). 
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Figura 1. Componentes do fruto do baru. 

 
Fonte: SOUZA et al. (2011). 

A amêndoa baru contém 23% a 30% de proteína, 40% 

de gordura (18% de ácido graxo saturado [SFA], 51% de ácido 

graxo monoinsaturado [MUFAs], 31% de poli-insaturados 

ácidos graxos [PUFAs]), 12% de carboidratos, 12,5% de fibra 

alimentar e altos níveis de minerais como cálcio, ferro e zinco) 

(SOUZA et al., 2018). 

A qualidade da proteína da amêndoa do baru foi avaliada 

em comparação a proteína do amendoim através de um ensaio 

biológico. A proteína da amêndoa de Baru não apresentou 

deficiência de aminoácidos essenciais (Figura 2). A amêndoa 

de baru mostrou uma razão de proteína relativa RNPR de 86%, 

superior ao do amendoim (72%), do mesmo modo o índice de 

amino corrigido pela digestibilidade das proteínas (PDCAAS), 

ou seja, apresentou maior qualidade proteica do que o 

amendoim (SOUSA et al., 2011). 
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Figura 2. Perfil de aminoácidos da amêndoa de baru em 

relação ao padrão de exigência 

 
Fonte: Adaptado de SOUSA et al. (2011). 

O efeito da torrefação em compostos fenólicos e 

atividades antioxidantes em amêndoas de baru (Dipteryx alata 

Vog) com e sem casca foram investigados. Aproximadamente 

50% do conteúdo fenólico total (Folin Ciocalteu) e 90% da 

atividade de eliminação de radicais livres (DPPH) estavam 

presentes na casca da amêndoa de baru. Entre os oito fenólicos 

identificados: ácido p-coumarico, ácido elágico, ácido cafeico, 

hidroxibenzóico, catequina, ácido ferúlico, epicatequina e ácido 

gálico, o último foi predominante em todas as amostras de 

amêndoas com valores que variaram de 224,0 a 66,7 mg / 100 
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g. O processo de torrefação não reduziu significativamente o 

conteúdo fenólico total comparado à amêndoa crua (p> 0,05). 

Contudo, a torrefação reduziu a atividade antioxidante de DPPH 

em aproximadamente 50% nas amêndoas com cascas. Com 

exceção do ácido gálico, o conteúdo dos outros sete compostos 

fenólicos diminuiu significativamente após o processo de 

torrefação nas amêndoas com cascas (LEMOS et al., 2012). 

Um experimento foi conduzido para avaliar a qualidade 

da proteína da farinha de baru. Observou-se que esta farinha 

possui alto conteúdo de proteínas, fibras e minerais (ferro, 

zinco, magnésio e cobre), é uma fonte de cálcio. E ainda, 

apresentou quantidades relevantes de fenólicos totais (625 mg 

/ 100g) e boa capacidade antioxidante (130 µmol / Trolox 

eq). No entanto, a farinha da amêndoa de baru que passou pela 

autoclave apresentou melhor perfil de aminoácidos, 

digestibilidade e qualidade das proteínas do que a farinha in 

natura (SIQUEIRA, PACHECO, NAVES, 2015). 

Na amêndoa de baru existe um conteúdo de óleo vegetal 

que tem sido extraído por diferentes métodos. O rendimento do 

óleo extraído por prensagem contínua foi de 25 % (MARQUES 

et al., 2015). Foram identificados os compostos limoneno, β 

elemeno, γ elemeno, α cariofileno, β cariofileno, campesterol, 

estigmasterol, β sitosterol e cicloartenol  no óleo da amêndoa 

de baru (MARQUES et al., 2015). 

O perfil de ácidos graxos e a caracterização química do 

óleo da semente de baru foram determinados por Siqueira e 

colaboradores (2016) (Figura 3). O óleo de baru é composto 

principalmente, pelos ácidos graxos oleico (50%) e linoleico, e 

tem um conteúdo de α- tocoferol capaz de suprir as 

necessidades diárias de vitamina E (SIQUEIRA, PACHECO, 

NAVES, 2015).Em relação as características químicas, este 
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óleo apresentou índice de peróxido adequado, acidez baixa e 

índice de iodo semelhante ao azeite de oliva (SIQUEIRA et al. 

2016) Estes resultados comprovam a qualidade do óleo de baru 

bruto, sendo uma alternativa saudável para o consumo 

humano.  

 

Figura 3. Composição e características químicas do óleo de 

baru. 

 
Siqueira et al. (2016) 

 

O óleo da amêndoa de baru extraído mecanicamente e 

armazenado sob manta de nitrogênio foi analisado num período 

de 180 dias, onde verificou-se que a viscosidade deste óleo era 

semelhante ao de amendoim e ao azeite de oliva, constatou-se 

também que este óleo pode ser um ingrediente de sucesso para 

molhos e saladas (PINELLI et al., 2015). 

Maioneses elaboradas com adição de partículas 

encapsuladas de óleo da amêndoa de baru nas quantidades de 

2,5%, 5% e 7% não tiveram alteração nos parâmetros de cor, 

viscosidade e nos demais parâmetros reológicos, além de 
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testes preliminares de resistência demonstrarem que este óleo 

é resistente à degradação térmica (ROJAS et al., 2019). Na 

Figura 4 está demonstrado a maionese controle e a maionese 

adicionada de 7,5% de óleo de baru em cápsulas. 

 

Figura 4. A) Maionese controle; B) Maionese com 7,5% de óleo 
de baru encapsulado. 

 

 
Fonte: ROJAS et al. (2019). 

 

O subproduto da extração do óleo da amêndoa de baru, 

a torta, foi utilizado como ingrediente na elaboração de 

biscoitos, em substituição parcial a farinha de trigo. Os biscoitos 

elaborados com a torta, apresentaram mais proteínas (29,46 g 

/ 100 g), lipídios (11,84 g / 100 g), fibras (38,80 g / 100 g), e 

menos carboidratos (11,57 g / 100 g) que os biscoitos 

elaborados apenas com a farinha de trigo. Além disso, estes 

biscoitos foram classificados como ricos em ferro, zinco e cobre 

(PINELI et al., 2015). 

Além das propriedades tecnológicas da amêndoa de 

baru, alguns estudos tem reportado efeitos benéficos a saúde. 

Ratos submetidos a dietas formuladas com adiçãode de 20%, 
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30% e 40% da amêndoa de baru apresentaram menores níveis 

de VLDL (Lipoproteína de muito baixa densidade) e maior 

quantidade de HDL (Lipoproteína de alta densidade) 

comparado com os animais do grupo controle (FIORINI et al., 

2017).  

Mulheres com sobrepeso e obesidade que consumiram 

durante oito semanas uma dieta enriquecida com baru, 

apresentaram uma redução na circunferência da cintura e 

maiores níveis de HDL (lipoproteína de alta densidade), ou seja, 

diminuindo o risco do aparecimento de doenças 

cardiometabólicas (SOUZA et al., 2018). 

Indivíduos hipercolesterolêmicos foram tratados com 

uma suplementação de 20 g/dia da amêndoa de baru, em dois 

períodos de seis semanas com intervalo de quatro semanas e 

como resultado, tiveram menores níveis de LDL e colesterol 

total (BENTO et al., 2014). 

A atividade antioxidante (AA) dos extratos aquoso e do 

extrato de acetato de etila da amêndoa de baru e o efeito do 

consumo dessa amêndoa no status oxidativo de ratos 

suplementados por via oral com ferro foram investigados. Nos 

resultados, foi observado que o extrato aquoso da amênoda de 

baru continha um nível mais alto de compostos fenólicos e uma 

atividade antioxidante mais alta, em relação ao extrato de 

acetato de etila. O consumo do extrato aquoso da amêndoa de 

baru reduziu os níveis de carbonila no fígado, coração e baço 

dos ratos suplementados com ferro em relação ao nível de 

carbonila no coração dos ratos que foram alimentados com a 

dieta controle, também reduziu marginalmente a oxidação 

lipídica induzida por ferro no fígado e no baço (SIQUEIRA et al., 

2012). 
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Estudo recente com ratos, reportou que a ingestão de 

sobremesa láctea com baru diminuiu o esvaziamento gástrico e 

acelerou o tempo de trânsito intestinal, quando comparado ao 

consumo da sobremesa láctea sem o baru (CRUZ et al., 2019).  

O perfil de ácidos graxos (AG) e os efeitos do óleo de 

baru no fígado e na aorta em um modelo murínico de 

dislipidemia foi avaliado. Os autores verificaram que o perfil 

cromatográfico do óleo de baru apresentou altos níveis de 

ácidos graxos insaturados, principalmente ácido oleico. Ácidos 

saturados, como os ácidos palmítico e lignocérico, foram 

encontrados em menores quantidades. Após a indução à 

dislipidemia os animais desenvolveram hipercolesterolemia 

acentuada, esteatose hepática e aumento da peroxidação 

lipídica na aorta. O tratamento com óleo de baru atenuou a 

peroxidação lipídica e reduziu drasticamente os danos no 

fígado, especialmente degeneração e esteatose (REIS et al., 

2018). 

Ao avaliar se as amêndoas de baru são capazes de 

melhorar o status inflamatório e antioxidante em mulheres com 

sobrepeso e obesidade, foi constituído um grupo experimental 

que fez uso de dieta normocalórica mais uma suplementação 

com 20 g de amêndoas de baru por dia, em um período de 8 

semanas. Foram analisados parâmetros como: Malondialdeído 

(MDA), adiponectina, fator de necrose tumoral alfa, interleucina-

6, interleucina-10, atividades de enzimas antioxidantes 

(catalase-CAT; glutationa peroxidase-GPx; superóxido 

dismutase-SOD) e minerais em amostras de plasma. A 

suplementação com a amêndoa de baru aumentou a atividade 

da GPx e aumentou a disponibilidade plasmática de cobre em 

mulheres com sobrepeso e obesidade (SOUZA et al., 2019). 
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

SOBRE A AMÊNDOA DO  BARU (2010 – 2019) 

 

A bibliometria possibilita a observação do estado 

da ciência e tecnologia por meio de toda a produção científica 

registrada em uma base de dados. É um método que permite 

situar um país em relação ao mundo, uma instituição em relação 

a um país, e cientistas individuais em relação às próprias 

comunidades científicas. Baseia-se na contagem de artigos 

científicos, patentes e citações. Dependendo da finalidade do 

estudo bibliométrico, os dados podem ser tanto o texto que 

compõe a publicação como os elementos presentes em 

registros sobre publicações extraídos de base de dados 

bibliográficos, como nome de autores, título, fonte, idioma, 

palavra-chave, classificação e citações (SOARES et al., 2016).  

No presente estudo, para análise bibliométrica foi levada 

em consideração, a produção científica sobre a amêndoa do 

baru no intervalo entre os anos de 2010 até o ano de 2019 

(Figura 5). No ano de 2012 houve maior número de publicações 

sobre a amêndoa de baru até os dias atuais (2019), em 2013 

não houve registro na base de dados da web of Science de 

publicações envolvendo este tema. Nos anos seguintes, houve 

uma baixa na produção científica quando comparados ao ano 

de 2012, com destaque para os anos 2014, 2015, 2016 e 2019, 

destes em 2019 foi registrado menor número de publicações 

sobre a amêndoa de baru.   
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Figura 5. Produção científica sobre a amêndoa do baru por ano 

(2010 – 2019) 

 

 
Fonte: Web of Science (2019). 

 

 Apenas dois países foram os responsáveis pela 

produção científica sobre a amêndoa do baru, Brasil e Portugal. 

Neste cenário, o Brasil contribuiu com 30 publicações e 

Portugal com apenas 1 publicação sobre a amêndoa de baru 

entre os anos de 2010 e 2019 de acordo com os dados 

disponibilizados na base de dados web of Science.  

 O aumento sobremaneira das publicações no ano de 

2012 pode ser justificado pelo panorama da economia brasileira 

naquele momento, que era favorável a liberação de 

investimentos por parte do governo para as pesquisas 

científicas. Do mesmo modo, o déficit das publicações que 

ocorreram nos anos posteriores coincide com uma crise 

econômica vivenciada no país entre os anos de 2014 e 2017 

(BARBOSA FILHO, 2017). No corrente ano (2019), a 

considerável baixa nas publicações envolvendo esta amêndoa 

pode ter sido reflexo do momento de transição de governo, que 
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adotou diversas medidas de recessão nos gastos com a 

máquina pública, dentre elas, redução no fomento à pesquisa 

científica no país (MEGA, 2019). 

Os periódicos que apresentaram publicações com a 

amêndoa de baru entre os anos de 2010 a 2019 estão exibidos 

na Figura 6. “Food Science Technology” e “Nutrition Dietetics” 

destacam-se por terem publicado maior número de artigos. Na 

área da agronomia, também houveram estudos publicados 

como se pode observar nos periódicos “Agronomy”, 

“Agricultural Engineering” e “Agriculturae multidisciplinar”. Um 

número menor de publicações foram encontrados em 

periódicos na área de química e da saúde.  

 

Figura 6. Publicações com a amêndoa do baru em periódicos 

entre os anos de 2010 a 2019. 

 

 
Fonte: Web of Science (2019). 
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O baru é um fruto que ainda tem muito conteúdo a ser 

explorado, isso pode ser observado a partir do gráfico que 

demonstra o número de citações de artigos sobre o baru entre 

os anos de 2010 e 2019 (Figura 7). O número total de citações 

sobre o baru neste período foi 242, e somente a partir de 2013, 

aconteceu um aumento no número de citações, após o pico de 

publicações sobre o baru que ocorreu em 2012. Na Figura 6, 

observa-se que o ano com maior número de citações dos 

artigos sobre o baru foi 2018, com 63. 

 
Figura 7. Número de citações de artigos sobre a amêndoa do 
baru entre 2010 e 2019. 
 

 
Fonte: Web of Science (2019). 
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Figura 8. Organizações consolidadas com grupos de pesquisa 

que tem investigado diferentes aspectos da amêndoa do baru 

entre os anos de 2010 a 2019. 

 

 
 Fonte: Web of Science (2019). 

 

  Outra categoria analisada neste estudo bibliométrico, 

foram as instituições que tem realizado suas pesquisas sobre a 

amêndoa de baru no período compreendido entre os anos de 

2010 e 2019, como se observa na Figura 8. As instituições que 

tem produzido artigos sobre o baru são,  em sua grande maioria, 

da região centro-oeste. Nesta região existe o bioma do cerrado 

brasileiro, onde se encontra o baru. Destaca-se entre as 

instituições, a Universidade Federal de Goiás com maior 

número de publicações em periódicos internacionais. No 

entanto, o fato das instituições apresentadas na Figura 8 se 

concentrarem nas regiões centro-oeste e sudeste, pode ser um 

alerta em relação ao conhecimento deste fruto nos outros 

estados do Brasil. 
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  A realização de pesquisas está diretamente relacionada 

aos fatores econômicos, pois é sabido que existe um custo 

muito alto para chegar até a etapa de publicação do artigo. Por 

esse motivo, a formação de grupos de pesquisa e parcerias 

entre as universidades são tão importantes. Porém, mesmo 

com as dificuldades econômicas enfrentadas por 

pesquisadores brasileiros, não se pode deixar de reconhecer o 

valor das agências de fomento à pesquisa no Brasil. Essas 

agências viabilizam através da concessão de bolsas para os 

estudantes e financiamentos para projetos a maior parte das 

pesquisas neste país.  

  Em relação ao baru, na Figura 9 estão exibidos as 

agências financiadoras dos projetos responsáveis pelos artigos 

publicados entre os anos de 2010 e 2019. O Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 

juntamente com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) são as principais agências 

financiadoras dos estudos publicados sobre a amêndoa de baru 

nos últimos 9 anos. 
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Figura 9. Gráfico das agências financiadoras dos estudos com 

o baru publicados entre os anos de 2010 a 2019. 

 

 
Fonte: Web of Science (2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

 A amêndoa de baru tem uma composição peculiar e alto 

valor nutricional. É um alimento com potencial funcional, que 

trouxe benefícios para o metabolismo lipídico, efeito 

hepatoprotetor e excelente atividade antioxidante. Apesar das 

suas potencialidades, ela ainda é pouco explorado, 

comercializado e investigado no Brasil.  

 A partir desta revisão, sugerem-se o desenvolvimento de 

novas pesquisas com a amêndoa de baru que investiguem 

outros efeitos à saúde, por exemplo, microbiota intestinal e 

fatores neurológicos. Estimula-se também, a elaboração de 
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novos produtos alimentícios com a incorporação desta 

amêndoa para aumentar o valor nutricional e impulsionar o 

consumo e comercialização do baru. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma 
doença crônica não transmissível (DCNT), de origem 
multifatorial, e como medidas de prevenção, destacam-se a 
redução do consumo de sódio, presente principalmente no sal 
comum de cozinha e em produtos industrializados, podendo ser 
utilizado em substituição, o sal de ervas, que é uma mistura de 
ervas desidratadas, comumente utilizada como condimento na 
preparação de diversos tipos de pratos, conferindo 
características peculiares. Objetivou-se com o presente artigo 
elaborar três diferentes formulações de sal de ervas, como 
proposta para diversificar o sabor conferido à alimentação, 
reduzindo o teor de sal das preparações. Os métodos utilizados 
foram a desidratação de 2 especiarias (coentro e hortelã), 
trituração e homogeneização das 11 ervas para a obtenção dos 
sais, compostos por 4 especiarias cada um. Com as seguintes 
composições: Sal 1 ( Orégano, alecrim, manjericão e coentro), 
Sal 2 (Louro, gengibre, salsa e hortelã) e Sal 3 (Alho, cebolinha, 
cebola e coentro). Resultou-se em misturas de diferentes 
proporções, com características peculiares de sabores e 
aromas. Concluiu-se que diferentes formulações de sais de 
ervas proporcionam sabores diversificados, sendo estes, 
suave, picante e marcante, além de aromas característicos, 
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permitindo uma redução do teor de sódio proveniente do sal 
comum de cozinha e temperos prontos. 
 
Palavras-chave: Sódio. Aromáticos. Sabor. Especiarias. 

Tempero. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença 

crônica não transmissível (DCNT), de origem multifatorial, em 

sua maioria assintomática, que compromete o equilíbrio dos 

mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores, provocando 

um aumento na pressão sanguínea exercida nos vasos, 

ocasionando danos aos órgãos por eles irrigados (AGONDI et 

al., 2012).  

A nível mundial, grande parte dos adultos possuem 

hipertensão, e em muitos países, existem os pré-hipertensos. 

No Brasil esta doença acomete em sua maioria a população 

idosa, mas também está presente nas crianças e adolescentes, 

dados segundo a Organização Mundial de Saúde (SBH, 2015). 

Como medidas de prevenção, destaca-se a redução do 

consumo de sódio, presente principalmente no sal comum de 

cozinha e em produtos industrializados. Porém, pessoas que 

necessitam de uma redução ou restrição de sal, queixam-se 

pela falta de sabor dos alimentos, e buscam alternativas que 

auxiliem na adição de sabor e aroma das preparações. As ervas 

aromáticas são uma opção para a redução do sal, além de 

proporcionar uma adoção de hábitos alimentares saudáveis de 

fundamental importância, podendo evitar complicações 

crônicas (AGONDI et al., 2012). 
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As ervas aromáticas são plantas, geralmente de 

pequenas dimensões e apresentam inúmeras utilizações e 

propriedades, com composição nutricional e funções que 

desempenham um excelente substituto do sal (cloreto de 

sódio), conferindo sabores, aromas e cor às refeições (LOPES 

et al., 2014).  

O “sal de ervas” é definido como um ingrediente 

composto, preparado com partes iguais de sal comum de 

cozinha (NaCl), alecrim (Rosmarinus officinalis), salsinha 

(Petroselinum crispum), manjericão (O. basilicum) e orégano 

(Origanum vulgare), todos desidratados, que permitem uma 

diminuição do sal absoluto e agrega propriedades antioxidantes 

e anti-inflamatórias provenientes de substâncias dispostas nas 

ervas (MOURA et al., 2016). 

Pode ser encontrado em supermercados, de fabricação 

nacional ou internacional, e seu surgimento confere-se como 

estratégia para redução do cloreto de sódio através do sal de 

ervas, sendo uma alternativa a ser utilizada em preparações 

nas indústrias, com o poder de potencializar o sabor dos 

produtos de forma saudável (ARAÚJO, 2012). 

Contudo, sabe-se que a utilização de temperos naturais 

à base de ervas aromáticas, em substituição do sal comum 

adicionado aos alimentos, busca saciar o prazer na 

alimentação. O sal de ervas utilizado em dietas hipossódicas é 

uma mistura de sal refinado de cozinha e ervas como orégano, 

manjericão, salsa e alecrim desidratados. Outras ervas 

populares facilmente encontradas, além das contidas no sal de 

ervas, como o louro, a hortelã, a salsa, o coentro e a cebolinha, 

especiarias como o gengibre, e bulbos como a cebola e o alho, 

são comumente utilizados como condimentos na preparação de 
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diversos tipos de pratos, atribuindo características peculiares 

(ARAÚJO, 2012). 

O consumo diário de sal na dieta dos brasileiros equivale 

ao triplo da recomendação da OMS, sendo, portanto, uma 

redução neste consumo necessária para a prevenção de 

doenças (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA; COSTA, 2016). 

O sal comum de cozinha,  apresenta grande valor cultural 

no que diz respeito ao baixo custo, acesso facilitado e um poder 

de condimentação maximizado, sendo, portanto, um desafio 

proporcionar um novo estilo de vida com baixo teor de sódio na 

alimentação, pois constitui em uma grande recusa por parte dos 

indivíduos com HAS, principalmente em relação às queixas da 

ausência de sabor do alimento  (FERNANDES et al., 2018). 

O presente artigo tem como objetivo geral elaborar três 

diferentes formulações de sal de ervas, como proposta para 

diversificar o sabor conferido á alimentação, reduzindo o teor de 

sal; e como objetivos específicos, levantar bibliograficamente 

funções de cada especiaria; desenvolver três formulações de 

sal de ervas, utilizando especiarias diversificadas que confiram 

sabor peculiar a cada sal; e desidratar as ervas não 

encontradas no comércio (hortelã e coentro), triturando todas e 

misturando-as para a elaboração das formulações. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente artigo possui abordagem de natureza 

qualitativa e quantitativa, de forma transversal e descritiva. 

 O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 

Bromatologia da Universidade Maurício de Nassau 

(UNINASSAU) em Campina Grande – PB.  
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As amostras desidratadas e o sal comum de cozinha 

(NaCl), foram adquiridos por intermédio de compra em 

supermercados da cidade.  

A hortelã (Mentha x Villosa huds ) e o coentro 

(Coriandrum sativum), foram obtidos em sua forma in natura, 

em feira livre, onde posteriormente, foram submetidas ao 

processo de desidratação, e em seguida de maceração. 

 Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, uma 

balança digital Pocket Scale MH-Series, de aço inoxidável, que 

proporciona leitura de precisão de no máximo 500g, para a 

pesagem das ervas desidratadas. 

 O uso da balança de precisão digital é de fundamental 

importância para a medição correta das quantidades das ervas 

utilizadas em cada mistura. 

 Para acondicionamento das ervas, foram utilizados 

recipientes de vidro com fechamento hermético, tampa metálica 

e com capacidade para 50ml. 

 Os recipientes de vidro permitem um acondicionamento 

apropriado para manter as características nutricionais das 

ervas, sem perdas de propriedades voláteis, garantindo maior 

tempo de armazenamento, por não absorver umidade. 

 A secagem da hortelã e do coentro, como únicas ervas 

não encontradas em sua forma desidratada, se deu através de 

uma estufa com circulação de ar, obtendo valores para a 

comparação da perda de umidade através da balança analítica 

Web Labor sp que permite uma pesagem máxima de 1000 

gramas. 

 As folhas de hortelã e do coentro foram selecionadas 

pela integridade da folha, cor verde característica, e espécies 

conhecidas como Mentha x Villosa huds e Coriandrum sativum, 

respectivamente.  
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Para pesagem das massas, utilizou-se uma balança 

analítica, sendo determinado 60g de folhas frescas da hortelã, 

distribuídas em 4 amostras de 15g cada, sendo esta a massa 

inicial; e 60g de folhas frescas do coentro, sendo a massa inicial 

para cada amostra de 30g, resultando um total de 2 amostras. 

 Para a secagem das folhas, utilizou-se uma estufa com 

circulação de ar na temperatura de 60ºC por um período de 

2:00hs para a hortelã, e 60ºC por 2:30hs para o coentro 

 A pesagem ocorreu em intervalos distribuídos, para a 

hortelã e o coentro, onde foram registrados os valores 

encontrados, respectivamente, até que se observasse 

estabilização do peso das ervas, implicando perda de água 

satisfatória para o procedimento posterior, conforme vê-se na 

Figura 1 e Figura 2. 

Figura 1. Registro dos pesos obtidos durante procedimento de 

desidratação da hortelã em estufa por circulação de ar, de 

acordo com o tempo, à temperatura de 50ºC. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2018).  



ELABORAÇÃO DE DIFERENTES FORMULAÇÕES DE SAL DE ERVAS COMO 

OPÇÃO PARA A DIETA DE HIPERTENSOS 

677 
 

Figura 2. Registro dos pesos obtidos durante procedimento de 

desidratação do coentro em estufa por circulação de ar, de 

acordo com o tempo, à temperatura de 60ºC. 

 
                Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

 Cada erva, devidamente desidratada, foi submetida ao 

processo de trituração, com o auxílio de um almofariz e pistilo, 

sendo utilizadas para a elaboração dos sais, constituindo 

misturas homogêneas. 

 As ervas desidratadas foram associadas de acordo com 

as misturas de sais 1, 2 e 3 propostas na Tabela 1. 

Em cada sal de ervas, foi utilizado um percentual de 25% 

de sal do total comumente adicionado ao sal de ervas 

tradicional, compondo 2,5g deste ingrediente, totalizando dessa 

forma, um restante de 75% de ervas. 
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Tabela 1. Composição dos sais 

 
                                                           Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

  

 Seguindo-se de agitação manual dos componentes de 

cada formulação, de modo a misturar as amostras e deixa-las o 

mais homogêneas possíveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos da formulação de diferentes sais 

de ervas, estão dispostos na Figura 1, relacionando a proporção 

de cada erva com o equivalente total em cada uma das 

misturas, sem levar em conta o uso do sal comum de cozinha 

adicionado.  

As proporções das ervas nas misturas, diferenciaram-se 

de acordo com a densidade de cada erva.  

Verificou-se no Sal 1 uma proporção equivalente entre as 

ervas, indicando uma densidade aproximada entre elas.  

 

 

 

 

SAL 1 SAL 2 SAL 3 

Orégano Louro Alho 

Alecrim Gengibre Cebolinha 

Manjericão Salsa Cebola 

Coentro Hortelã Coentro 
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Figura 1. Gráficos de proporção de massa em relação ao total 

de ervas de cada mistura de sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Dados da pesquisa (2018).  

A mistura do coentro no primeiro sal de ervas, permitiu 

características sensoriais, de maneira a proporcionar sabor 

típico da culinária da região Nordeste, onde esta erva é 

amplamente consumida (LOPES et al., 2014).  

Contudo, nesta primeira mistura de sal de ervas, o 

alecrim possuiu um maior percentual de peso, devido à 

densidade elevada em comparação aos outros componentes. 

O alecrim (Rosmarinus officinalis) é utilizado há tempos 

como erva aromática e medicinal, possui uma diversificada 

fonte de compostos bioativos responsáveis por propriedades 

como: antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. 

Funções digestivas, antioxidantes, estimulantes, ativador de 

circulação sanguínea, antidepressivo e anti-séptico, compõem 

esta erva, sendo utilizada principalmente em massas (RIBEIRO 

et al., 2016).  
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Segundo Cutrim (2017), o alecrim promove sabor 

picante, com aroma forte e agradável, todavia, a mistura das 

ervas dessa composição, fornecem um sabor suave às 

preparações, por conta da junção com o orégano e o 

manjericão. 

O orégano (Origanum vulgare) é pertencente à família 

Lamiaceae, sendo uma planta aromática muito utilizada na 

indústria alimentícia, e também na produção de cosméticos, 

como hidratantes corporais e perfumes, devido à presença de 

óleos essenciais. Esta erva possui propriedades com funções 

digestivas, antioxidantes, antibacterianos, antibióticos, 

analgésicos, sedativos; auxiliam no tratamento de gripes, 

resfriados e cólicas menstruais, utilizadas geralmente em 

molhos italianos, molhos de tomate, ensopados, massas e 

sopas (OLIVEIRA et al., 2016). 

 O manjericão (Ocimum Basilicum L.) possui 

inúmeras variedades, porém, os destinados à culinária são 

selecionados pela forma, tamanho, aroma e sabor de suas 

folhas, sendo utilizados na medicina natural e fitoterápica por 

apresentar compostos responsáveis pela sua ação antioxidante 

e anti-inflamatória, dentre eles, destacam-se o ácido caféico, 

ácido gálico, ácido clorogênico, rutina, quercetina, ácido 

rosmarínico e kaempferol. (HENRIQUE, FERREIRA E NUNES, 

2017). 

 Possuem folhas grandes, ovadas e verde-claras, com 

cheiro fresco, forte e ardente, com propriedades nutricionais, 

fornecendo vitaminas (A, E, C e folatos) e minerais (cálcio, 

potássio, fósforo e magnésio), podendo enriquecer molhos e 
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recheios, como também temperos de arroz e carnes (SILVA et 

al., 2018). 

O Sal 2 apresentou um maior percentual de gengibre, 

constituindo 42% do total da mistura, o que indica uma 

densidade elevada desta erva em comparação com as outras 

nesta formulação.  

A mistura de Sal 2, destaca-se por apresentar odor 

agradável, aromático e sabor fortemente pungente, além de 

características picantes e aromáticas. 

Tais características são, em prevalência, devido à 

elevada composição de óleos essenciais do gengibre, como a 

oleoresina, que atribui sabor pungente, além de substâncias 

voláteis, lipolifílicas e odoríferas, constituindo um sabor picante 

às preparações (CUTRIM; MEDEIROS, 2017). 

O gengibre (Zingiber officinale Roscoe) é uma planta 

herbácea de origem asiática, cujo rizoma é utilizado para 

alimentação e produção de panificação como pães, bolos e 

biscoitos, possuindo na composição componentes voláteis, 

gorduras, ceras, carboidratos, vitaminas e minerais, e contém 

também uma enzima proteolítica chamada zigibain, além do 

óleo essencial zingerona, com ação anti-inflamatória (SOUSA 

et al., 2019). 

A hortelã presente nesta mistura, também possui óleos 

essenciais, como mentol, mentona e alta concentração de óxido 

de piperitenona, adicionando mais sabor picante ao sal 

(MARTÍNEZ, 2016). 

A hortelã (Mentha x Villosa huds) é conhecida 

popularmente como hortelã rasteira, hortelã de panela, hortelã 
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da folha miúda (MARTÍNEZ, 2016). Possui óleo essencial rico 

em monoterpenos como o mentol, mentona e outros derivados 

utilizados nas indústrias alimentícias e farmacêuticas, 

apresentando propriedades que facilitam a digestão, com sabor 

picante quando incorporados nas preparações (MELO et al., 

2018). 

O louro é uma outra erva presente neste sal, que possui 

majoritariamente os compostos químicos cineol e linalol, que 

facilitam a digestão, além de ajudar a melhorar e estimular o 

apetite devido ao aroma destes óleos (HARO, 2017; CORRÊA, 

2017). 

O louro (Laurus nobilis) tem sua origem também 

mediterrânea, conhecido por ser uma planta fortemente 

aromática, composta por óleos essenciais de ação 

antimicrobiana, antiviral e antifúngica, solúveis em lipídeos e 

solventes orgânicos e possui densidade mais baixa que a água 

(CAPUTO et al., 2017). 

A salsa, também presente neste sal, possui odor 

agradável, e apresenta como princípios ativos, os óleos 

essenciais, um fixo, no qual estão presentes os ácidos linoleico, 

oleico, palmático, e um óleo volátil composto por apiole, 

mirysticina, limoneno e eugenol (GONÇALVES, 2016).  

A salsa (Petroselinum crispum) é uma planta herbácea, 

utilizada no Brasil e no mundo, onde seu óleo essencial é obtido 

tanto das folhas quanto das sementes, que proporciona flavour 

em fragrâncias da perfumaria. Propriedades medicinais são 

usadas como alternativas de um alimento funcional, que são 

elas: ação diurética, anticoagulante, antiplaquetário, 
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antidiabético, analgésica, antibacteriana, antioxidante, entre 

outros (MOURA et al., 2016). 

No Sal 3, observou-se uma maior densidade do alho 

desidratado em relação aos outros componentes da mistura, 

onde constituiu 42% da composição do sal.  

A mistura de Sal 3, destacou-se pelo uso da cebola, onde 

a mesma garantiu uma cor característica, e o alho permitiu um 

odor próprio marcante (TADA et al., 2014). 

A cebola (Allium cepa L.), é uma hortaliça consumida 

popularmente pelos brasileiros, amplamente utilizada em 

temperos e molhos, constituída por bulbos que possuem 

características de sabor e aroma marcantes, apresentando um 

composto bioativo chamado metilpropil trisulfito com ação 

antioxidante e poderoso hipoglicemiante (TADA et al., 2014). 

A cebolinha (Allium fistulosum L.) é um condimento 

amplamente utilizado na alimentação humana, possui sabor 

marcante, com baixa acidez e elevado conteúdo de umidade, 

além de sólidos solúveis e carotenoides, e óleos essenciais 

como a alicina e saponinas, com ação antioxidante e contribui 

para a redução da hipertensão (SILVA et al., 2015). 

O alho apresenta sabor e aroma característicos, 

derivados da hidrólise de alguns componentes, como os 

compostos organossulfurados, além de compostos bioativos, 

responsáveis pelas propriedades medicinais, como as 

frutosanas, para ação diurética, e alicina, que promove 

diminuição dos níveis de colesterol e de pressão arterial 

(BOTAS, 2017). 
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O alho (Allium sativum), de origem asiática é considerada 

uma das plantas mais antigas do mundo, que vem sendo 

cultivada há mais de 5.000 anos, cujo bulbo, constituído por 

folhas escamiformes (dentes de alho), é comestível e utilizado 

como temperos e outros fins, apresentando um sabor forte e 

marcante, além de possuir óleos essenciais importantes para o 

funcionamento do organismo, como a alicina, que contribui para 

a redução da hipertensão e do colesterol (FERREIRA et al., 

2016). 

O coentro, de nome científico Coriandrum sativum, muito 

utilizado na culinária brasileira das regiões Norte e Nordeste, é 

essencial para conferir aroma e sabor em diversas preparações 

como saladas, carnes, feijões, peixes, etc., possuindo também 

funções fitoterápicas, proporcionando benefícios adicionais à 

saúde, como o efeito cicatrizante e sua ação hipoglicemiante 

(SANTOS, 2016).  

O coentro e a cebolinha possuem características 

semelhantes, sendo utilizadas em combinação, proporcionando 

sabor e aroma marcante aos alimentos, sendo comumente 

conhecidos como cheiro-verde (SILVA, 2014). 

O “sal de ervas” comumente conhecido, é preparado por 

partes iguais de sal comum de cozinha, alecrim desidratado, 

manjericão fresco e orégano desidratado, contribuindo na 

redução do sal e agregando propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias que são provenientes de substâncias bioativas, 

como vitaminas A, C e E, carotenoides, selênio, folato, 

tocoferóis e compostos fenólicos encontradas nestas ervas 

(VIANNA, CARVALHO e CARVALHO, 2017; FERNANDES et 

al., 2018). 
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As diferentes misturas de sais expostas neste estudo, 

resultaram na diversificação de sabores, além de garantir 

características peculiares às preparações, como por exemplo, 

o coentro, utilizado nas composições de dois sais (Sal 1 e Sal 

3), que possui fragrância peculiar das suas folhas e sementes, 

dando aos preparos culinários, propriedades organolépticas 

favoráveis ao consumo (FIGUEIREDO, 2016).  

Os três sais, constituem características diversificadas de 

sabores e aromas, contudo, em comum, possuem propriedades 

antioxidantes e antimicrobianas, além de serem compostos por 

vitaminas e minerais importantes ao bom funcionamento do 

organismo, como vitamina A, C, cálcio, ferro e fósforo  

O uso de temperos naturais é uma alternativa encontrada 

para minimizar o consumo de sal nas refeições e proporcionar 

sabor, evitando o uso de temperos prontos ricos em sódio, que 

comprometem a saúde de quem ingere tais alimentos. 

Uma mudança de hábitos é fundamental para uma 

melhor aceitabilidade de uso de ervas aromáticas, garantindo 

prevenção e redução de patologias, associadas ao elevado 

consumo de sal comum de cozinha. 

 

CONCLUSÕES  

 

As três diferentes misturas de sais de ervas, 

evidenciaram sabores e aromas diversificados, com redução de 

sódio, como pode-se observar nas misturas apresentadas. 

A redução do cloreto de sódio das misturas elaboradas 

em 75%, auxilia na possibilidade da inserção desses produtos 
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no preparo da alimentação para indivíduos hipertensos, sem 

déficit de sabor. 

O sal 1 apresenta-se com características sensoriais 

suaves; 

O sal 2 permite sabores picantes às preparações; 

O sal 3 proporciona sabor e aroma marcantes. 

Conclui-se, portanto, que sais de ervas diversificados 

possibilitam a agregação de valor nutricional, além de reduzir o 

teor de sódio e o uso de temperos industrializados e aditivos 

ricos neste micronutriente, além de proporcionar sabores e 

aromas às preparações. 
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RESUMO: A Aloe vera mais comumente conhecida no Brasil 
com babosa, é originária da África do sul. Ela é uma planta 
medicinal pertencente à família das Liliáceas possuindo mais 
de 400 espécies difundidas em vários países, somente algumas 
dentre estas são consideradas com potencial curativo e 
terapêutico. São xerófitas, adaptadas a viver em áreas de baixa 
disponibilidade de água e são distintas por ser constituída por 
um extenso tecido de armazenamento de água. A mucilagem 
componente de suas folhas armazena água e as mantêm 
reservadas por um longo período, por isso são tão resistentes 
a climas secos, vem daí sua fácil adaptação ao nosso clima. 
Objetivou-se elaborar e caracterizar uma farinha da babosa 
avaliando o teor de umidade, cinzas, sólidos solúveis e acidez 
titulável, a fim de conhecer e a partir disso buscar meios de 
curar determinadas patologias através do uso deste produto, e 
para, uma possível  inserção do mesmo em um plano alimentar, 
bem como comercializá-lo. Conclui-se então que a farinha de 
babosa pode ser uma alternativa viável, uma vez que os valores 
analisados estão em sua maioria dentro dos padrões proposto. 
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INTRODUÇÃO  

 

Originaria da África do sul, Aloe Barbadenis Miller ou 

Aloe Vera é uma planta medicinal pertencente à família das 

Lilíaceas possuindo mais de 400 espécies difundidas em 

vários países, somente algumas dentre as espécies são 

consideradas com potencial curativo e terapêutico, 

consequentemente de enorme interesse pela rede 

farmacêutica. Muito utilizada na medicina popular a mais de 

200 anos, se espalhou  por vários países  tanto nas 

sociedades orientais, tal como  ocidentais,  nos EUA, Aloe 

Vera tem sido cultivada principalmente para fornecer o látex 

componente da parte externa da folha, para a indústria 

farmacêutica. No entanto, na última década, várias espécies 

de aloe ganharam notoriedade por suas propriedades 

terapêuticas e curativas.  Aloe Vera é uma planta substancial  

são xerófitas, adaptadas a viver em áreas de baixa 

disponibilidade de água e são distintas por ser constituída por 

um extenso tecido de armazenamento de água, a mucilagem 

componente de suas folhas armazenam água e as mantém 

reservadas por um longo período, por  isso são tão resistentes 

a climas secos, vem daí sua fácil adaptação ao clima  do 

nosso país, após o processamento das folhas frescas é obtido 

a seiva seca (SOTILLI, 2015) . 

Planta suculenta, de tronco forte, folhas alternas, 

expressas lisas, ou espinhos, flores hermafroditas, estão 

expostas em cachos, que podem ser simples ou compostos 

por vários brotos, produzem até seis hastes onde em sua copa 
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brota o fruto formado de uma pequena cápsula loculicida com 

sementes albuminosas (GRADI,  2014). 

Segundo Saad (2018), o uso medicinal do aloe vera, vem 

desde o século 4 a.c . Quanto os antigos médicos gregos 

começaram a usar a planta da ilha de Socatra. O papiro de 

Ebers, do antigo Egito já relata o uso da planta, como 

prolongador da vida utilizada no antigo Egito, descreve neste 

papiro algumas fórmulas utilizadas por mulheres da época que 

utilizavam a mucilagem de aloe para higienizar suas partes 

íntimas. Aloe vera também muito conhecida no Brasil como 

Babosa foi incluída em diversas farmacopeias ao redor do 

mundo como a Suíça, Alemã, Austríaca, Norte-Americana e na 

farmacopeia  brasileira deste  a publicação de  sua 1ª edição, 

na data do ano de 1929, já continham relatos do uso da aloe 

vera, de forma  medicinal assim como o emprego de outras 

especies de aloé, tais como: A.perryi, A.vera, A.barbadencis, 

A.spicata. A aloe vera tornou-se ao longo dos anos muito 

popular o seu uso não só na sua forma in natura, mais também 

através das formulações em forma de elixir, pílulas e sucos para 

ingestão oral. 

O efeito laxativo da aloe vera já é conhecido há séculos, 

mais apenas em miados do século XIX,  a aloina foi isolada e 

caracterizada podendo assim ser estudado melhor suas 

propriedades, e sendo identificada como à substância laxativa 

da aloe vera , ocorre também a popularização da mucilagem 

fresca em queimaduras por radiação. O uso da aloina 

dependendo da dosagem pode ser laxativo em pequenas 

doses, ou tóxico  em doses maiores, acima de 0,8g podendo 

levar a morte. O gel pode ser utilizado como cicatrizante ou em 

cosméticos (SAAD, 2018). 

O uso do suco da folha inteira vem sendo utilizado 

popularmente para o câncer, mais sua eficácia ainda não foi 
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realizado estudos a comercialização dos produtos derivados da 

aloe vera no Brasil e tido como droga vegetal e deve ter 

autorização da ANVISA para serem comercializados. Os 

principais componentes químicos da aloe vera  é a mucilagem 

e o gel, constituídos principalmente de polissacarídeos e água 

(pectinas, glucomanana, hemiceluloses e derivados de 

manose, que é um monossacarídeo) também possui 

carboidratos em fator da manose que é um tipo de açúcar , 

constituído ainda de aminoácidos, lipídeos, fitosterois 

(comprestrol, lupeol e  β-sistesterol), taninos e enzimas, sais 

minerais e  vitaminas, o  açúcar principal é a 6-fosfato-manose 

Na parte externa das folhas é encontrado a resina, como 

também as antroquinas, antronas e seus glicosídeos (SOTILLI, 

2015) .  

Segundo Costa (2016), entre seus componentes esta a 

Aloina  barboloina, constitui cerca de 5 a 25%, além de outro 

produtos como, ácido crisofânico, emodina, elainase, todas 

essenciais quercitina, vitaminas do complexo B, sais minerais, 

potássio, sódio, alumínio, manganês, cloro, cálcio, eenzimas 

catalase, oxidase, aloinase, celulose, peptidase, amilase, 

proteolitica, sapadinas, carboxipeotidase, óleos vegetais e 

resinas. 

Estudos clínicos de Saad (2018) mostram que 

preparações com a mucilagem e gel de Aloe vera auxiliam na 

cicatrização de ferimentos, queimaduras causadas por  

exposição ao sol, nos quais os polissacarídeos estimulam a 

atividade celular no local da lesão, onde macrófagos e 

fibroblastos atuam na síntese de colágeno e proteoglicanos que 

promovem a regeneração tecidual. Avaliou-se também neste 

estudo a eficácia do uso tópico e oral com ação a atuação no 

colágeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

em animais diabéticos, mostrando que o Aloe vera aumenta os 
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níveis de colágeno e acelera a cicatrização, outros estudos 

mostraram resultados que em 4 dias de aplicação de gel de 

Aloe vera  no local lesionado, teve este regenerado. Estudos 

também apresentaram que os polissacarídeos presentes na 

mucilagem têm propriedades imunoestimulantes e anti-

inflamatória, antineoplásica, antioxidante e auxiliam na cura de 

lesão causadas por radiação e provenientes de diabética, 

experimentos demonstrou que os fitosteróis têm significativa 

atividade anti-inflamatória, obtendo sucesso também no 

tratamento a artrite reumatóide. Estudos similares foram 

realizados com uma variedade de irritantes (gelatina, albumina, 

dextrana, carragenina), onde  a inflamação induzida por 

agentes foi tratada com sucesso com a mucilagem tanto no uso 

oral quanto tópico. Contudo, as análises indicam que muitos 

dos ingredientes ativos se deterioram facilmente com o 

armazenamento, sendo recomendado o uso da mucilagem 

fresca. Outra pesquisa farmacológica mostrou que a mucilagem 

tem promissora atividade antileishmaniose, podendo ser um 

agente de tratamento de leishmaniose. As  propriedades 

farmacêuticas da Aloe vera, vai depender das variações na 

composição da mucilagem a FDA aprovou o uso interno do gel 

como suplemento alimentar e o uso externo na produção de 

cosméticos. Deve-se tomar cuidado com o uso interno por 

longos períodos. Estudos clínicos indicam que a  Aloe vera tem 

um efeito tônico no trato intestinal, sendo assim as bactérias 

são beneficiadas. Demonstrou também que tem efeito curativo 

em úlceras.  

Trabalhos científicos demonstram resultados 

satisfatórios na redução dos níveis de glicemia no sangue de 

pacientes diabéticos. Na índia 3000 pacientes se alimentaram 

com mucilagem de Aloe vera, em 90% dos casos demonstrou 

redução dos níveis glicêmicos. Outros resultados semelhantes 
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foram encontrados em estudos com ratos que tiveram a 

diabetes induzida por aloxana, e tratados com suco de 

mucilagem de aloe fresco, obtendo redução dos níveis de 

açúcar no sangue. Além de apresentar redução nos níveis de                                                                                                                                                                                                                                                          

colesterol e triglicerídeos. Pesquisas recentes vêm 

demonstrando a ação Anticancerígena da aloé-emodina, que é 

uma antroquinona, presente no látex das folhas de Aloe 

apresentou resultados positivos contra alguns tipos de células 

de melanoma metastático, impedindo também a multiplicação 

de células neoplásicas no estômago. O látex ou resina são 

compostos ricos em antoquinonas especialmente a barboloína,  

provoca ação colerético e colagogo, quando  feito uso em 

pequenas doses (SAAD, 2018). 

A aloe vera através de seus compostos como o gel ou 

mucilagem pode ser utilizada internamente ou externamente. O 

uso interno se da para tratar problemas renais, hepáticos, 

gastrointestinais e inflamações em geral. É excelente na 

psoríase, icterícia, dor de cabeça, eczemas e constipação 

crônica, além de sua ação cicatrizante. Já o uso externo se da 

nas queimaduras que qualquer tipo, que ocorre retirando a folha 

na hora a abrindo remove o gel e aplica diretamente no local da 

lesão, também é utilizada contra picadas de insetos, pele seca, 

e ótima contra dores reumáticas e artrite. Efeitos colaterais e 

precauções devem-se contra indicar o uso por via oral da aloe 

durante a gravidez, pois a mesma pode causar aborto, já que 

estimula as contrações, e também durante o aleitamento pois 

contém substâncias laxativas e serão passadas para o bebe 

através do leite, causando diarreia, no período menstrual deve 

ser evitado por seu efeito hemorrágico.proibido para crianças 

por via oral   evitando assim super dosagens (COSTA, 2016). 
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Perto de 80% da população brasileira não têm acesso aos 

medicamentos essenciais industrializados. Já as plantas 

medicinais apresentam uma maior facilidade de acesso e 

aquisição e manuseio, passam a atuar como a primeira porta 

de acesso ou talvez a única, em determinados casos e 

situações para um meio paliativos de buscar a cura,muitos não 

tem acesso ao sistema de saúde , e mediante a necessidade 

as plantas medicinais são por muitas vezes seu único meio de 

buscar o alivio de sintomas .  

A aloe vera ou babosa vem sendo usada há muito tempo 

pela população mais carente, com diversos fins, para alivio de 

dor, cicatrizante de ferimentos, hidratante para pele seca, usar 

em queimaduras, tratar problemas renais ou hepáticos, será por 

via oral ou uso externo a babosa tem diversas finalidades na 

cultura popular brasileira. ( FALEIRO, 2009) 

Mesmo com o grande uso da Aloe vera tanto por para do 

comércio como cosmético ou na indústria farmacêutica ela 

ainda é pouco estudada com que diz relação seus efeitos 

curativos quanto sua toxidade, no que se diz respeito a seu 

laxativo , entre outros efeitos que devem ser estudados e 

publicados. 

 O Aloe vera (L.) Burm. f., Aloe barbadensis Miller ou, 

popularmente, Babosa é utilizado há muito tempo como 

medicamento (Schimid,1991). Dentre seus fins diversos 

destacamos seu uso como cicatrizante que será demonstrado 

neste estudo por meio da aplicação do extrato glicólico de Aloe 

vera em feridas cutâneas abertas em Rattus novergicus 

machos, da linhagem Wistar. É uma planta pertencente à 

família Liliaceae, proveniente da África do Sul e da Ásia. Foi 

introduzida no Brasil no inicio da colonização, se adaptando 

bem em várias regiões de nosso País. 
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Objetivou-se elaborar e caracterizar uma farinha da 

babosa avaliando o teor de umidade, cinzas, sólido solúvel e 

acidez titulável, a fim de conhecer e a partir disso buscar meios 

de curar determinadas patologias através do uso deste produto, 

e para, uma possível inserção do mesmo em um plano 

alimentar, bem como comercializá-lo. Conclui-se então que a 

farinha de babosa pode ser uma alternativa viável, uma vez que 

os valores analisados estão em sua maioria dentro dos padrões 

proposto. 

   

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Obtenção da farinha 

 

A Cultivar utilizada para obtenção da farinha de Babosa, 

foi proveniente da Zona Rural do município de Queimadas- PB. 

Foram retiradas 8 folhas de Babosa verde. Sendo estas lavadas 

em água corrente, imersas em água clorada, por 15 minutos. 

Em seguida, foi retirado toda a mucilagem e gel restando. 

Apenas as folhas, que foram desidratadas em um desidratador 

(Med Clave®, Brasil) por 68hs, sendo logo após trituradas em 

um liquidificador tipo industrial para obtenção  da farinha. 
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Figura 1. Barbosa (Aloe vera)  

 
Fonte: OLIVEIRA, 2019. 

Aparência da farinha 

Ao final do processo obteve-se uma farinha grossa de coloração 

esverdeada e odor característico, e o aroma predominou o 

aroma característico do gel de babosa, sabor  ácido e amargo , 

conforme pode ser visualizado na figura2. 

Figura2. Farinha da babosa  

 
Fonte. OLIVEIRA, 2019. 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA - QUÍMICA DA FARINHA DE BABOSA (ALOE VERA) 

698 
 

Que foi acondicionado em sacos plásticos polipropileno 

esterilizado com capacidade de 250g, vedados, etiquetados e 

mantidos em temperatura controlada a 4° C. Todos os 

equipamentos utilizados foram esterilizados para que não 

houvesse qualquer tipo de contaminação. Foram retiradas 

amostras para análises microbiológicas com duas repetições. 

De acordo com a metodologia descrita e proposta por 

IAL (2008) quanto aos parâmetros de Umidade (%), pH, Cinzas 

(%), Acidez titulável e ºbrinx. A umidade foi determinada pela 

dessecação da amostra onde houve a secagem direta na estufa 

em temperatura de 105°C afim que água fosse totalmente 

removida para a obtenção do resíduo seco. O pH foi 

estabelecido pelo PH-metro com solução tampão de pH 4,7 e 

10. As Cinzas pelo método de incineração da amostra obtida 

por aquecimento no forno mufla em temperatura próxima a 

(550-570)°C. Acidez titulável foi baseada na titulação com 

hidróxido de sódio sob agitação constante até o ponto de 

viragem com o indicador fenolftaleína. O ºBrinx foi determinado 

pelo refratômetro Abbé, com escala de 0,5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Os resultados encontrados para as análises da farinha de 

babosa são demonstrados na tabela 1. 

Tabela 1. Composição físico-química da farinha de Aloe Vera

 
 Fonte: OLIVEIRA, 2019 

O teor de umidade analisado na farinha encontra-se 

dentro do valor preconizado. De acordo com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na RDC263/05 o 

teor de umidade para farinha não deve exceder a 15% já que é 

caracterizado como um produto farináceo. Assim, o resultado 

obtido para umidade da farinha foi 8,05%, como também 

próximo aos valores encontrados por Severo (2015), para 

farinha de facheiro. Em comparação aos estudos realizados por 

Ferreira (2016), o teor de água da babosa se aproxima dos 

encontrados a farinha de jabuticaba  e maior que os da farinha 

de maracujá. Se caracterizando assim a farinha de babosa, 

onde a atividade de água se encontra dentro dos estabelecidos 

pela legislação.  

Quando avaliado o parâmetro de pH pode-se notar que 

a amostra apresentou o valor de 3,23 o que determina o produto 

muito ácido. Este parâmetro é importante, pois garante a 

qualidade do produto, uma vez que acidez possibilita o controle 

microbiológico, de acordo com a RDC nº 12 (BRASIL, 2001). 
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Estudos de Lamounier,( 2015). Apresenta resultados 

obtidos na farinha de jabuticaba, de Jabuticaba, umidade 

(g/100g) 16,13 ± 0,33; cinzas (g/100g) 4,23 ± 0,54; ºbrinx 4,00 

± 0,42; acidez (g/100g) 9,4 ± 0,13; pH 3,27 ± 0,45,se 

assemelham aos encontrados na farinha de Babosa umidade 

(g/100g), 8,05 ±0,15; Cinzas (g/100g), 3,98 ±0,01; SST (°Brinx), 

3,23 ±0,11; Acidez (g/100g), 8,82 ±0,45; pH, 3,23 ±0,11. Os 

valores de cinzas, ºBrinx, Acidez e ph todos se assemelham 

entre as farinhas, sendo apenas a umidade se apresentou 

superior aos encontrados na farinha de  babosa,ficando até 

mesmo acima do permitido para farinha pela legislação que é 

de 15% para farinhas.   

Os valores de pH semelhantes foram encontrados em 

estudos realizados em farinha com casca de manga, 

demonstrando que os valores encontrados na babosa se 

enquadram em pouco ácida em relação ao pH (RYBKA, 2018).  

Nos estudos realizados por Santos (2010). Na 

elaboração Fe farinha do fruto do cajá-umbu, os resultados de 

pH 2,40, ficando os resultados obtidos na farinha de babosa 

com uma proximidade a este valores , o que demonstrou que 

em vários estudos citados neste trabalho para elaborar  de 

farinhas dos os estudos aqui citados os resultados de Ph se 

enquadra dentro dos valores previstos na legislação. 

O teor de cinzas verificado foi de 3,98 %. Este resultado 

ficou próximo do valor obtido por Severo (2015), que avaliou a 

farinha produzida da palma com modificações de temperatura. 

O teor de cinzas indica a quantidade de resíduos 

minerais presentes no produto os valores da farinha de babosa 

ficaram abaixo dos encontrados por Ferreira (2016) na farinha 

de jabuticaba, cinzas: 1,98 ± 0,04 o que mostra que os 

compostos minerais da babosa são bem maiores. Que os da 

farinha de jabuticaba, já na de maracujá amarelo o teor de  
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cinzas, 5,11 ± 0,23, se apresenta superior aos da babosa  o que 

demonstra menor  quantidade de compostos minerais. 

A babosa é rica em minerais tais como os descritos por 

Costa (2016), entre seus componentes além da Aloina  

barboloina, vitaminas do complexo B, sais minerais, potássio, 

sódio, alumínio, manganês, cloro, cálcio, enzimas catalase, 

oxidase, aloinase, celulose, peptidase, amilase, proteolítica, 

sapadinas, carboxipeotidase, óleos vegetais e resinas. 

Podendo se caracterizar daí o teor de cinzas elevado. 

O livro Nutrição e Fitoterapia: Tratamento alternativo 

através das plantas, descritos por Costa, (2016), relata que a 

babosa é rica em sais minerais, potássio, sódio, alumínio, 

manganês, cloro, cálcio, o que justifica o seu teor de cinzas. 

Estudos realizados por Diniz, (2016), também 

correlaciona o alto teor de cinzas encontradas em seus 

trabalhos com farinha de umbu a os compostos minerais 

existentes nas espécies vegetais. 

 A acidez da farinha foi de 8,82% que obteve valores 

próximos aos encontrados por Bezerra (2016), em trabalho 

realizado com a mucilagem da aloe vera, que demonstra que a 

planta é ácida. Essa combinação de acidez e pH ajudam no 

processo de conservação, visto que diminuem a contaminação 

por micro-organismos patogênicos. 

Esses valores fazem com que a farinha de babosa tenha 

um sabor que ácido, que poderá não ser bem aceito pelo 

consumidor como farinha para consumo. Até mesmo porque 

compostos encontrados na babosa como a aloina e a 

barboloina são substancias amargas e podem contribuir para a 

acidez do produto final, como também são laxativas e merecem 

maiores estudos sobre sua posologia e forma de consumo para 

poder ser introduzida na alimentação (PARENTE 2013). 
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 Segundo Almeida (2017) a planta por suas 

necessidades de subsistência tende a retirar do solo sais e 

minerais para se mantiver a planta como um todo desde suas 

raízes as folhas, constitui um reservatório de nutrientes, 

minerais e sais, Para seu desenvolvimento, e por suprir suas 

necessidades o solo tende a ficar ácido, levando a planta a 

também a alterar seus níveis de acidez. 

Os resultados de acidez nos estudos realizados por Lima 

(2018). Apresentaram-se bem inferiores aos encontrados neste 

estudo. O que vem a confirmar se a Babosa uma planta de teor 

de acidez muito elevado, o que pode por sua vez comprometer 

as tentativas de inserção deste produto no mercado alimentício.  

 Vem daí a necessidade de uma correção de solo, 

quando produzido em grande escala, mas a aloe vera, é uma 

planta tanto selvagem quanto doméstica que por sua vez se 

desenvolve em locais pequenos, como em grandes 

propriedades requer pouca água, não se vez necessária 

produções, apenas para uso comercial, já que a Aloe vera se 

reproduz  rapidamente e também pode ser produzidas a nível 

domiciliar. O valor dos sólidos solúveis totais encontrado no 

estudo, em comparação ao estudo realizado por Storck  (2015) 

que apresentou resultados inferiores para farinha feita com 

cascas de frutas cítricas, demonstra que a  farinha de babosa 

possui um maior teor de açúcar que outras farinhas.  

Segundo Leda (2017) em estudos realizados na 

caracterização de farinhas de abacaxi, acerola e mix de 

resíduos, nas três farinhas foram encontrados resultados 

semelhantes à formulação da farinha de babosa, tanto na 

umidade se enquadrando todos os resultados de ambas as 

farinhas dentro do que preconiza a legislação, os resultados de 

pH e acidez também se assemelham, esta pesquisa buscou 

formular três farinhas diferentes e  todas tiveram valores 
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semelhantes,  conforme descritos nos resultados a seguir, 

Farinha de casca de abacaxi: Umidade: 7,37; Ph: 3,32; 

Acidez:0,49; ºBrinx: 29,3; Cinzas:4,04.  Os resultados da 

Farinha de resíduos de acerola foram:Umidade: 10,92; Ph:4,05; 

Acidez: 1,21; ºBrinx: 34,3; Cinzas: 3,39.  Os resultados da 

Farinha de mix de resíduos foram: Umidade: 9,22; Ph: 3,51; 

Acidez: 0,68; ºBrinx:,33,3; Cinzas: 3,82. 

Neste estudo de Leda, (2017), podemos observar que a 

farinha de frutas cítricas como abacaxi e acerola apresentou 

resultados bem superiores de ºbrinx com relação a babosa , já 

que por sua vez, o teor de acidez da babosa  é maior que os 

das frutas utilizadas para elaborar as farinhas por, Leda (2017). 

  Em estudos realizados por Alves (2019) em 

formulação de farinha de acerola os resultados encontrados 

estão próximos dos resultados obtidos neste trabalho e por 

Leda, (2017), sendo assim a farinha de babosa com os 

resultados obtidos em umidade e ph, demonstra que a mesma 

é resistente a ataques microbianos, o que contribui para sua 

vida útil  e conservação podendo  se armazenado.   

Os resultados obtidos por Silva (2019). Em estudo com 

formulação de farinha de xique-xique, foram de Umidade: 

89,88;Cinzas (%): 2,58;pH: 4,79,°Brinx:2,00; Acidez (%): 

0,14±00. 

Para alimentos caracterizados como farinhas o  elevador 

teor de cinzas são indicadores de uma qualidade ruim do 

produto, o que não aconteceu neste estudo  já os teores de 

cinzas encontrados foram baixos, o que mostra uma melhor 

qualidade do produto  

O  PH de 4,78 para  o xiquexique, se aproximam aos da 

farinha de babosa Esse valor pode ter sido influenciado pelo 

pela concentração de minerais ou pelas próprias características 

naturais da planta. 
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CONCLUSÕES 

 

Conclui-se então que a farinha de babosa pode ser uma 

alternativa viável, uma vez que os valores analisados estão em 

sua maioria dentro dos padrões proposto. O que faz com que o 

alimento seja apto a ser inserido em testes de administração 

oral para se verificar suas propriedades  de cura, já que 

pesquisas evidenciam possíveis curas através do uso de 

extratos de babosa, a elaboração desta farinha, buscou novos 

meios para comprovar suas propriedades hipoglicemiante e 

cicatrizante além de fortificante do sistema imunológico, 

antiinflamatória, antimicrobiana, e anti-neoplásica, contudo esta 

planta ainda necessita de maiores estudos com relação a seus 

componentes tóxicos, posologia e dose, definir a melhor forma 

a se utilizada, assim podendo garantir segurança ao ser 

utilizada. Devesse intensificar os estudos do produto para 

possível inserção no mercado alimentício. 
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RESUMO: Manipuladores de alimentos podem ser uma das 
principais vias de contaminação na produção de alimentos em 
grande escala, podendo vir a causar riscos maiores como 
surtos alimentares em indivíduos que consomem a refeição 
daquele ambiente, podendo neste caso, ser um restaurante 
universitário (RU). Nesse contexto, o objetivo deste estudo é 
identificar os microrganismos presentes em celulares de 
manipuladores de alimentos de um Restaurante Universitári no 
interior da paraíba. Trata-se de uma pesquisa exploratória , de 
cunho descritiva analítica e de abordagem quantitativa. Foram 
realizados coletas de amostras em tubos de ensaio contendo 
meio de conservação BHI (Brain Heart Infusion), em seguida 
semeadas em meios de culturas, Ágar Macconkey, Ágar 
Sangue e Manitol Salgado, consequentemente realizados 
testes bioquímicos, de catalase, coagulase, coloração de 
grampositivo e gram-negativo; os resultados foram avaliados 
através de dados em Excel®; qualificando nas amostras, 
bactérias causadoras de patogenias, como, Staphylococcus, 
Enterococcus, Escherichia Coli, Salmonella e Shiguella. 

mailto:lidiaa.oliveira25@gmail.com
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Concluiu-se com esse estudo que, os telefones celulares têm 
grande influência na contaminação, sendo considerados 
vetores de possíveis doenças transmitidas por alimentos. A 
maioria das bactérias encontradas, podem ser decorrentes da 
má higienização dos aparelhos e outros utensílios que 
mantiveram contato com os mesmos, ressaltando a importância 
do conhecimento e aplicação dos métodos que compõem as 
boas práticas de manipulação exigidas, nas unidades de 
alimentação e Nutrição. 
Palavras-chave: Manipuladores de alimento. Boas práticas de 

manipulação. Doenças Transmitidas por Alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) acredita que 

Doenças Transmitidas por alimentos (DTA) são uma 

preocupação para a saúde da população, podendo ser fatais 

em crianças e idosos por seres os mais vulneráveis. Está 

relacionada em sua maioria a alguns fatores como: condições 

de saneamento básico, qualidade de água imprópria para 

consumo, higiene pessoal inadequada e alimentos 

contaminados (OMS, 2016). 

Atualmente a maioria dos Campi Universitários possui 

uma Unidade de Alimentação e Nutrição, os manipuladores de 

alimentos são informados sobre as boas práticas de 

manipulação, ainda assim existe uma relutância em 

cumprimento de todas elas, causando preocupação nos 

profissionais responsáveis (OLIVEIRA,2016). Refeições 

preparadas com antecedência ou em grandes quantidades, 

assim como preparações expostas à temperaturas ambiente 

por tempo excessivo e descongelamento inadequado acabam 
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levando ao crescimento de microrganismos. (SIRTOLI & 

CAMARELLA, 2018). 

Segundo PERSON et al (2005 apud TEIXEIRA & SILVA, 

2017) desde sua invenção em 1876, por Alexander Granam 

Bell, os telefones foram progressivamente implantados na 

sociedade sendo incorporado na vida das pessoas e se 

tornando um objeto de uso essencial e diário. Levando em 

consideração que a pele humana é o maior órgão do corpo e é 

provida de uma microbiota natural típica, que pode ser 

classificada como residente ou transitória, a manipulação de 

quaisquer objetos pode dinamizar o deslocamento de 

microrganismos, os aparelhos celulares podem servircomo 

nicho na transmissão desses agentes.  

Uma ferramenta de inclusão e interação, com trocas 

multas de conhecimento é a comunicação. “Desde a invenção 

dos telefones e de outras ferramentas digitais, o processo de 

comunicar rompeu todas as barreiras de distância” (ARAUJO et 

al., 2013). Normalmente no ambiente existem espalhados 

vários tipos de bactérias patogênicas para o homem, podendo 

causar diversos tipos de patologias, de acordo com o estado 

imunológico do indivíduo.  Os telefones celulares podem ser 

contaminados por uma higienização incorreta das mãos ou por 

bactérias presentes em superfícies contaminadas (SHAHABY 

et al., 2012). 

Os telefones celulares estão em todas as áreas do nosso 

dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho, por serem de fácil 

acesso a todos os indivíduos. Em sua maioria, os locais de 

trabalho proíbem o uso frequente dos celulares, principalmente 

aqueles onde envolve alimentação e a saúde da população, 

ainda é difícil controlar o seu uso nos mais variados setores, 
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sendo eles os meios de transporte e contaminação de 

microrganismos patogênicos envolvidos com as DTA’s na 

maioria dos setores de manipulação.   

Em relação aos principais locais de ocorrência de surtos 

alimentares, em ordem de importância estão, as residências, 

em seguida restaurantes, logo após instituições de ensino, 

refeitórios, festas em geral, unidades de saúde e ambulantes 

(FERRAZ, et al., 2015).  

Nos últimos 17 anos os principais agentes envolidos em 

surtos de DTA no Brasil foram Salmonella spp., Escherichia Coli 

e Staphylococcus aureus (BRASIL, 2018).  

Dias (2012), relata sobre um estudo realizado na 

Universidade de Londres, onde mostrou que 92% dos celulares 

existentes no Reino Unido estão contaminados e que um em 

cada seis deles apresentam uma contaminação decorrente de 

higiene pessoal inadequada. O grau de contaminação dos 

aparelhos foi contrastado com tampas de sanitários e 

maçanetas de portas. Os microrganismos patogênicos vivem na 

maioria dos aparelhos celulares, sendo os mais vistos 

Escherichia Coli, Enterococcus e tipos diferentes de 

Staphylococcus. Essas em sua maioria são responsáveis por 

sintomas como, diarreias, infecção e intoxicação alimentar. As 

bactérias constituem um grupo microbiano de alta incidência 

que apresenta ampla diversidade e virulência, o que lhes 

confere grande importância frente à sua capacidade de 

provocar danos à saúde humana (SILVA et al., 2017). 

O Ministério da Saúde relata que em sua maioria os 

alimentos que são envolvidos em surtos, são respectivamente 

alimentos mistos e produtos que utilizam água em sua base, 

múltiplos alimentos, leite e derivados seus derivados. As 
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bactérias têm grande importância e provocar danos à saúde dos 

indivíduos, pois fazem parte de um grupo de microrganismos de 

elevada incidência, que apresentam uma vasta diversidade e 

virulência (SILVA et al., 2017).  

Entre os anos de 2000 a 2017 foram notificados 12.503 

surtos de Doenças Transmitidas por alimentos no Brasil, destes 

apenas 3.196 foram confirmados laboratorialmente, sendo a 

identificação de agente etiológico obtida apenas em 2.593, 

onde 92,2% foram de oriegem bacteriana (BRASIL, 2018).  

A contaminação de alimentos durante a sua manipulação 

é um fato bem comum quando medidas higiênicos sanitárias 

não são seguidas. No Restaurante Universitário de uma 

Universidade no Sertão da Paraíba os manipuladores possuem 

Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e são 

treinados semestralmente para a produção de alimentos 

seguros, porém, percebeu-se que todos os funcionários 

descumprem é a utilização de telefones celulares enquanto 

manipulam os alimentos, mesmo a prática sendo proibida na 

instituição, uma vez que o referido aparelho é um valioso de 

contaminação.  

Os manipuladores parecem não acreditar que nesses 

aparelhos possam existir microrganismos patogênicos, no 

entanto é comum a passagem desses microrganismos para os 

aparelhos celulares por meio do contato com mãos, cabelos, 

boca, saliva, orelha e pele. Face ao exposto, questiona-se: 

bactérias patogênicas estão realmente presentes nos 

aparelhos celulares dos manipuladores de alimentos da UAN 

em estudo?  

Bueno et al. (2013) evidenciou que um dos pontos 

observados relativos a maior preocupação em uma UAN foi a 
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falta de higienização dos funcionários, apresentando 

comportamento de risco na cozinha, que podem vir a 

contaminar os alimentos e consequentemente comprometer a 

saúde dos estudantes, acreditando-se, portanto, que os 

manipuladores não têm conhecimentos suficientes sobre o 

assunto ou não os põem em prática. 

A Resolução - RDC ANVISA nº 216/04 estabelece Boas 

Práticas para serem utilizadas nos serviços de alimentação, 

sendo estas, práticas de higiene tanto pessoal quanto do local 

de trabalho que devem ser obedecidas pelos manipuladores 

partindo da escolha e compra dos produtos a serem utilizados, 

e passando por todas as suas etapas até a chegada do alimento 

ao consumidor (ANVISA, 2004). Já a Portaria CVS 5, de 09 de 

abril de 2013 serve para estabelecer condições principais de 

Boas Práticas e dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados para os estabelecimentos de alimentos e para os 

variados serviços de alimentação e nutrição, tendo o objetivo de 

garantir, as condições higiênico-sanitárias do ambiente 

(SECRETARIA DE SAÚDE, 2013). 

A contaminação dos alimentos pela utilização de 

aparelhos celulares associado a uma má higienização das 

mãos e de contato do telefone com algumas superfícies 

contaminadas por diferentes tipos de bactérias constitui-se 

como uma situação muito preocupante a saúde do comensal 

(SHAHABY et al., 2012). 

As manifestações de uma DTA podem ocorrer em uma 

das seguintes forrmas. Toxinfecção, resultado da ingestão de 

alimentos contaminados com microrganismos patogênicos que 

produzem ou liberam toxinas logo após ingeridos (MALACRIDA 

el al., 2017). Infecção, que decorre da ingestão e 
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consequentemente multiplicação do patógeno no intestino 

(GERMANO & GERMANO., 2015) 

Assim, o uso indevido de aparelhos celulares em 

Unidades de Alimentação e Nutrição por manipuladores de 

alimentos torna-se um dos principais fatores de risco de 

contaminação alimentar e consequentemente de transmissão 

de doenças. É nesse contexto que o presente trabalho se 

justifica, uma vez que a sensibilização de manipuladores de 

alimentos configura-se como uma estratégia para eliminar a 

utilização desses aparelhos dos serviços de alimentação e 

nutrição já que os microrganismos presentes nesses telefones 

podem causar graves prejuízos à saúde dos comensais.  

Esta pesquisa destina-se a avaliar microbiologicamente 

os celulares de manipuladores de alimentos em um 

Restaurante Universitário em uma cidade no interior da 

Paraíba, elaborar material didático para treinamento dos 

manipuladores dos alimentos; apresentar os resultados 

encontrados aos manipuladores; treinar/conscientizar os 

manipuladores sobre as boas práticas que devem ser seguidas 

no ambiente de trabalho. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho 

descritiva analítica e de abordagem quantitativa.  

A população foi composta por 7 manipuladores de 

alimentos da Unidade de Alimentação e Nutrição estudada, 

obtendo-se como amostra 7 participantes que se enquadram 

nos critérios de inclusão da pesquisa que foram, os que 

aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de 
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Consentimento Livre Esclarecido, terem no mínimo 18 anos de 

idade, e estarem devidamente empregados no local da 

pesquisa. Sendo excluídos do estudo, aqueles que não 

compareceram ao trabalho no dia da coleta e/ou aqueles que 

não possuem aparelho celular, como também os que não 

apresentaram condições físicas e/ou psicológicas. Após 

assinatura do termo de compromisso do pesquisador, 

juntamente com a devida autorização institucional, seguindo da 

aprovação deste projeto pelo comitê de ética do Centro 

Universitário de Patos – UNIFIP, de acordo com o preconiza a 

resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional que rege sobre a 

ética da pesquisa com Seres Humanos direta ou indiretamente 

(CAAE: 18794119.7.0000.5181) através de parecer 

consubstanciado e assinatura do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido) pelos participantes. 

A princípio foi explicado o passo a passo e intuito da 

pesquisa, aos manipuladores, ressaltando a importância 

científifica desta pesquisa, assim como a contribuição de todos 

para a sua realização.  

As amostras foram coletadas nos celulares de todos os 

manipuladores de alimentos da Unidade de Alimentação e 

Nutrição, para a coleta foi utilizada inicialmente o Swab em meio 

tubos de ensaios vedados, com sistema coletor de amostra e 

transporte em meio Brain Heart Infusion (BHI), em seguida 

levados em caixa térmica para manutenção do transporte do 

local da coleta, até o laboratório de microbiologia do Centro 

Universitário de Patos (UNIFIP). Para a análise, as coletas 

foram semeadas a placas de Petri, sendo 03 placas para  cada 

tipo de meios de Cultura, separadas para cada Swab, contendo 

meios de cultura distintos, sendo eles: Manitol Salgado, Ágar 
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Sangue e Ágar MacConkey, contendo um total de 21 placas 

semeadas. As placas após semeadas foram colocadas em 

estufa de secagem com cirlação de ar forçada por 24 horas, 

para observação do crescimento de microrganismos das placas 

contaminadas com as amostras. Em seguida, colocadas sob 

refrigeração para que o crescimento seja contido e realizadas 

as provas bioquímicas de Catalase, Coagulase e Gram 

positivas e negativas. 

De posse dos resultados das análises, os 

microrganismos foram identificados com intuito de mostrar a 

importância da utilização das boas práticas nas unidades de 

alimentação e nutrição.                  

Os riscos desta pesquisa estão entre o possível 

constrangimento dos colaboradores em meio aos resultados 

encontrados, os benefícios desta pesquisa envolvem a 

informação e o desenvolvimento em relação às Boas Práticas e 

a utilização destas, conforme os resultados e importância de 

utilizá-las no dia-a-dia de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição melhorando o desempenho e saúde de manipuladores 

e comensais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos foram que das 7 amostras 

coletadas, todas foram positivadas em meio BHI como mostra 

na (figura1) (Tabela 1). Das 7 amostras como pode ser 

observada na Tabela 1, o tudo 1 obtve crescimento negativo em 

apenas umas das amostras, sendo ela ágar Macconkey. O tubo 

2 obteve crescimento negativo apenas em meio Manitol 

Salgados, positivando em todos os outros, o tubo 3 foi  de 
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crescimento positivo para todos os meios semeados, o tudo 4 

não obteve crescimento apenas em meio Macconkey, 

acompanhando ainda a tabela 1, os resultados no tubo 5 foram 

de crescimento positivo para todos os meios, o tubo 6 obteve 

crescimento positivos apenas em Ágar Sangue e o tubo 7  

crescimento positivados em todos os meios semeados. Os 

meios de culturas semeados, são classificados por Ágar manitol 

(seletivo para Staphylococcus Aureus)  Ágar Macconey 

(seletivo para bacilos gram-negativos) (TEIXEIRA & 

SILVA,2017 apud TORTORA, et al, 2003). E Ágar Sangue  

 

Figura 1. Resultados de placas. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 
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Tabela 1. Resultados de Crescimento em Placas de meios de 

culturas. 

Amostras BHI Agar Macconkey Agar Sangue Manitol Salgado 

Tubo 01 + - + + 

Tubo 02 + + + - 

Tubo 03 + + + + 

Tubo 04 + - + + 

Tubo 05 + + + + 

Tubo 06 + - + - 

Tubo 07 + + + + 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

Em relação aos testes bioquímicos (figura 2), foram 

realizados testes de catalase, coagulase e testes de gram-

positivos e gram-negativos apresentados na (tabela 2), para  o 

teste de catalase, foram positivas as amostras dos tubos 3, 4, 5 

e 7, e negativas paras as amostras dos tubos 1,2 e 6. Já para o 

teste de Coagulase as amostras positivas foram as dos tubos 

2, 4, 5 e 7 e as amostras de coagulase negativas formas as dos 

tubos 1, 3 e 6, ainda na (tabela 2) os resultados para os testes 

de gram foram de amostras de bactérias gram-positivas nos 

tubos 5, 6 e 7 e de bactérias gram-negativas nos tubos 1, 2, 3 

e 4. 
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Figura 2. Realização de Testes Bioquímicos. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

 

  Tabela 2. Resultados de testes bioquímicos. 

Amostras Catalase Coagulase Gram  

Tubo 01 - - - 

Tubo 02 - + - 

Tubo 03 + - - 

Tubo 04 + + - 

Tubo 05 + + + 

Tubo 06 - - + 

Tubo 07 + + + 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

Após o semeio das placas, e testes bioquímicos 

verificou-se que cresceram Staphylococcus Aureus nas 
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amostras dos tubos 5 e 7, Enterococcus na amostra do tubo 7, 

crescimento de Escherichia Coli nas amostras dos tubos 2 e 3, 

crescimento nas amostras dos tubos 1 e 4 sendo sugestivos 

para Salmonella e Shiguela (Tabela 3). Pode-se afirmar, que 

todas as bactérias analisadas são de grande importância, o 

Staphylococcus Aureus, Enterococcus,  Salmonella,  Shiguela 

e Escherichia Coli. 

 

Tabela 3. Resultados de bactérias encontradas em amostras. 

Amostras Resultados 

Tubo 01 Sugestivo Salmonella e Shigela 

Tubo 02 E. Coli 

Tubo 03 E. Coli 

Tubo 04 Sugestivo Salmonella e Shigela 

Tubo 05 Staphylococcus Aureus  

Tubo 06 Enterococcus 

Tubo 07 Staphylococcus Aureus 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

O Staphylococcus aureus é a bactéria mais frequente na 

mucosa nasal. Os portadores nasais podem, por meio das 

mãos, desempenhar papel importante na disseminação do 

microrganismo, principalmente por meio dos alimentos por eles 

manuseados (RADDI et al., 1998 p. 36 apud FEITOSA et al., 

2017). 

A bactérias do gênero Salmonella, causa a salmonelse, 

uma das zoonoses que trazem transtorno a saúde pública 

mundial devido à capacidade de causar toxi-infecção alimentar 

podendo levar o indivíduo ao óbito. Esta infecção está 

associada ao consumo de carne de aves e de produtos avícolas 
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contaminados com sorotipos paratifoides de Salmonella spp. 

(FILHO; et. al. 2014). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia 

(2010, apud SOUZA & VANDESMET, 2016), a shiguelose, um 

infecção causada bacteriana decorrente da Shiguella, possui 

diversas formas celulares de uma única espécie. Promove 

infecções agudas no trato gastrointestinal, manifestando-se de 

forma assintomáticas ou formas graves com alto índice de 

toxicidade. Surge frequentemente em crianças ou em 

indivíduos imunossuprimidos, cujo sistema imune não se 

encontra totalmente funcional, incapaz de responder 

corretamente à ação de determinados microrganismos. 

Costa 2017, mostra que as bactérias produzidas pelas 

espécies de Enterococcus são bactérias que colonizam o trato 

gastrointestinal de seres humanos e de alguns animais, solos e 

água contaminada. Esse grupo de bactérias possui ao estresse 

químico e físico conseguindo sobreviver fora do seu habitat 

natural por períodos de tempos longos.  

E por fim a Escherichia Coli que é uma bactéria 

encontrada naturalmente no intestino de humanos e mamíferos 

em geral. A maioria das cepas de E. coli são inofensivas, 

todavia, algumas podem causar graves doenças transmitidas 

por alimentos. A transmissão ao homem pode ocorrer pelo 

consumo de alimentos contaminados, principalmente leite, 

carne e ovos crus ou malcozidos, e também pelo consumo de 

vegetais crus. Outra possibilidade é a transmissão de pessoa à 

pessoa, pela via fecal‐oral (CEVS, 2005 apud ROSA, 2016). 

Em relação aos resultados pode-se afirmar que o 

crescimento destas bactérias, se dá por má higienização de 

mãos, e utensílios utilizados pelos manipuladores, o que é 
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importante ressaltar sobre as boas práticas de manipulação que 

devem ser empregadas em todas as unidades de alimentação 

e nutrição. 

A Resolução - RDC ANVISA nº 216/04 estabelece que 

existam boas práticas de higiene por parte dos manipuladores, 

o que mostra nos resultados que não estão sendo devidamente 

seguidas, de acordo com a quantidade e especificidade dos 

microrganismos encontrados nos telefones destes 

manipuladores, sendo portas de entradas para contaminação 

de alimentos e variados tipos de doenças.  

Segundo AKINYEMI et al (2009 apud REIS, 2015) A 

possibilidade que o uso de aparelhos celulares possa ser um 

fator na disseminação de doenças contagiosas tem atraído a 

atenção de profissionais de saúde há alguns anos. Podendo ser 

confirmados neste estudo, alguns dos microrganismos 

possíveis causadores de doenças. Dentre os diferentes agentes 

causadores de DTA estão os microrganismos patogênicos e 

suas toxinas, agentes químicos, físicos ou biológicos (Marinho 

et al, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

Das amostras coletadas em aparelhos celulares 

pesquisados observou-se o crescimento bacteriano em todas 

as amostras, totalizando 100% das mesmas. Porém, a 

presença de alguns tipos de bactérias encontrados estão 

naturalmente presentes na flora normal de alguns seres 

humanos, podendo se tornar patogênico diante apenas de 

quadros de baixa imunidade, principalmente em crianças e 

idosos. Os resultados mostram a presença de bactérias gram-
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negativas, que são patogênicas, sugerindo que os aparelhos 

celulares podem de fato, ser um veículo de contaminação por 

microrganismos levando à Doenças Transmitidas por alimentos 

para seus usuários principalmente em setores onde se 

trabalham diretamente com alimentos.  A prevalência de 

bactérias fecais nos aparelhos celulares pode estar relacionada 

ao fato de que nem todas as pessoas têm hábitos de higiene 

saudáveis. Como maneira de reduzir tais contaminações a 

implementação da prática de higienização frequente de 

aparelhos de uso pessoal, além do uso devido das boas 

práticas de manipulação em  unidades de alimentação e 

nutrição, são algumas das principais alternativas a seres 

aplicadas, evidenciando assim a importância desse estudo e da 

necessidade de difundir conhecimentos sobre boas práticas. 
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RESUMO: Este trabalho tem por finalidade aplicar ferramentas 
de gestão da qualidade a partir da avaliação de adequação às 
Boas Práticas em um restaurante universitário (RU) da cidade 
de Patos-PB. A adequação às Boas Práticas foi avaliada 
usando como instrumento o check list para Serviços de 
Alimentação, visando identificar suas inconformidades. Para a 
detecção das causas das falhas diagnosticadas, foi construído 
o diagrama de causa e efeito, e para o plano de ação corretiva 
foi utilizado a ferramenta 5W1H. A partir do check list, pode-se 
verificar que o RU apresentou algumas inconformidades 
referentes às recomendações feitas pela ANVISA, sendo as 
atitudes dos manipuladores de alimentos o item considerado de 
maior risco de contaminação ao comensal. Com o diagrama de 
causa e efeito, pode-se constatar que dentre as causas que 
contribuíam para as falhas, destacou-se a categoria mão-de- 
obra, sendo os manipuladores de alimentos os principais 
responsáveis pela não adequação. Em relação ao plano de 
ação corretiva, pode-se perceber que as ações propostas são, 
em sua maioria, de baixo custo e que poderão reverter a 
situação atual. Sendo assim, a correção das falhas faz se 
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necessária para que o RU garanta a oferta de alimentos 
seguros e o emprego destas ferramentas associadas às boas 
práticas, surgem como alternativa para a obtenção de resolução 
e prevenção de falhas que comprometem a segurança 
alimentar. 
Palavras-chave: Serviços de Alimentação. Gestão da 

Qualidade. Alimentação Coletiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Restaurantes Universitários (RU’s) são Unidades de 

Alimentação e Nutrição que atuam como uma importante 

estratégia de assistência estudantil ao fornecer, especialmente 

aos alunos que possuem baixo poder aquisitivo ou que residem 

distante do ambiente onde estudam, uma alimentação 

equilibrada e nutritiva (ROHR; MASIERO; KLIEMANN, 2010).  

Tendo em vista que estes estabelecimentos possuem 

desafios de manter, a um baixo custo, um atendimento de 

qualidade e a oferta de uma alimentação que preserve a saúde 

de seus comensais, torna-se imprescindível que junto às 

atividades desenvolvidas ocorra o cuidado com a inocuidade 

dos alimentos, sendo este fundamental para a garantia e 

controle da qualidade através de adequadas condições 

higiênico-sanitárias e da adoção de medidas que previnam a 

contaminação das refeições nas diferentes etapas de sua 

produção (BRANDÃO; GIOVANONI, 2011; MELLO, 2013; 

SUSIN, 2017). 

Sendo assim, dentre tais atividades destaca-se o 

processo de manipulação dos alimentos, por ser uma etapa em 

que cuidados significativos devem ser tomados, uma vez que a 

mesma, caso não seja realizada adequadamente, pode 

ocasionar danos decorrentes de contaminações e, 
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consequentemente, afetar a segurança dos alimentos e a saúde 

dos consumidores (SILVA JÚNIOR, 2014).  

Para que este cuidado ocorra, os manipuladores de 

alimentos devem estar cientes da importância de realizarem 

suas funções com base nas Boas Práticas estabelecidas pela 

legislação brasileira através da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), órgão responsável pela fiscalização 

higiênico-sanitária dos alimentos e do ambiente de trabalho 

(SANTOS; CLEVER, 2013). Porém, estudos comprovam que 

embora os manipuladores possuam conhecimentos sobre os 

procedimentos que devem realizar, os mesmos se deparam 

com obstáculos que dificultam sua prática (GONZALEZ et al., 

2009). 

Com isto e devido à crescente preocupação com a busca 

pela melhoria contínua de seus serviços e com a satisfação de 

seus comensais, as indústrias de alimentos bem como as 

Unidades de Alimentação e Nutrição, passaram a procurar 

identificar falhas que dificultam sua produção e melhoria 

contínua, e se depararam com diversas dificuldades durante a 

definição das causas e solução de seus problemas (MATIAS, 

2014).  

Neste sentido, visando obter um melhor controle da 

qualidade nestes estabelecimentos, algumas ferramentas 

tornam-se úteis por se mostrarem capazes de aprimorar o 

sistema de gestão dos serviços ofertados à seus comensais. 

Dentre estas ferramentas, destacam-se o check list, diagrama 

de causa e efeito e o 5W1H (CARPINETTI, 2010). 

Diante desta premissa e considerando que o emprego de 

estratégias capazes de verificar, implantar e manter a qualidade 

higiênico-sanitária, minimizando os riscos à saúde, tornam-se 

necessárias, tais ferramentas gerenciais surgem como 
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instrumentos que proporcionam a garantia da qualidade nos 

Serviços de Alimentação por permitirem a identificação das 

causas que contribuem para a insatisfação dos comensais e 

auxiliarem na detecção de soluções para as falhas encontradas 

no ambiente de trabalho (CARPINETTI, 2010). 

Sendo assim, considerando que a implantação do 

sistema de gestão da qualidade proporciona benefícios 

significativos ao ambiente de trabalho, como a melhoria dos 

produtos e serviços ofertados, bem como o aumento da 

satisfação dos comensais, o objetivo deste trabalho foi aplicar 

ferramentas de gestão da qualidade a partir da avaliação de 

adequação às Boas Práticas em um restaurante universitário. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A coleta de dados foi realizada em um restaurante 

universitário, localizado na cidade de Patos-PB, no período 

entre maio e junho de 2018.  

Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se um 

estudo descritivo transversal híbrido e qualitativo. Inicialmente, 

investigou-se se há adequações às Boas Práticas de 

manipulação, utilizando-se como instrumento o check list em 

Boas Práticas para Serviços de Alimentação, baseado na RDC 

nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Esta ferramenta possibilita a avaliação de forma 

preliminar das condições higiênico-sanitárias do 

estabelecimento e proporciona o diagnóstido dos itens que 

apresentam inconformidades (BRASIL, 2004; SILVA et al., 

2015).    

  A partir da aplicação do check list, tornou-se possível 

analisar e identificar o grau de adequação às recomendações 
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das Boas Práticas no restaurante universitário, de acordo com 

a legislação vigente. 

Após a aplicação do check list, identificou-se as 

inconformidades do local de trabalho e as possíveis causas das 

falhas diagnosticadas. Para isto, utilizou-se o Diagrama de 

Causa e Efeito, também conhecido como Diagrama de Ishikawa 

ou espinha de peixe, que através do levantamento de variáveis 

conhecidas como “6 Ms” (método, matéria-prima, mão-de-obra, 

máquinas, medida, meio ambiente), proporciona a investigação 

das causas de falhas e busca solucioná-las visando garantir 

uma melhor qualidade da produção (ABRANCHES; DELLA 

LUCIA, 2014; BERNARDI et al., 2010).   

Em seguida, construiu-se um plano de ação corretiva 

com base na ferramenta de gestão da qualidade 5W1H, que 

consiste em obter respostas visando garantir a implementação 

de soluções, a partir de questionamentos como: what (O quê?), 

em que se descreve as atividades que devem ser executadas; 

why (Por quê?), em que se define a razão de executar a tarefa; 

where (Onde?), no qual se estabelece o local a ser realizado; 

who (Quem?), em que se define o responsável pela ação; when 

(Quando?), em que se estabelece o prazo e how (Como?), em 

que se define a maneira que será executada a ação (BEHR; 

MORO; ESTABEL, 2008).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da aplicação do check list, pode-se verificar que 

a Unidade de Alimentação e Nutrição apresentou algumas 

inconformidades referentes às recomendações propostas pelas 

Boas Práticas, sendo as atitudes dos manipuladores de 

alimentos o item considerado de maior risco de contaminação 
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ao comensal. De acordo com Santos e Clever (2013), os 

colaboradores devem ser capazes de realizar atividades 

conforme as boas práticas de manipulação para que haja 

qualidade no Serviço de Alimentação.  

Estudos comprovam que a área de preparo das refeições 

pode apresentar um risco elevado para a ocorrência de 

doenças transmitidas por alimentos (DTA) quando estratégias 

como as boas práticas não são adotadas pelos manipuladores 

da Unidade (SUSIN et al., 2017). Durante a produção de 

alimentos, tanto os colaboradores quanto os utensílios e 

superfícies que estão em contato com os mesmos, podem se 

tornar consideráveis fontes de contaminação, sendo 

responsáveis pela veiculação de perigos de origem química, 

física e/ou biológica aos alimentos (BRANDÃO et al., 2014; 

RIBEIRO et al., 2014). 

Para que isto não ocorra, todas as etapas do processo 

de produção, desde a matéria-prima até a distribuição do 

produto final, devem ser monitoradas a fim de assegurar todos 

os cuidados com o ambiente de preparo, equipamentos, 

utensílios e instalações, visando favorecer a inocuidade do 

alimento fornecido (FOOD SAFETY, 2015). Tal monitoramento 

permite detectar o risco de contaminação dos alimentos, qual a 

etapa do processo produtivo que mais afeta a segurança dos 

mesmos e onde deve-se atuar para melhorar a sua qualidade 

(REIS et al., 2015). 

Sabe-se que as normas que regem as Boas Práticas de 

manipulação envolvem requisitos que compreendem desde as 

instalações do estabelecimento, higiene pessoal, do local, dos 

equipamentos e utensílios até a descrição detalhada dos 

procedimentos a serem adotados pela Unidade de Alimentação 

e Nutrição (NASCIMENTO; BARBOSA, 2007). Dentre as 
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medidas estabelecidas pela legislação capazes de garantir o 

desempenho destas práticas, destacam-se as práticas 

adequadas de manipulação e higiene dos alimentos, condições 

higiênicas satisfatórias do ambiente de trabalho, assim como a 

constante capacitação dos manipuladores (SANTOS; CLEVER, 

2013; SOUZA, 2013).  

Silva e Comin (2013) em seu estudo constataram a 

importância dos manipuladores para assegurar a inocuidade 

dos alimentos, ao ressaltarem que a qualidade destes não é 

garantida apenas pela adequação da estrutura, equipamentos 

e utensílios da Unidade de Alimentação, visto que a 

contribuição de todos os envolvidos torna-se essencial durante 

a implantação e execução das boas práticas e, portanto, todos 

devem estar cientes sobre a real importância de contribuírem 

para a oferta de alimentos seguros.  

 Apesar de constatado que os manipuladores do 

restaurante universitário haviam participado recentemente de 

um curso de capacitação, verificou-se que os mesmos 

continuavam a exercer práticas inadequadas, demonstrando 

resistência na mudança de comportamentos e na incorporação 

de novos hábitos. O mesmo foi constatado por Silva (2015), ao 

perceber que apesar de participarem de programas de 

capacitação periodicamente, os manipuladores de uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar apresentavam o 

hábito de falar durante o preparo dos alimentos e não 

higienizavam as mãos enquanto os manipulavam. 

Estudos demonstram que os manipuladores de 

alimentos recebem treinamentos adequados, observando-se a 

melhoria do seu nível de conhecimento sobre a obtenção de 

alimentos seguros. Porém, muitas vezes estes conhecimentos 

não refletem em mudanças de comportamento (ANSARI-LARI; 
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SOODBAKHSH; LAKZADEH, 2010). Desta forma, o 

conhecimento em segurança alimentar não assegura a adoção 

de práticas corretas, sendo portanto, essencial a formação 

contínua dos mesmos para assegurar a produção de alimentos 

seguros (TOKUÇ et al., 2009). 

Em um estudo de Neto et al. (2017), manipuladores de 

alimentos de Serviços de Alimentação de Palmas, no Tocantins, 

participaram de curso de capacitação que abrangia palestras 

educativas sobre boas práticas de fabricação, abordando temas 

indicados pela legislação vigente. Para a avaliação do 

conhecimento destes manipuladores quanto às boas práticas, 

foi  realizada a aplicação de questionários antes e após o 

treinamento. De acordo com os autores, houve um aumento 

considerável no nível de conhecimento após a realização da 

capacitação, sugerindo que se realizada de forma contínua, 

pode contribuir com a prevenção de contaminações dos 

alimentos e minimizar casos de surtos de DTA. 

 Diante desta premissa, verificou-se que, embora 

demonstrem conhecimentos sobre a importância do uso das 

Boas Práticas, os manipuladores do restaurante universitário 

apresentavam atitudes que comprometiam a segurança dos 

alimentos, tais como a frequente utilização de adornos e 

acessórios, o hábito de não utilizarem equipamentos de 

proteção individual (EPIs), e a baixa frequência de lavagem das 

mãos, corroborando com os resultados da pesquisa realizada 

por Vidal et al. (2011). Além disto, percebeu-se que os mesmos 

utilizavam o celular durante a produção das refeições, 

favorecendo o risco de contaminação dos alimentos (SELLA; 

BOHRER; BOTTARO, 2017). 

Em uma pesquisa realizada por Medeiros, Carvalho e 

Franco (2017), pode-se constatar que os manipuladores de um 
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restaurante universitário reconheciam que algumas atitudes 

eram consideradas inadequadas, tais como cantar, assobiar e 

falar sobre o alimento, bem como comer durante o preparo dos 

mesmos. Entretanto, apesar de possuírem o conhecimento dos 

riscos de contaminação que tais atitudes poderiam ocasionar, 

as mesmas permaneceram sendo frequentes, corroborando 

com os resultados desta pesquisa. 

 Neste sentido, pode-se constatar que apesar dos 

treinamentos frequentes, os manipuladores dos alimentos não 

possuem a consciência da necessidade de se colocar em 

prática atitudes simples como a utilização dos uniformes, sendo 

comum o uso de meia calça e calçados abertos, favorecendo a 

ocorrência de riscos em casos de acidentes. O mesmo foi 

constatado por Silva et al. (2015), ao verificar que os 

manipuladores de alimentos de uma Unidade de Alimentação 

utilizavam roupas pessoais no local de trabalho, devido à 

ausência de uniformes.  

Sendo assim, torna-se evidente a necessidade da 

promoção de capacitação contínua dos manipuladores e a 

adoção de medidas que garantam o emprego das boas práticas 

durante a produção e manipulação dos alimentos (IUNG et al., 

2013; SELLA et al., 2017). 

Diante desta premissa, estudos comprovam que a 

repetição das atividades e a falta de estímulo, favorecem a 

diminuição na eficácia da aplicação de programas como as 

Boas Práticas. Segundo Cunha, Stedefeldt e Rosso (2014), a 

mudança de comportamento deve ser estimulada pois requer 

que os colaboradores compreendam os riscos que seus erros 

podem provocar à saúde dos comensais e que os mesmos têm 

papel fundamental na prevenção de tais ameaças. Sendo 

assim, a implementação de estratégias de motivação, 
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treinamento e monitoramento das práticas exercidas pelos 

manipuladores de alimentos, tornam-se necessárias por 

favorecerem o alcance de melhorias contínuas (CAVALLI; 

SALAY, 2007; MELLO et al., 2010).  

Sendo as ferramentas de gestão da qualidade, uma das 

alternativas que garantem tal monitoramento, pode-se verificar, 

durante a aplicação no Serviço de Alimentação, sua eficácia na 

detecção e resolução de problemas. Segundo Matias (2014), 

tais ferramentas gerenciais são utilizadas visando mensurar, 

analisar e propor soluções para falhas que interferem no 

desempenho do trabalho, permitindo assim, obter um maior 

controle nas tomadas de decisões. A figura 1 apresenta o 

diagrama de causa e efeito, construído de acordo com as 

principais causas referentes ao não atendimento às Boas 

Práticas diagnosticadas no restaurante universitário. 

A partir do diagrama de causa e efeito, pode-se constatar 

que dentre as causas que contribuíam para o não atendimento 

às Boas Práticas, destacou-se a categoria mão de obra, sendo 

os manipuladores de alimentos os principais responsáveis pela 

não adequação. O mesmo foi observado por Silva et al. (2015), 

ao verificar durante a avaliação da adequação às Boas Práticas 

de uma Unidade de Alimentação hospitalar que 41,89% das 

causas das não conformidades eram referentes à mão de obra, 

visto que a mesma apresentava-se deficiente devido ao número 

reduzido de funcionários,  resultando desta forma, na categoria 

em que apresentava as causas mais citadas durante a 

construção do diagrama de causa e efeito.  
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Figura 1. Diagrama de causa e efeito. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Embora a implantação do sistema de gestão da 

qualidade  proporcione benefícios significativos ao ambiente de 

trabalho, estudos afirmam que as maiores dificuldades 

encontradas para a sua consolidação estão relacionadas à 

resistência a mudança por parte dos funcionários e ao baixo 

envolvimento e comprometimento por parte dos gestores 

(LAGROSEN; BACKSTRON; LAGROSEN,2007; POKSINSKA; 

EKLUND; DAHLGAARD, 2006). 

Ketzer (2013) em seu estudo constatou que dentre as 

dificuldades encontradas durante a aplicação destas 

ferramentas, a resistência dos manipuladores às mudanças 
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propostas é considerado o obstáculo mais frequente, devido a 

insistência na manutenção de hábitos e comportamentos 

inadequados. De acordo com Souza (2013), isto demonstra a 

necessidade de um maior comprometimento por parte de todos 

os envolvidos, além do acompanhamento para que se possa 

resolver questões que comprometem a qualidade higiênico-

sanitária dos produtos oferecidos ao consumidor. 

 Em relação ao plano de ação corretiva desenvolvido a 

partir da ferramenta 5W1H e apresentado na tabela 1, pode-se 

perceber que as ações propostas são, em sua maioria, de baixo 

custo e que poderão reverter a situação atual das 

inconformidades detectadas, proporcionando benefícios tanto 

para o ambiente de trabalho como para a segurança e saúde 

dos comensais  (LOURENÇO; CARVALHO, 2006). 

 

Tabela 1. Plano de ação corretiva para as inconformidades 
encontradas no restaurante universitário. 

Especificação do item do check list: 
Manipuladores de alimentos 

Objetivo: evitar a contaminação dos alimentos 

Público-alvo: manipuladores de alimentos 

Meta a ser alcançada: conscientizar os manipuladores sobre os 
riscos de contaminação dos alimentos e a importância do uso 
das boas práticas 

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA – 5W1H 

O quê? Por 
quê? 

Onde? Quem
? 

Quando
? 

Como? 

Fornecer 
EPIs e 
uniforme 
 

Evitar 
acidente 
de 
trabalho  

Área de 
preparo 
e 
cocção 

Gestão Curto 
prazo 

Fornecer  
os EPIs e 
uniformes 
ofertados 
pela firma 
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Fornecer 
lavatório
único 
para 
lavagem 
das mãos 

Evitar o 
risco de 
contágio 
do 
alimento
e assim, 
torná-lo 
seguro  

Área de 
preparo 

Gestão Médio 
prazo 

Instalar 
lavatório 
com 
produtos 
de 
higiene e 
papel não 
reciclável 

Proibir 
entrada 
sem uso 
da touca 
na 
cozinha 

Evitar o 
risco de 
contágio
do 
alimento  

Área de 
preparo 
e 
cocção 

Gestão 
e RT 

Curto 
prazo 

Afixar 
avisos 
proibindo 
a entrada 
sem o uso 
de toucas 
e 
distribuí-
las aos 
visitantes  

Proibir o 
uso de 
adornos 
como 
brincos, 
anéis, 
relógios e 
bonés 

Evitar o 
risco  de 
contágio  
do 
alimento 

Área de 
preparo 
e 
cocção 

RT Curto 
prazo 

Através 
de 
atividade 
que vise 
obter a 
ciência 
sobre os 
riscos de 
contágio 
que o uso 
destes 
adornos 
podem 
ocasionar 

Fornecer 
POP’s 
sobre a 

Facilitar 
a 
correta 

Área de 
preparo 

RT Curto 
prazo 

Afixar 
POP’s 
nas 
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correta 
higiene 
das mãos 

higiene 
e 
lembrá-
los de 
manter 
as mãos 
limpas 

paredes 
próximas 
à cubas 
de 
higiene 
das mãos 

Proibir 
uso de 
celular na 
cozinha 

Garantir 
a oferta 
de 
alimento  
seguro    
 

Área de 
preparo 
e 
cocção 

RT Curto 
prazo 

Afixar 
avisos 
nas 
paredes 
proibindo 
entrada e 
uso de 
celular na 
cozinha 

Evitar 
com que 
falem 
muito, 
cantem e 
comam 
durante o 
preparo 
do 
alimento 

Para 
impedir 
o risco 
de 
contágio 
do 
alimento  

Área de 
preparo 
e 
cocção 

RT Curto 
prazo 

Através 
de 
práticas 
que visem 
obter a 
ciência 
sobre os 
riscos que 
tais 
atitudes 
podem 
ocasionar 
à saúde 
do 
comensal 

Legenda:  RT: nutricionista responsável técnico 
Fonte: Autoria própria, 2018.  

 

Conforme observado na tabela 1, a ferramenta 5W1H 

permitiu construir um plano de ação de forma prática e 
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organizada, demonstrando ser um instrumento eficaz na 

solução de problemas e na busca pela melhoria contínua do 

Serviço de Alimentação. O mesmo foi constatado no estudo 

realizado por Figueiredo, Arrieiro e Almeida (2017), ao 

verificarem que o 5W1H permitiu a construção de um plano de 

ação de forma prática e estruturada, demonstrando a facilidade 

e os benefícios adquiridos a partir do uso desta ferramenta.   

Além disto, vale ressaltar que devido a sua simplicidade, 

tal ferramenta pode ser utilizada nos setores diversos da 

organização de uma Unidade de Alimentação, contribuindo 

para a excelência dos serviços prestados aos seus comensais 

(LOURENÇO; SILVA; MALARES BRANCO, 2010). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que a 

correção das inconformidades detectadas faz se necessária 

para que o restaurante universitário garanta, de acordo com a 

legislação vigente, a oferta de alimentos seguros. 

Além disso, pode-se verificar que as ferramentas de 

gestão da qualidade utilizadas neste trabalho se mostraram 

essenciais para a constatação das falhas e do potencial de 

melhorias que o Serviço de Alimentação possui. Atitudes 

importantes, citadas no plano de ação, devem ser tomadas para 

que o processo produtivo garanta sua qualidade.  

A implantação e utilização dessas ferramentas no 

cotidiano do restaurante universitário podem trazer benefícios 

permanentes, pois podem facilitar a tomada de decisões para 

solucionar problemas e promover uma melhoria contínua de 

todos os seus processos. 
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Diante do exposto, torna-se evidente que o emprego de 

ferramentas de gestão da qualidade associadas às boas 

práticas, surgem como uma importante alternativa para a 

obtenção de resolução e prevenção de falhas que 

comprometem a segurança alimentar, por atuarem propondo, 

de forma satisfatória, a proteção ao comensal e garantia da 

qualidade dos alimentos. 
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RESUMO: A ingestão diária dos alimentos e a utilização dos 
nutrientes para o fornecimento de energia é fundamental para 
a manutenção dos seres vivos. A lei orgânica de segurança 
alimentar e nutricional criada em 2006 estabelece que todos 
possuem direito ao acesso permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, com qualidade biológica, 
sanitária e nutricional. O cumprimento das legislações 
sanitárias nos serviços de alimentação é essencial para 
produção de alimentos seguros. Diante disso, o presente 
trabalho relata o desenvolvimento de um ciclo de capacitações 
com manipuladoras de alimentos numa creche da cidade de 
Campina Grande-PB. As atividades foram desenvolvidas em 
três momentos: capacitação dos manipuladores, avaliação 
microbiológica das mãos e orofaringe e oficinas de 
aproveitamento integral dos alimentos. Foi visto que as 
manipuladoras não tinham conhecimento específico sobre 
manipulação dos alimentos. Encontrou-se ainda a presença de 
patógenos nas mãos e orofaringe das manipuladoras podendo 
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causar sérios riscos de intoxicação e infecção alimentar devido 
à relação manipulador e alimento. As oficinas foram 
importantes, ajudando a diminuir o desperdício e contribuindo 
para o conhecimento e importância da alimentação saudável. 
Dessa forma, é possível concluir que a higienização 
inadequada dos manipuladores pode contribuir diretamente 
para a presença de microorganismos. Mostrando assim, a 
necessidade de um maior controle higiênico/sanitário por parte 
dos produtores, manipuladores e órgãos fiscalizadores 
competentes.  
Palavras-chave: Higienização. Manipuladores. Alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é um dos mais importantes fatores para 

garantir um bom desenvolvimento na infância, a alimentação 

adequada pode prevenir carências nutricionais e promover um 

adequado desenvolvimento. A educação alimentar e nutricional 

contribui para promoção e proteção da alimentação adequada, 

a fim de garantir o adequado aporte nutricional e a segurança 

alimentar (PONTES, 2016). 

O manipulador de alimentos é considerado o principal 

veículo de contaminação de alimentos (Cunha et al., 2019). 

Desta forma, com o intuito de minimizar estes riscos, faz-se 

necessário que esses manipuladores tenham conhecimento e 

cumpram o Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação do regulamento federal voltado ao 

controle (FERREIRA JR, 2019). 

A lei orgânica de segurança alimentar e nutricional criada 

em 2006 estabelece que todos possuem direito ao acesso 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, com qualidade biológica, sanitária e nutricional. O 
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cumprimento das legislações sanitárias nos serviços de 

alimentação é essencial para produção de alimentos seguros 

(SILVA, 2016). 

Durante a manipulação dos alimentos é predominante o 

risco de contaminação, quando as medidas higiênicas 

sanitárias não são adotadas e as condições ambientais são 

insatisfatórias para sua manipulação (MEDEIROS, 2017). 

 Os manipuladores, os utensílios e as superfícies de 

contato são importantes fontes de contaminação, podendo 

veicular perigos de contaminação por microrganismos 

causadores das Doenças Transmitidas por Alimentos as DTAS 

(PALITOT et al, 2017) que são resultantes da ingestão de 

alimentos contaminados por microorganismos patogênicos, 

toxinas microbianas ou substâncias químicas. A contaminação 

pode acontecer na manipulação dos alimentos através de 

procedimentos incorretos, a utilização de matérias-primas de 

má qualidade, condições do ambiente e  através de diversas 

falhas relacionadas a hábitos dos funcionários, todos esses 

fatores podem contribuir na contaminação, sobrevivência e 

multiplicação de microorganismos nos alimentos (CUNHA, 

2019). 

No Brasil, entre o período de 1999 a 2008 foram 

notificados surtos de casos de DTAS que ocorreram em 

instituições de ensino, essas doenças são causadoras de 

morbidade e mortalidade no mundo, especialmente as 

gastrenterites/doenças diarreicas agudas (LOPES, 2015). A 

prevenção dessas patologias no ambiente escolar é algo 

preocupante devido ao público alvo da contaminação de 

alimentos serem crianças de escolas infantis e ensino 

fundamental com faixa etária entre 0 a 6 anos, o que caracteriza 
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como uma fase mais suscetível a infecção, o que pode acarretar 

prejuízos a saúde dos escolares (BERTAGNOLLI et al, 2019). 

Dados como estes revelam a importância de se 

adotarem, nas unidades de alimentação e nutrição, técnicas 

adequadas nos procedimentos realizados pelos manipuladores, 

obedecendo às condições higiênico sanitárias satisfatórias, 

garantindo a sua qualidade nutricional, dentro das normas de 

controle de proliferação de microrganismos durante o preparo 

dos alimentos (SILVA JÚNIOR, 2014; FERNANDES, 2017). 

Ações educativas voltadas para os manipuladores de 

alimentos que esclareçam sobre os riscos de contaminação e 

da correta higienização de mãos, bancadas, utensílios e 

equipamentos é uma medida importante para garantir maior 

segurança e qualidade dos alimentos para que os erros 

observados sejam corrigidos ou minimizados (RAMOS; 

BORGES; SOUSA, 2015; MEDEIROS, 2017).   

O comprometimento de todos os envolvidos no preparo 

dos alimentos é uma condição básica para o sucesso da 

implantação das boas práticas de manipulação (RAMOS; 

BORGES; SOUSA, 2015). 

Dada à importância da segurança alimentar e do papel 

dos manipuladores de alimentos, o presente trabalho visa 

relatar o desenvolvimento de um ciclo de capacitações com 

manipuladoras de alimentos numa creche da cidade de 

Campina Grande-PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho relata capacitações realizadas para 

as manipuladoras de alimentos de uma creche situada na 

cidade de Campina Grande- PB. Essas capacitações faziam 
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parte de ações de um projeto de extensão intitulado “Estratégia 

de educação nutricional para melhorar a qualidade e sabor da 

merenda escolar”, o qual foi desenvolvido por oito alunos de 

nutrição sob a supervisão de três professoras de uma faculdade 

particular.  

Esse projeto de extensão teve nove meses de duração 

onde eram realizadas duas atividades mensais com as 

manipuladoras de alimentos, de modo a não atrapalhar as 

atividades diárias da creche. 

As atividades desenvolvidas com as merendeiras 

tiveram 3 ciclos, a saber : 

➢ 1º ciclo: realização de capacitações teóricas voltada 

à orientação sobre a forma correta de realizar a 

manipulação dos alimentos, higienização e 

conservação dos mesmos. Também orientando 

sobre a importância de manter as boas práticas de 

higienização de equipamentos e utensílios; 

➢ 2º ciclo: coleta de material para análise 

microbiológica das mãos e orofaringe das 

manipuladoras após elas realizarem lavagens das 

mãos conforme faziam no seu dia-a-dia e após 

aprenderem as normas de boas práticas de higiene-

sanitária; 

➢ 3º ciclo: realização de oficinas sobre aproveitamento 

integral dos alimentos e foram lançadas sugestões 

de mudanças no cardápio com receitas mais 

nutritivas utilizando os ingredientes já existentes na 

creche.  

Para o primeiro ciclo de atividades com as 

manipuladoras foram ministradas palestras com uso de slides e 

metodologias ativas abordando a temática de biossegurança no 



ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM MANIPULADORAS DE 

ALIMENTOS DE UMA CRECHE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB 

749 
 

que tange a manipulação, higienização e conservação dos 

alimentos e o controle-sanitário dos utensílios usados na 

elaboração dos alimentos, enfatizando a importância de seguir 

as normas das Boas Práticas para Unidades de Alimentação e 

Nutrição Escolares (Uane). 

No segundo ciclo de atividades foram realizadas coletas 

de amostras para análises microbiológicas o que ocorreu após 

aprovação com parecer do comitê de ética (CAAE 

71098417.7.0000.5175, parecer 2.325.865, obtido em 10 de 

outubro de 2017). Para realização da coleta, as participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Para análise das mãos foi solicitado às manipuladoras 

que higienizassem da forma como fariam se fossem manipular 

os alimentos, após esse procedimento com o auxílio de um 

swab estéril realizou-se a coleta das amostras. Posteriormente 

foram coletadas amostras dos mesmos locais, porém desta vez 

foi solicitado às manipuladoras que realizassem a higienização 

seguindo as Normas de Boas Práticas aprendidas na 

capacitação anterior, com o intuito de comparar as técnicas 

utilizadas na higienização pessoal e dos utensílios. 

Finalizando o terceiro ciclo de atividades foram 

realizadas uma série de oficinas práticas sobre aproveitamento 

integral dos alimentos, utilizando uma cartilha específica sobre 

o tema que foi confeccionada pela equipe do projeto. O objetivo 

principal desse ciclo foi por em prática as técnicas repassadas 

nas capacitações teóricas sobre as Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos, bem como mostrar a importância do 

uso integral dos alimentos o que também gera uma economia 

para a creche.    
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o início do desenvolvimento das atividades 

propostas no projeto foi realizada uma visita para averiguar 

quantas crianças eram atendidas no local; quantas refeições 

eram servidas diariamente; quantas manipuladoras; seu grau 

de instrução; capacitações realizadas, entre outras 

informações.   

A creche onde foi desenvolvido o projeto atende cerca de 

160 crianças e dispõe de apenas duas manipuladoras de 

alimentos que trabalhavam em regime de escala diária, sendo 

alternados os dias de trabalho entre elas. A instituição é 

administrada por uma Ordem de freiras que também realização 

suas refeições no local, o que totaliza uma média de 185 

pessoas e todas as refeições ficam a cargo das 2 

manipuladoras de alimentos.  

Com relação à quantidade de refeições que são servidas 

para as crianças, observou-se que no período da manhã são 

preparados o café e o lanche; e a tarde, o almoço e outro 

lanche, totalizando 4 refeições.  

As duas manipuladoras não possuíam nenhum curso 

para exercer essa função, uma delas possui o ensino 

fundamental incompleto e a outra o médio completo.  Sendo 

que, uma das manipuladoras era auxiliar de limpeza e hoje faz 

parte da equipe da cozinha. Equipe esta composta apenas 

pelas duas manipuladoras de alimentos, não dispondo de um 

profissional nutricionista.  

Com a falta do profissional da nutrição muitas atividades 

ficam sem uma supervisão adequada, tal como a lista de 

compras dos alimentos que é elaborada pela equipe da cozinha 

e as compras são realizadas pela administração da creche que 
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confessou não saber se compra os itens corretos para uma boa 

alimentação e também não sabe ao certo as quantidades 

necessárias para um mês de consumo. Outra atividade de 

responsabilidade do nutricionista é a elaboração de um 

cardápio de refeições que atendam as necessidades 

nutricionais das crianças, porém pela falta desse profissional as 

manipuladoras fazem aleatoriamente, apenas se preocupando 

com o que elas dispõem em estoque para a preparação das 

refeições.   

De posse dessas informações as capacitações 

começaram com um ciclo de palestras teóricas sobre vários 

temas, tais como: componentes bioquímicos dos alimentos e 

sua importância; os principais alimentos fontes de determinados 

nutrientes relacionando com a pirâmide alimentar esclarecendo 

necessidades alimentares justificando a ordem de classificação 

dos alimentos que a constitui; a importância do aproveitamento 

integral dos alimentos geralmente descartados, destacando 

suas propriedades nutricionais geralmente superiores às partes 

utilizadas e outro tema muito importante trabalhando foi sobre 

as Boas Práticas de manipulação e higienização enfatizando a 

forma correta de realizar a higienização, manipulação e 

conservação dos alimentos e também foram repassadas 

orientações sobre a necessidade de higienização pessoal e dos 

equipamentos e utensílios da cozinha.  

Para facilitar o processo de aprendizagem nesse ciclo de 

palestras foram utilizadas diversas metodologias ativas, como 

exemplo, na palestra sobre as boas práticas de higienização 

pessoal e dos utensílios foi utilizada uma dinâmica a qual 

vendava os olhos das manipuladoras e sujávamos as mãos e 

antebraços das mesmas com um pincel e tinta lavável, em 

seguida elas deviam fazer a higienização ainda de olhos 
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vendados, conforme figura 1. O resultado dessa dinâmica foi 

ensinar a forma correta de lavagem das mãos e sua relevância 

para a manipulação dos alimentos. 

 

Figura 1: Dinâmica às cegas para facilitar o processo de 
aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 
 
                              
                              Fonte: Autores 
 

Quando medidas higiênico-sanitárias não são adotadas 

assim como as condições ambientais insatisfatórias para a 

manipulação de alimentos ocorrerá uma contaminação desses 

alimentos durante a sua manipulação. Por conseguinte, a 

formação e a capacitação desses profissionais têm papel 

fundamental, pois é através da prática de corretos hábitos de 

higiene no local de trabalho que os riscos serão minimizados.  

Por meio de estudos realizados, pesquisadores, 

distinguem problemas na qualificação desta mão de obra, em 

função da formação profissional deficiente, decorrente da pouca 

escolaridade e dos baixos salários. Este fato constitui-se num 

grave problema social e de saúde pública, pois a falta de 

qualificação profissional para atuar neste segmento de mercado 

cria obstáculos à implantação de processos produtivos seguros 

e na aplicação de ferramentas de controle de qualidade 

(MEDEIROS et al., 2017). 
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Como nas escolas públicas há uma intensa produção e 

manipulação de alimentos, isso demonstra a necessidade da 

implementação das Boas Práticas para Unidades de 

Alimentação e Nutrição Escolares (Uane), que auxiliam no 

controle das condições operacionais e garanti com mais 

facilidade a elaboração de produtos seguros (SOUSA et AL, 

2019). Elas são obrigatórias pela legislação brasileira, para 

todas as indústrias e estabelecimentos que podem ser 

avaliadas mediante a utilização do instrumento “Lista de 

verificação de Boas práticas para Unidades de Alimentação e 

Nutrição Escolares”, que foi desenvolvido pelo Centro de 

Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) 

em parceira com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), com base em portarias e resoluções dos 

estados de São Paulo e Rio Grande do Sul e na RDC 216/2004 

(BRASIL 2004; BRASIL 2013). 

Seguindo a Lista de verificação das Boas Práticas na 

Alimentação Escolar (BPAE), um dos primeiros itens 

observados foi o de higiene pessoal dos manipuladores do local 

em estudo, nesse item as inadequações mais significativas 

foram a presença de adornos, como colares, pulseiras, brincos 

e, principalmente, anéis e unhas grandes e esmaltadas. Todas 

as manipuladoras não apresentavam uniforme padrão, 

utilizando vestuários do cotidiano como bermudas, calças, 

camisas com cores inadequadas e sandálias de dedo. A falta 

de utilização do calçado adequado durante a manipulação dos 

alimentos além de ser anti-higiênico, também pode trazer riscos 

de acidentes para os manipuladores. Não foi observado o uso 

de toucas e máscaras, apenas usavam aventais de plástico o 

que também não segue a recomendação das BPAE.  
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Resultados semelhantes ao presente estudo foram 

observados em três creches públicas municipais situadas na 

zona urbana do Município de Bacabal  (MA), nas quais nenhum 

dos manipuladores vestia uniforme, usavam adornos, descuido 

na higienização pessoal e preparação de alimentos, o que não 

é permitido durante a produção de refeições (SILVA; PEREIRA; 

ARAÚJO; LIMA, 2019).  

De acordo com a RDC nº 216/045 e com o Guia para as 

Boas Práticas na Alimentação Escolar (BRASIL, 2013), um item 

de extrema importância é a higiene pessoal do manipulador, por 

isso é preconizado vestimentas adequadas, que devem ser 

mantidas limpas, e que os adornos devem ser retirados durante 

a manipulação dos alimentos, bem como o uso de sapatos 

fechados e antiderrapantes. Além disso, mesmo com a 

utilização dos  uniformes é necessário atentar-se a higienização 

correta dos mesmo porque quando  a higienização dos 

equimentos não é adequadra se favorece a contaminação do 

produto, visto isso os uniforme devem ser utilizados em perfeito 

estado de conservação, para contribuir em uma produção 

segura (RIGODANZO, 2016). 

Para demonstrar a importância das normas de 

segurança alimentar foi realizada uma pesquisa bacteriológica 

composta de amostras biológicas das manipuladoras e também 

de alguns artigos utilizados no preparo dos alimentos, essa 

pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira (etapa 1) 

compreendeu a coleta de todas as amostras sem interferência 

do pesquisador. A segunda (etapa 2) ocorreu após a 

capacitação sobre as Boas Práticas de manipulação e 

higienização. 

Pode-se inferir com essas análises que as 

manipuladoras não seguiam corretamente as normas de 
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higienização pessoal, uma vez que, ao observar as placas de 

semeadura ocorreu uma redução do nível de contaminação 

após a correta higienização das mãos, conforme figura 2.  

 

Figura 2: Placas de semeadura após coleta de material 
microbiológico das mãos das manipuladoras, antes e após da 
palestra sobre BPM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
                                  Fonte: Autores 

 

Um estudo realizado por Ponath et al. (2016) também 

observou a presença de comtaminações nas mãos dos 

manipuladores, estes que não foram submetidos a  capacitação 

sobre as Boas Práticas de manipulação o estudo foi 

desenvolvido em 5 estabelecimentos de Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN), apontou que nas 3 amostras 
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coletadas em dias diferentes em cada estabelecimento, 100% 

dos manipuladores apresentavam contaminação por 

microorganismos aeróbios mesófilos. item de grande 

importância para a segurança alimentar é o uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), visto que também 

podem ser veiculadores de agentes patogênicos. Em outro 

estudo realizado por Nascimento e Queiroz (2017), foi 

analisada a importância da lavagem das mãos realizada 

corretamente que demonstrou como o procedimento é capaz de 

evitar infecções relacionada à saúde e mais garantia da 

segurança dos alimento, o que aponta a necessidade  uma 

estrutura física apropriada para uma boa execução dessa 

higienização.  

Apesar da melhoria significativa após o treinamento na 

análises de  contaminação das mãos das manipuladoras 

posterior a higienização correta é necessário que atividades de 

formação como a desenvolvida sejam realizadas 

continuamente. Cunha (2019) realizou um estudo voltado para 

os manipuladores de alimentos em âmbito hospitalar observou 

mudanças significativas aos hábitos e posturas dos 

manipuladores de alimentos de 58,8% de conformidades antes 

do treinamento para 91,6 o autor relata que existia falta de 

entendimento dos manipuladores em relação a alguns 

comportamentos dos mesmos realizados durante a preparação 

e exposição do alimento que relatarm sentir-se  mais seguros 

para realização das tarefas após treinamento. 

 Em relação ao aspecto de comportamento dos 

funcionários, troca de luva e máscaras, cuidados com 

contaminação cruzada, lixeiras destampadas ao sair da área de 

serviço, refrigeração/congelamento de sobras limpas e 

temperatura de exposição de alimentos, foi observado 
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mudanças consideráveis evidenciando que antes, apesar de 

treinados, existia falta de entendimento em relação a algumas 

atitudes dos mesmos durante a preparação e exposição do 

alimento. Em relação à lavagem das mãos e higiene pessoal 

destaca-se maior frequência da prática após o treinamento. Os 

participantes relatam que se sentem mais seguros para 

realização das tarefas após treinamento. 

Também, foram realizadas coletas de amostras 

biológicas da orofaringe das duas manipuladoras o que 

confirmou a presença de patógenos, como mostra a figura 3, 

reforçando a necessidade da utilização dos EPIs, 

 

Figura 3: Placas de semeadura após coleta de material 
microbiológico da orofaringe das manipuladoras, antes e após 
da palestra sobre BPM. 

 
Fonte: Autores 

 

O Brasil não dispõe de uma legislação que estabeleça 

um padrão microbiológico para esses tipos de análises, 

entretanto a presença dessas bactérias indicam falhas na 
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higiene e sanitização das mãos e orofaringe, com riscos à 

saúde do usuário. 

Finalizando as atividades propostas pelo projeto foram 

realizadas oficinas sobre o aproveitamento integral dos 

alimentos com a finalidade evitar os desperdícios, aplicar os 

conceitos aprendidos nas capacitações sobre as BPMA, bem 

como melhorar nutricionalmente o cardápio, visto que não 

existia uma proposta de cardápio na instituição. 

Na ocasião foram preparadas algumas receitas 

disponibilizadas em uma cartilha confeccionada pela equipe do 

projeto, onde algumas dessas receitas eram sugestões do novo 

cardápio. No final da atividade as crianças provaram as receitas 

e foi realizada uma dinâmica com as mesmas para mensurar a 

aceitação das preparações.  

As manipuladoras aprenderam com essas oficinas a 

importância de não se desperdiçar alimentos e os valores 

nutricionais de muitas frutas, legumes e sobras de refeições 

anteriores. Além do que o aproveitamento integral de alimentos 

contribui para a redução do lixo, redução de custos, estímulo ao 

consumo de alimentos regionais além do enriquecimento 

nutricional. 

Como resultado dessas atividades obtivemos feedbacks 

positivos por parte das manipuladoras as quais relataram que 

após essas capacitações e palestras estão mais seguranças e 

cheias de conhecimento para a escolha e preparo dos 

alimentos; e o novo cardápio teve uma excelente aceitação 

pelas crianças. 
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CONCLUSÕES  

 

Dessa forma, é possível concluir que a higienização 

inadequada dos manipuladores e dos estabelecimentos pode 

contribuir diretamente para a presença de microorganismos, 

como também a importância da capacitação dos manipuladores 

de alimentos para promoção da Segurança alimentar e 

Nutricional.  Mostrando assim a necessidade de um maior 

controle higiênico/sanitário por parte dos produtores, 

manipuladores e órgãos fiscalizadores competentes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALVES, N. D; OLIVEIRA, J. M. S; BARRETO, A. G, PRAXEDES, C. I. S.  
impacto de ações de capacitação em boas práticas de fabricação na 
condição higiênico-sanitária de restaurantes self-service do município de 
Valença-RJ. Higiene alimentar, v. 33, n.288-289, abril / maio 2019. 
BERTAGNOLLI, S. M. M; RAVANELLO. J; MATHIAS, G. D; SACCOL, A. L. 
F. Avaliação da higienização das mãos de manipuladores em escolas 
municipais de educação infantil. Higiene alimentar, v. 33, n.288-289, abril / 
maio 2019. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 216, 
de 15 de setembro de 2004. Regulamento Técnico de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 16 set. 2004. Seção 1, p. 25-30. 
BRASIL. Ministério da Educação. Guia de Instruções das Ferramentas para 
as Boas Práticas na Alimentação Escolar.2013.  
BRASIL. Ministério do desenvolvimento social e combate à fome, Secretaria 
nacional de segurança alimentar e nutricional. O direito humano à 
alimentação adequada e o sistema nacional de segurança alimentar e 
nutricional. Brasília, 2013. 
CUNHA, L.L. et al. Avaliação da capacitação de manipuladores sobre temas 
de boas práticas de manipulação utilizando uma ferramenta de qualidade 
em uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar em rio das ostras- RJ. 
Higiene alimentar, v.33, NS. 288/289 – ABRIL / MAIO DE 2019 
FERNANDES, Michele Gonçalves. Unidades de Alimentação e Nutrição: 
A importância do controle de temperatura em alimentos. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Anhanguera Educacional, 
Guarulhos, 2017.                   



ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM MANIPULADORAS DE 

ALIMENTOS DE UMA CRECHE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB 

760 
 

FERREIRA, P.P. J.; FERREIRA, J.C.; CAPELLINI, L.S.J.; TSUCHIYA, A.C.  
Condições higiênicos sanitárias de alimentos comercializados em food 
trucks. Higiene alimentar, v.33, NS. 288/289 – ABRIL / MAIO DE 2019 
ISSA, R.C. et al. Alimentação escolar: planejamento, produção, distribuição 
e adequação. Revista Panamericana de Salud Pública, v.35, n.2, p.96-
103, fev. 2014. 
LOPES, A.C.C. et al. Avaliação das Boas Práticas em unidades de 
alimentação e nutrição de escolas públicas do município de Bayeux, PB, 
Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v.20, n.7, p.2267-2275, 2015. 
MEDEIROS, M.G.G.A; CARVALHO, L.R; FRANCO, R.M. Percepção sobre 
a higiene dos manipuladores de alimentos e perfil microbiológico em 
restaurante universitário. Ciência & Saúde Coletiva, v.22, n.2, p.383-392, 
2017. 
MEDEIROS, M.G.G.A; CARVALHO, L.R; FRANCO, R.M. Percepção sobre 
a higiene dos manipuladores de alimentos e perfil microbiológico em 
restaurante universitário. Ciência & Saúde Coletiva, v.22, n.2, p383-392, 
2017. 
NASCIMENTO, F. C.; QUEIROZ, V. V. Qualidade microbiológica das mãos 
de manipuladores de alimento em um restaurante de Brasília-DF. Científica 
Sena Aires, Goiás, v. 6, n. 2, p. 109-115, jul./dez., 2017. 
PALITOT, L.E.B.T et al. Avaliação microbiológica de sucos ofertados em 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar. Revista Agropecuária 
Técnica, Areia-PB, v.38, n.4, p.201-205, 2017. 
PONATH, F. S.; VALIATTI, T. B.; SOBRAL, F. O. S.; ROMÃO, N. F.; ALVES, 
G. M. C.; PASSONI, G. P. Avaliação da higienização das mãos de 
manipuladores de alimentos do Município de Ji-Paraná, Estado de 
Rondônia, Brasil. Pan-AmazSaude,  Ananindeua ,  v. 7, n. 1, p. 63-69,  mar.  
2016. 
PONTES, A.M.O; ROLIM, H.J.P; TAMASIA, G.A. A importância da 
Educação Alimentar e Nutricional na prevenção da obesidade em 
escolares. Artigo. Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, 2016. 
RAMOS, A.E; BORGES, N.R.S; SOUSA, A.F. Avaliação das condições 
higiênico-sanitárias das cozinhas de escolas públicas de um município do 
semiárido nordestino. Rev. Interd. Ciên. Saúde, v.2, n.3, p.64-73, ago./out. 
2015. 
RIGODANZO, S. I.; MOURA, F. A.; BRASIL, C.  C. B.; SILVEIRA, J. T. 
Avaliação das boas práticas de manipuladores, responsabilidades, 
documentação e registro em cozinhas escolares de Itaqui-RS. Ciencia y 
Tecnología, Posadas, n. 26, p. 53-59, dez., 2016 
Silva EVC, Barata FTM, Rocha NMA, Barros BCV, Silva GF, Silva NS, Silva 
BA. Condições Higiênico-sanitárias em escolas públicas do município de 
Castanhal – PA, após treinamento dos manipuladores de alimentos. Rev Hig 
Alim, v.26, n.212, p.27-30, 2012. 



ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM MANIPULADORAS DE 

ALIMENTOS DE UMA CRECHE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB 

761 
 

SILVA JÚNIOR, E. A. Manual de Controle Higiênico sanitário em 
Serviços de Alimentação. São Paulo: Varela, 2014. 
SILVA, F.T. S, PEREIRA, C.C, ARAÚJO, A.M, LIMA, S.K.R . Avaliação das 
condições higiênico-sanitárias na produção da merenda ofertada em 
creches públicas no município de bacabal- m. HIGIENE ALIMENTAR, v.33, 
NS. 288/289 – ABRIL / MAIO DE 2019 
SILVA, L.H.M. et al. Avaliação das condições higiênicas de escolas de 
ensino infantil e fundamental por meio da aplicação de listas de verificação. 
Segurança Alimentar e Nutricional, v.23, n.1, p.837-848, 2016. 
SOUSA, F. V;  NEGRÃO, M. L. M, ANDRADE, A. P. C, RIOS, D. A. S. 
Identificação de perigos microbiológicos associados às tábuas de corte de 
polietileno de uma unidade de alimentação do município de Fortaleza-CE.   
Higiene alimentar, v. 33, n.288-289, abril / maio 2019 
VALLE, E. R. Carne bovina: alimento nobre indispensável, 2000.  



CONCURSO DE RECEITAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: VALORIZANDO O 

MANIPULADOR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM SANTA CRUZ– UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

762 
 

CAPÍTULO 39 
 

CONCURSO DE RECEITAS PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: VALORIZANDO 

O MANIPULADOR NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE EM SANTA CRUZ– UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

Fábio Resende de ARAÚJO1  
Ingride Mirely da SILVA2 

Renatha Celiana da Silva BRITO3 

 Layanne Cristini Martin SOUSA
4 

Mariana Silva BEZERRA5 

 

1 Nutricionista. Professor Adjunto do Departamento de Administração/UFRN; 2  

Nutricionista. Graduada pela FACISA/UFRN; 3Nutricionista. Mestranda do 
PPSACOL/UFRN;4Nutricionista. Professora da FACISA/UFRN ; 5Nutricionista. 

Doutoranda do PPGSCOL/UFRN. 
resende_araujo@hotmail.com  

 

RESUMO: O manipulador de alimento é um dos responsáveis 
pela promoção da saúde dentro da escola a partir da estreita 
relação e pelo conhecimento acerca dos hábitos alimentares do 
público escolar, sendo a escola, portanto, um espaço 
permanente de aprendizagem. O objetivo desse trabalho é 
relatar a experiência de um concurso de receitas para a 
alimentação escolar desenvolvido com manipuladores de 
alimentos de oito escolas (um participante selecionado de cada) 
no município de Santa Cruz/RN. As preparações deveriam 
conter, preferencialmente, ingredientes importantes para uma 
alimentação saudável, observando a restrição de alimentos não 
saudáveis, tais como enlatados, embutidos, em pó, 
concentrados e desidratados. Os critérios utilizados para a 
escolha da melhor receita foram baseados no Edital nº 
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003/2017/2017 do FNDE: viabilidade no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, valorização dos hábitos locais, 
criatividade e inclusão de alimentos saudáveis. A preparação 
com maior pontuação e, portanto, vencedora do concurso foi  
“almôndegas ao molho de tomate com ervas finas e macarrão” 
tendo como ingrediente principal a proteína de soja texturizada. 
A partir desse trabalho proporcionou-se a reflexão sobre o papel 
do manipulador na garantia do direito à alimentação adequada 
na escola, sendo necessárias abordagens e estratégias 
contínuas para um trabalho fortalecido do ponto de vista da 
promoção da saúde. 
Palavras-chave:Alimentação Escolar. Promoção da Saúde. 

Alimentação Saudável. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação está intimamente relacionada com a vida 

do ser humano, influenciando diretamente no estilo de vida e 

saúde (SOUZA, 2015), sendo a alimentação escolar 

reconhecida pela Constituição Federal de 1988 como um direito 

das crianças que estejam devidamente matriculadas na rede 

pública de ensino a ser garantido através de programas 

suplementares (SCARPARO, 2014). 

É na infância que os hábitos alimentares do indivíduo são 

formados para ao longo da vida, por isso a prática e o acesso à 

uma alimentação saudável é fundamental nesta fase (SOUZA, 

2015). Além disso, por passar grande parte do seu dia na escola 

e pela relação com as demais crianças, acredita-se que a 

escola seja o local mais propício ao estímulo dos hábitos 

saudáveis e promoção da saúde (CARVALHO, 2018).  

O profissional nutricionista habilitado, segundo a RDC nº 

26, de 17 de junho de 2013, é o responsável técnico vinculado 
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ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que 

deve coordenar as ações relacionadas à alimentação na escola 

(BRASIL, 2013). Nessa perspectiva, segundo Souza et. al 

(2017), compete ao nutricionista que atua na alimentação 

escolar, além de efetuar o planejamento e o acompanhamento 

das etapas que se referem à elaboração do cardápio, coordenar 

as ações de alimentação escolar, a inserção nos cardápios de 

produtos da agricultura familiar respeitando os hábitos 

alimentares de cada região e realizar ações de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) com alunos e quadro técnico. 

Segundo a RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, 

considera-se manipulador de alimentos “qualquer pessoa do 

serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto 

com o alimento” (ANVISA, 2004). No contexto escolar, os 

manipuladores de alimentos, também chamados de 

merendeiros, têm grande relevância quanto a promoção da 

saúde por meio da alimentação saudável, no entanto muitas 

vezes não são reconhecidos e valorizados quanto a esse papel 

(OLIVEIRA, 2017).  

Essa importância se dá pela estreita relação e pelo 

conhecimento acerca dos hábitos alimentares do corpo 

estudantil, possibilitando a utilização desse espaço como um 

permanente local de aprendizagem (FONSECA; CARLOS, 

2015). Em razão disso, é indispensável aos manipuladores a 

realização de atividades que promovam conhecimentos teórico-

práticos e que desenvolvam habilidades específicas na área de 

alimentos (OLIVEIRA, 2017). 

Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de relatar a 

experiência de um concurso de receitas para a Alimentação 

Escolar realizado com manipuladores de alimentos de escolas 
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da rede pública municipal de Santa Cruz, no Rio Grande do 

Norte em novembro de 2018.  A finalidade do Concurso foi 

valorizar o papel do manipulador na promoção da alimentação 

saudável e adequada no ambiente escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, relacionado a um concurso de receitas para a 

Alimentação Escolar realizado pela Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi (FACISA), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), através do Grupo de Estudos em 

Metabolismo, Exercício e Nutrição (GEMEN) em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação (SME) do município de 

Santa Cruz/RN. 

O Concurso de Receitas para a Alimentação Escolar foi 

realizado no mês de novembro de 2018 no campus universitário 

da FACISA-UFRN, dentro de um evento maior sobre Saúde do 

Escolar destinado a gestores, professores e manipuladores de 

escolas da rede pública municipal de Santa Cruz/RN, que 

recebem os alunos de graduação para estágio curricular e para 

atividades de pesquisas. O evento é realizado anualmente no 

intuito de fazer uma devolutiva sobre as atividades que foram 

desenvolvidas no corrente ano. 

O concurso consistiu na eleição, divulgação, execução, 

avaliação e premiação de receitas culinárias elaboradas pelos 

manipuladores de alimentos das escolas.  Para participar eles 

deveriam preencher um formulário sobre a receita onde 

constassem as seguintes informações: nome da escola, nome 

da receita, ingredientes, medidas caseiras ou gramatura, 
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descrição do modo de preparo, tempo de preparo, rendimento 

em número de porções e inclusão de fotos, sendo necessário 

que elas fossem consideradas como uma preparação de sabor 

salgado A divulgação ocorreu nas escolas, bem como as 

respectivas inscrições conforme folder na figura 1. 

 

Figura 1. Folder de divulgação do concurso de receitas. 

 

 
Fonte: Comissão organizadora do evento, 2018. 
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As receitas deveriam conter, preferencialmente, 

ingredientes importantes para uma alimentação saudável, 

observando a restrição de alimentos não saudáveis, tais como 

enlatados, embutidos, em pó, concentrados e desidratados, 

conforme os artigos 22 e 23 da RDC nº 26/2013 (BRASIL, 

2013), que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 

aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE. Cada 

escola poderia ser representada por apenas um participante 

com sua respectiva receita, mesmo que a escola dispusesse de 

mais manipuladores em seu quadro técnico. Ao final tiveram 

oito escolas inscritas, totalizando oito manipuladores. 

A escolha da receita a ser representada no concurso 

ficou sob responsabilidade e preferência de cada manipulador, 

bem como sua preparação durante o evento. Para a seleção da 

melhor receita foi considerada a relação com atividades de 

EAN, de acordo com os  seguintes critérios: a) Viabilidade no 

PNAE: possibilidade de replicação da receita no contexto da 

alimentação escolar; b) Valorização dos hábitos locais: 

utilização de alimentos regionais; c) Criatividade (inovação e 

originalidade); d) Inclusão de alimentos saudáveis: 

prioritariamente alimentos in natura ou minimamente 

processados conforme legislação do PNAE e cada critério foi 

pontuado com notas de 1 a 5, sendo 1 a menor pontuação e 5 

a maior.  

As normas do concurso foram baseadas em um 

concurso realizado pelo FNDE por meio do edital Edital Nº 

003/2017/2017 - Concurso Melhores Receitas da Alimentação 

Escolar - 2ª Edição. A escolha deste edital para basear os 

critérios do concurso local foi considerando que iniciativa 
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semelhante foi realizada com algumas escolas em concurso 

nacional. 

A escolha da receita se deu com a execução destas em 

dois turnos de candidatos. Os ingredientes foram 

disponibilizados pela SME do município. A elaboração das 

preparações aconteceu no laboratório de Técnica Dietética da 

FACISA/UFRN, sob supervisão da comissão organizadora do 

evento e da técnica de laboratório para  garantir que todas as 

etapas cumprissem as normas de Boas Práticas de 

Manipulação segundo a RDC nº 216/2004 (ANVISA, 2004). 

A avaliação das receitas foi realiza por profissionais da 

área de nutrição e alimentação escolar, convidados pela 

organização, sem que nenhum deles tivessem vínculo pessoal 

ou profissional com os candidatos do concurso. Por fim, a 

preparação com melhor pontuação e, portanto, considerada a 

melhor entre os jurados, segundo os critérios anteriormente 

citados, ganhou o concurso. A segunda e terceira colocadas no 

ranking de melhor receita também receberam premiações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Preenchidos os requisitos conforme a figura 2, 

especialmente sobre a utilização de alimentos regionais com 

abordagens mais saudáveis, estiveram inscritas no concurso 

oito escolasrepresentadas por um manipulador cada, sendo as 

preparações intituladas por eles mesmos como: “Omelete 

nutritivo”, “Arroz carreteiro”, “Creme de chuchu”, “Risoto de 

frango 1”, “Risoto de frango 2”, “Macarrão ao molho branco”, 

“Arroz de panela de pressão” e “Almôndegas ao molho de 

tomate com ervas finas e macarrão”. Seus respectivos 
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ingredientes encontram-se no Quadro 1. Essa última foi a 

preparação vencedora.  

 

Figura 2. Ficha de avaliação das preparações inscritas. 

 
Fonte: Comissão organizadora do evento, 2018. 

 

Quadro 1. Ingredientes e medidas caseiras para a realização 

das receitas. 
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Receita Ingredientes 
Medidas 

caseiras/Gramatura 

Omelete nutritivo 

Ovos 12 Unidades 

Tomate 3 unidades 

Cebola 3 unidades 

Pimentão 2 unidades 

Leite 1 litro 

Farinha de trigo 1 Kg (2copos) 

Cheiro Verde 1 molho (á gosto) 

Sal 1 pitada 

Carne seca 500g 

Cebolinha 1 molho (á gosto) 

Arroz carreteiro 

Carne de sol 800 g 

Peito de frango 1 ½ Kg 

Cenoura 3 unidades 

Milho Verde 1 lata 

Ervilha 1 lata 

Pimentão 2 unidades 

Cebola 2 unidades 

Arroz 1 Kg 

Alho 5 dentes 

Creme de chuchu 

Chuchu 3 unidades 

Farinha de Trigo 3 Xicara 

Sal a gosto 

Manteiga 1 Colher de sopa 

Leite 1 Litro 

Risoto de frango 

Arroz 
parabolizado 

1 Kg 

Peito de frango 1 ½ Kg 

Cenoura 3 unidades 

Cebolinha 1 molho 

Cebola 4 unidades 

Coentro 1 molho 

Cabeça de Alho 5 dentes 
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Colorau 1 Unidade 

Sal 2 Colheres 

Óleo 1 Xicara 

Macarrão ao 
molho branco 

Macarrão 
parafuso 

1 pacote 

Peito de Frango 1 Kg 

Farinha de trigo 3 colheres de sopa 

Leite 450Ml 

Creme de leite 1 caixa 

Margarina 2 colheres cheias 

Sal Á gosto 

Pimenta do reino 1 unidade 

Cebola 2 unidades 

Alho 5 dentes 

Tomate 2 unidades 

Colorau 1 Colher de sopa 

Arroz de panela 
de pressão 

Arroz parbolizado 1 Kg 

Peito de frango 1 Kg 

Cebola 4 unidades 

Coentro 1 molho 

Cabeça de Alho 5 dentes 

Tomate 2 Unidade 

Sal 2 Colheres 

Óleo 1 Xicara 

Pimentão 1 unidade 

Pimenta A gosto 

Almôndegas ao 
molho de tomate 
com ervas finas e 

macarrão 

Proteína de soja 
texturizada  

(escura) 

 
150g 

Cheiro verde 1 maço 

Cebola 2 Unidade 

Farinha de rosca A gosto 

ovos 2 unidades 

Pimentão 1 Unidade 



CONCURSO DE RECEITAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: VALORIZANDO O 

MANIPULADOR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM SANTA CRUZ– UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

772 
 

Margarina 2 Colheres de sopa 

Molho de tomate 
(tradicional) 

2 sachês 

Creme de leite 2 Unidades  

Orégano A gosto 

Macarrão 
espaguete 

2 pacotes 

Manjericão A gosto 

Sal A gosto 

Pimenta A gosto 
Fonte: Comissão organizadora do evento, 2018 

 

Para organizar uma preparação a fim de compor um 

cardápio escolar busca-se obedecer as leis da alimentação 

estabelecidas por Pedro Escudero em 1937, uma vez que, 

amparado sobre estas, espera-se que o cardápio apresente-se 

qualitativa e quantitativamente adequado, tendo-se o cuidado 

de explorar as técnicas de preparo, a fim de evitar monotonia 

tanto em relação ao modo de fazer, como em aspectos 

relacionados a cores e sabores, buscando harmonia entre as 

combinações sugeridas. Nesta perspectiva observou-se que a 

preparação vencedora “Almôndegas ao molho de tomate com 

ervas finas e macarrão” foi a que mais se aproximou desse 

conceito. 

Ademais, considerando que as merendeiras são aquelas 

pessoas que detém de maior propriedade de conhecimento 

quando se trata dos hábitos alimentares dos escolares das suas 

respectivas escolas, podem ser consideradas fundamentais 

para o desenvolvimento efetivo da educação em saúde, 

principalmente quando o foco é a educação alimentar e 

nutricional (FERNANDES; FONSECA; SILVA, 2014). 
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A manipuladora da preparação vencedora relatou que 

em seu ambiente  escolar existe uma grande rejeição quanto às 

preparações a base de proteína texturizada de soja, portanto, 

pensando em como aumentar essa aceitabilidade, a 

manipuladora enxergou o concurso como uma oportunidade de 

introduzir a proteína de soja no cardápio alimentar. 

O processo de decisão das escolhas das preparações 

incluídas nos cardápios é, na maioria das vezes, realizado pela 

gestão da escola e/ou por nutricionistas responsáveis técnicos 

pela alimentação escolar. No entanto, através do relato desta 

manipuladora sobre a aceitabilidade do cardápio, vê-se a 

importância de incluir esse profissional na tomada de decisões 

voltadas ao planejamento do cardápio (FONSECA; CARLOS, 

2015; FERNANDES et al., 2014). 

Assim, as merendeiras constituem papel importante no 

contexto da alimentação escolar e desempenham com 

dedicação o cumprimento das diretrizes básicas do PNAE. 

Como elucidado por Fonseca e Carlos (2015), as mesmas, 

atuam desde o recebimento e armazenamento dos gêneros, até 

o preparo de uma refeição saudável. Assim, enquanto 

manipuladoras preocupam-se em cuidar rigorosamente da 

higiene pessoal e alimentar a fim de garantir uma produção que 

compreenda o controle de qualidade exigido pelo programa e 

promova a distribuição de alimentos seguros aos alunos. 

Nesse contexto, o trabalho realizado por estas colaboradoras é 

imprescindível para a promoção e certificação da produção 

segura de alimentos, por esse motivo, ainda que exista todo um 

cuidado e zelo durante o preparo da merenda, é preciso reforçar 

permanentemente os princípios de higiene para evitar situações 

inadequadas que ofereçam riscos e ameacem a saúde dos 
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escolares. Isto sugere a necessidade de capacitações que 

dentre diversos temas importantes, ressaltem as boas práticas 

de manipulação, desenvolvendo uma formação continuada no 

âmbito do PNAE. 

Portanto, é importante destacar que a sua visibilidade no 

ambiente escolar, possibilita a tais profissionais valorizarem o 

convívio com os escolares, condição que permite maior 

sensibilidade, bem como uma possível preocupação com a sua 

saúde (OLIVEIRA, 2017).  

Segundo Rosa e Monteiro (2014), a base para todo 

processo produtivo é o planejamento de cardápio, uma vez que 

a partir dele controla-se e verifica-se vários outros dados que  

influenciam diretamente a produção, como a seleção de 

fornecedores, aquisição de gêneros, preparo das refeições, que 

resultarão na apreciação de um cardápio elaborado. 

De maneira geral, ao observar as preparações inscritas 

percebe-se quealém de práticas e acessíveis do ponto de vista 

de aquisição, todas foram muito bem elaboradas, favorecendo 

a possibilidade de implantação na alimentação escolar. Além 

disso, a partir de atividades como essa, voltadas aEAN, que 

tiveram boa aceitação por parte das gestões escolares, pode-

se perceber o quanto a ideia de promover alimentação saudável 

no ambiente escolar tem sido valorizada no município de Santa 

Cruz/RN, devido especialmente, ao trabalho desenvolvido 

pelos discentes da universidade envolvidos nos estágios, 

extensão e pesquisa nesses espaços. 

É notório que os participantes se envolvem pelo prazer 

nas atividades de manipulação de alimentos, assim como por 

reconhecerem a importância do trabalho que desempenham 

para a promoção da saúde dos escolares a partir de uma 
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alimentação mais saudável e adequada (LOPES; DAVI2017). A 

responsabilidade por essa alimentação saudável dentro da 

escola que deve ser compartilhada entre os diversos atores 

sociais envolvidos (gestão, manipulador, pais, professores) é o 

caminho para a construção de um estilo de vida centrado na 

pomoção da saúde (CECANE PARANÁ, 2010; SZINWELSKI,  

2015). 

Segundo Szinwelski (2015), até meados de 1994 as 

escolas recebiam alimentos praticamente prontos enviados 

pelo governo, no entanto, a partir dos anos seguintes, o governo 

passou a enviar verbas para que alguns municípios e estados 

comprassem os gêneros e a partir de então, a alimentação 

escolar passou a ser servida segundo o hábito dos alunos, 

preparada com alimentos in natura e com autonomia dos 

manipuladores.  

Atualmente as escolas recebem alimentos frescos e, 

com isso, há uma manipulação de alimentos maior e mais 

detalhada, o que exige mais dedicação e cuidados higiênicos-

sanitários (BRASIL, 2006). Desse modo, as estratégias de 

formação devem estar voltadas a sensibilização dos 

merendeiros para a promoção da saúde em serviços que 

podem influenciar nos hábitos alimentares do indivíduo devido 

ao contato social (CAMOZZI,  2015; SOARES; TRAD, 2016). 

Assim, nessa perspectiva, Lopes e Davi (2016) reforçam 

a necessidade de estratégias que contemplem amplamente a 

alimentação abrangendo suas diferentes dimensões, entretanto 

de maneira que reúnam informações e atividades motivacionais 

para que facilitem a compreensão daqueles a quem se 

destinam as ações, conforme a ação proposta e executada. 
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Uma entrevista desenvolvida com profissionais 

nutricionistas de vários municípios de Goiás demonstra que 

dentre as ações de EAN mais utilizadas, as palestras e as 

atividades lúdicas foram as ações mais citadas ainda que para 

sua execução seja despendido tempo a mais para elaboração 

de materiais físicos como jogos e dinâmicas (SILVA; MONEGO; 

SOUSA; ALMEIDA, 2018). 

Nesse sentido, o âmbito escolar destaca-se como local 

adequado e propício para a implementação da EAN, pois é nele 

que se buscam, através do processo de aprendizagem a 

melhoria da qualidade de vida. Com isso, a escola se faz um 

campo adequado para o desenvolvimento de atividades que 

promovam a alimentação, hábitos alimentares saudáveis, 

melhora do rendimento escolar e qualidade de vida (PONTES; 

ROLIM; TAMASIA, 2016). 

Portanto, a ação mostrou-se bastante positiva, visto que 

o objetivo de uma EAN não limita-se apenas ao repasse de 

informações atualizadas acerca da alimentação, já que busca 

principalmente atingir a modificação do comportamento 

alimentar a partir da adoção de novos hábitos mediante a 

construção coletiva de conhecimento, bem como análise de 

suas próprias realidades com uma visão crítica. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esse trabalho proporcionou a reflexão do manipulador 

sobre o seu papel na garantia do direito à alimentação 

adequada dos estudantes e sobre a forma como pode haver 

uma conscientização sobre a importância da alimentação, não 

relacionada apenas a atender as necessidades nutricionais e 
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fisiológicas do organismo, mas sobre a forma de como moldar 

os hábitos alimentares e o estilo de vida saudável da população. 

Para se alcançar um alto nível de saúde e boa qualidade 

de vida é necessário uma alimentação segura e saudável desde 

a infância. Por isso o ambiente escolar deve ser visto como um 

espaço para aquisição de conhecimentos e valores que 

contribuem de maneira sólida nesse processo. 

No entanto, percebe-se que são necessárias 

abordagens e estratégias contínuas de capacitação e 

sensibilização com os manipuladores de alimentos para que se 

sintam parte desse processo e possam realizar um trabalho 

fortalecido do ponto de vista da promoção da saúde no âmbito 

da alimentação escolar. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANVISA. RDC n°216, de 15 de setembro de 2004. Diário Oficial da União, p. 1–47, 
2004.  
BRASIL. Ministério da educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Resolução CD/FNDE nº 32 de 10 de agosto de 2006. Estabelece as 
normas para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE.Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 2006. Resolução FNDE nº 
32. 2006. 
BRASIL. Ministério da educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Edital Nº 003/2017/2017. Concurso Melhores Receitas da Alimentação 
Escolar - 2ª Edição. 2017. 
BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 26 de 
junho de 2013.Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 
rede básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil.2013. Resolução FNDEnº 26. v. 1, 
n. 7, p. 1–44. 2013. 
CAMOZZI, A.B.Q. et al.Promoção da Alimentação Saudável na Escola: realidade 
ou utopia?.Cad Saude Col.v. 23, n. 1, p. 32-37. 2015. 
CARVALHO, JLS. O uso de recursos lúdicos como estratégia de estímulo ao 
consumo de frutas e verduras: uma experiência com escolares em João Pessoa-
PB. João Pessoa, 2018. 



CONCURSO DE RECEITAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: VALORIZANDO O 

MANIPULADOR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM SANTA CRUZ– UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

778 
 

CECANE- PARANÁ. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação. Estratégias De Promoção Da Alimentação Saudável Na Escola. 
Universidade Federal do Paraná. 2010. 
FERNANDES, A.G.S.; FONSECA, A.B.C.; SILVA, A.A. Alimentação escolar como 
espaço para educação em saúde. Ciênc. Saúde Coletiva.v.19, n.1, p. 39-48. 2014. 
FONSECA, ANG; CARLOS, J. Merenda escolar: um estudo exploratório sobre a 
implementação do programa nacional de alimentação na escola – pnae, na unidade 
integrada padre newton pereira em são luís. Educerne. 26-29, ago, 2015. 
LOPES, F. M; DAVI, T. N. Inclusão de Hábitos Alimentares Saudáveis na 
Educação Infantil com Alunos de 4 e 5 Anos. Cadernos da FUCAMP. v. 15, n. 
24, 2017. 
OLIVEIRA, IG. Alimentação escolar no discurso de manipuladores de 
alimentos de escolas brasileiras. Goiânia, 2017. 
PONTES, AMO; ROLIM, HJP; TAMASIA, GA. A importância da Educação 
Alimentar e Nutricional na prevenção da obesidade em escolares.Faculdades 
Integradas do Vale do Ribeira, 2016. 
ROSA, C. O; MONTEIRO, M. R. P. Unidades produtoras de refeições: uma visão 
prática. 1 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2014. 
SCARPARO, A. L. S. et al. Material orientativo para formação de 
manipuladores de alimentos. Ministério da Educação, 2014.  
SILVA, SU; MONEGO, ET; SOUSA, LM; ALMEIDA, GM. As ações de educação 
alimentar e nutricional e o nutricionista no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. Ciência & Saúde Coletiva, 23(8):2671-2681, 2018. 
SOARES, M.D.; TRAD, L.A.B. Cenas e sentidos do cuidado alimentar de crianças 
no mundo co - tidiano. In: FREITAS, M.C.S.; AMPARO-SANTOS, L.; FONTES, 
G.A.V.; RAMOS, L., organizadoras. Narra - tivas sobre cuidado alimentar e o comer 
na es - cola. Salvador: EDUFBA. p.13-36. 2016. 
SOUZA, A. A. et al. Atuação de nutricionistas responsáveis técnicos pela 
alimentação escolar de municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Ciência & 
Saúde Coletiva. v. 22, n. 2, p. 593-606. 2017. 
SOUZA, I. G. S. (org.). Nutrição: clínica, esportiva, saúde coletiva e unidades 
de alimentação e nutrição. São Paulo (SP): Martinari, 2015. 
SZINWELSKI, N, K. Auto-percepção do papel da merendeira no espaço 
escolar. Convibra, 2015. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos a Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, 

através da Secretaria Municipal de Educação pela viabilização das 

atividades.  
 



CONSUMO SUSTENTÁVEL E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

(UANS) 

779 
 

CAPÍTULO 40 
 

CONSUMO SUSTENTÁVEL E UNIDADES DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UANS) 

 
Thayanne dos Santos SilvaARAÚJO1 

Mayany Carolyny Germano de ARAÚJO1 

Andressa Almeida BARBOSA1 

Thamires dos Santos Silva ARAÚJO2 
Mikaelle Albuquerque de SOUZA3 

Graduandos do curso de Nutrição, UFCG1; Graduando do curso de Nutrição, 
UNINASSAU2;Nutricionista/Mestre/Doutoranda da UFPB3 

taty_lgm@hotmail.com 

 

RESUMO:Atualmente o aumento da população e da geração 
de resíduos sólidos tem se tornado um dos principais problemas 
da sociedade atual e a busca pela sustentabilidade vem se 
tornando um desafio. Assim,  a ODM da ONU, implantou a 
Agenda 2030 que visa o desenvolvimento sustentável, com total 
enfoque nas áreas sociais, ambientais e econômicas. 
Adicionalmente, a geração de resíduos sólidos e o desperdício 
de alimentos tem se tornado um problema em decorrência da 
crescente expansão das UANs. Portanto, o presente estudo 
tem como objetivo a descrição de fatores que interferem na 
sustentabilidade nas UANs, bem como abordar os principais 
pontos da agenda 2030 e explorar as alternativas para o 
desenvolvimento sustentável. Neste estudo foi realizada uma 
revisão dos últimos cinco anos, a qual tem como finalidade 
reunir o conhecimento científico que englobam três temas 
norteadores: geração  de resíduos em UANs, sustentabilidade 
e agenda 2030 e aproveitamento integral dos alimentos. Pode-
se inferir que o cumprimento das metas estabelecidas pela 
Agenda 2030 é um desafio para que se alcance a 
sustentabilidade. As atividades envolvidas nas UANs exigem 
uma postura ambiental, profissional e ecológica adequada para 
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preservar os recursos naturais e minimizar os danos ao 
ambiente. Por sua vez, a conscientização do Aproveitamento 
Integral dos Alimentos é de fundamental importância tanto para 
o meio ambiente, quanto a saúde das pessoas que os 
consomem. 
Palavras-chave:Agenda 2030. Consumo sustentável. 
Aproveitamento integral dos alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a ONU, a “Agenda 2030 é um plano de ação 

para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca 

fortalecer a paz universal” (ONU, 2015), uma nova agenda que 

visa o desenvolvimento sustentável, com total enfoque nas três 

dimensões que são as áreas sociais, ambientais e econômicas.  

Contudo, a erradicação da pobreza em todas as suas formas e 

dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio 

global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável.  

Com isso, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) da Organização das Nações Unidas (ONU), 

no ano de 2015 implantou uma nova agenda que visa o 

desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, com total 

enfoque nas três dimensões que são as áreas sociais, 

ambientais e econômicas, onde constam dezessete Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas, um 

plano de ação para as pessoas, o planeta e prosperidade, onde 

procuram obter avanços nas metas não alcançadas 

(CATANANTE et al., 2017).  

A ODS 12, prevê “assegurar padrões de produção e 

consumo sustentáveis”, sendo importante levar em 

consideração os resíduos sólidos e o desperdício de alimentos 
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gerados em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), uma 

vez que entre os diversos problemas enfrentados pela 

sociedade na atualidade é o tratamento de resíduos sóidos, 

devido ao seu potencial de contaminação e degradação ao 

meio ambiente, quando não recebe um gerenciamento 

adequado (FERIGOLLO, 2018) 

UAN trata-se de uma organização de serviços que 

envolvem diferentes tipos de locais como escolas, restaurantes, 

indústrias, hospitais, hotéis, entre outros, onde tem como 

objetivo desempenhar refeições equilibradas nutricionalmente, 

desenvolver hábitos alimentares saudáveis, que apresente 

condições higiênico-sanitários adequados e que garanta um 

serviço de qualidade e satisfaça o público (ZOTESSO et al., 

2016).  

Embora essas unidades de alimentação coletiva tenha 

se mostrado como um grande potencial no mercado, 

contribuindo positivamente para a economia do país, sua 

complexa atividade tem colaborado com impactos negativos 

sobre o meio ambiente, assim como as grandes indústrias, 

devido a utilização não sustentável dos recursos (TURCHETTO 

et al., 2017). Essa parcela de contribuição para os impactos 

ambientais está fortemente relacionada à geração de resíduos 

sólidos a partir de todo o processo de produção do alimento até 

o consumo, constituindo-se, em sua grande parte, de matéria 

orgânica oriunda dos restos de alimentos e materiais recicláveis 

(PERUCHIN et al., 2013). Cabe destacar que os impactos 

causados pelo desperdício de alimentos resultam na redução 

da disponibilidade mundial de alimentos, gerando menos 

recursos para os produtores e consequentemente elevando os 

custos para o consumidor final (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION, 2019).  
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Em seminário realizado pela 

FoodandAgricultureOrganization – (FAO) no Rio de Janeiro em 

2017, foram apresentados dados preocupantes sobre o 

desperdício de alimentos gerado no mundo. Segundo 

estimativas da FAO, são perdidos cerca de 1,3 bilhão de 

toneladas de alimentos no mundo todos os anos, enquanto só 

na América Latina e Caribe, estima-se que 15% de tudo que é 

produzido anualmente é desperdiçado ou perdido. Em paralelo, 

no cenário da fome, estão 815 milhões de pessoas, um produto 

bem característico da incoerência humana, uma vez que, 

enquanto existem pessoas sendo privadas de alimentos, por 

outro lado joga-se comida no lixo (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION, 2019). 

A falta de informação sobre a aproveitamento total do 

alimento resulta em desperdícios de toneladas de rejeitos de 

alimentos, dessa forma, o desperdício pode ser controlado pelo 

planejamento de compra e de preparação. O aproveitamento 

integral deve ser realizado todos os dias e independentemente 

de classe social ou econômica. Com base nisso, o Programa 

Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (SESC) é um 

programa de segurança alimentar e nutricional sustentável, 

direcionado para inclusão social e com objetivo de combater a 

fome e o desperdício com a utilização do aproveitamento 

integral dos alimentos (NUNES, 2009). 

Dessa forma, pensando em propostas de gerenciamento 

dos resíduos sólidos no Brasil e sua correta destinação, foi 

instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) por 

meio da Lei nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010. A PNRS tem 

como objetivos, não gerar, reduzir, reciclar e tratar os resíduos 

sólidos, destinando-os adequadamente no meio ambiente, 

assim como estimular a adoção de padrões sustentáveis de 
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produção e consumo de bens e serviços, dentre outros 

descritos no artigo 7º da Lei (BRASIL, 2010). 

Para atender à essas exigências, é necessário que as 

unidades de produção de alimentação não abordem apenas a 

produção adequada de forma qualitativa e quantitativa do 

alimento, ou visem apenas o desenvolvimento econômico, mas 

também a inclusão de um sistema de produção que esteja a 

favor do meio ambiente, garantindo a sustentabilidade e a 

qualidade de vida da população. 

Em decorrência da crescente expansão das unidades de 

alimentação e nutrição é possível identificar os diversos fatores 

que levam a geração de resíduos e a falta de ações que impede 

o avanço da sustentabilidade nesse setor. Portanto, o presente 

estudo tem como objetivo a descrição de fatores que interferem 

na sustentabilidade nas UANs, bem como abordar os principais 

pontos da agenda 2030 e explorar as alternativas para o 

desenvolvimento sustentável. 

. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste estudo foi realizada uma revisão dos últimos cinco 

anos (2015-2019), a qual teve como finalidade reunir o 

conhecimento científico que englobam três temas norteadores: 

geração  de resíduos em UANs, sustentabilidade eagenda 2030 

e aproveitamento integral dos alimentos. 

A pesquisa foi realizada em diferentes bases de dados: 

Scielo (Scientific Eletronic LibraryOnline), MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistemon-line), Web of 

Science, LILACS(Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) e Google Acadêmico. Foi realizada uma 

análise dos resumos dos trabalhos encontrados, sendo 
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selecionados os artigos que contemplavam um dos três temas 

norteadores supracitados. Posteriormente todos os artigos 

selecionados foram examinados na integra.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi iniciado com a pesquisa a respeito de três 

temas norteadores: geração de resíduos em UANs, 

sustentabilidade e agenda 2030 e aproveitamento integral dos 

alimentos. Após essa pesquisa e análise das publicações 

selecionadas, os resultados e discussões serão apresentados 

na forma de três tópicos. 

 

Agenda 2030 - Consumo e Produção Sustentáveis (ODS 12) 

 Recentemente, um estudo realizado em 2019 pela ONU, 

foi estimado que em 2050 haverá um aumento significativo da 

população de até dois bilhões de pessoas, passando a ter em 

média 9,7 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, além 

disso, a expectativa de vida da população mundial está 

aumentando nos últimos anos, exceto em algumas regiões 

como em partes da África Subsaarianae Oriente Médio. (ONU, 

2019).  

Alves (2015) aborda que o conceito de desenvolvimento 

sustentável começa a ganhar notoriedade com a divulgação do 

Relatório Brundtland, em 1897. Após essa data, o conceito foi 

se tornando mais consistente nas dimensões ambientais, 

sociais e econômicos. Com base nisso, o tripé do 

desenvolvimento sustentável pretende ser, 

concomitantemente, socialmente justo, economicamente 

inclusivo e ambientalmente responsável. 
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Nessa pespectiva, a agenda 2030 exige que cada país 

atenda suas diferenças de acordo com a realidade de cada 

lugar, além das capacidades e níveis de desenvolvimento, 

encarando os obstáculos para sua instalação e efetuação 

(CATANANTE et al., 2017). Em vista disso, o anseio da 

realização da sustentabilidade, atuando nas três dimensões, 

Alves (2015) sugeriu novas oportunidades na década de 90, 

quando houve uma série de conferências globais no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

Como propósitos a Agenda 2030 trata de temas como a 

erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; 

saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de 

gênero; água potável e saneamento; energia acessível e limpa; 

trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação 

e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e 

comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; 

ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida 

terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e por fim parcerias 

e meios de implementação(RODRIGUES; RODRIGUES, 

2018). 

No contexto dos debates sobre consumo e produção 

sustentáveis, um dos principais pontos da agenda 2030 é o 

ODS n. 12, que propõe assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis, sendo tomadas onze metas,vista no 

quadro 1. 

 

Quadro 1. Metas dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) n. 12 
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12.1 Implantar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e 

Consumo Sustentáveis, incluindo todos os países tomem 

essa medida; 

12.2 Alcançar até 2030 a gestão sustentável e o uso eficiente dos 

recursos naturais; 

12.3 Reduzir o desperdício de alimentos, nos níveis varejo e 

consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das 

cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas 

pós-colheita; 

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos 

produtos químicos e todos os resíduos, evitando 

contaminações destes com o ar, solo; 

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 

meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; 

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes 

e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar 

informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios; 

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de 

acordo com as políticas e prioridades nacionais; 

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, 

tenham informação relevante e conscientização para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia 

com a natureza; 

12 A Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas 

capacidades científicas e tecnológicas para mudar para 

padrões mais sustentáveis de produção e consumo; 

12 B Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os 

impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo 

sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os 

produtos locais; 

12 C Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, 

que encorajam o consumo exagerado, eliminando as 

distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias 

nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a 

eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso 

existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo 

plenamente em conta as necessidades específicas e 
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condições dos países em desenvolvimento e minimizando os 

possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de 

uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas. 

Fonte: Adaptado de Organização das Nações Unidas, 2019. 

 

 O quadro 1 mostra o ODS 12 com várias metas que 

devem ser seguido até o ano de 2030, para garantir a 

sustentabilidade. 

Nesse contexto, as UANs podem contribuir para 

diminuição dos resíduos sólidos, uma vez que o crecente 

aumento dessas unidades de alimentação são responsáveis 

por uma grande quantidade de resíduospara atender a 

demanda dasociedade atual referente à alimentação fora de 

casa. Essa prática exige uma postura ambiental, profissionale 

ecológica adequada para preservar os recursos naturais e 

assim minimizar os danos ao ambiente. 

 

Geração de Resíduos em UANs 

 

 Se tratando de UANs, consta que ocorre uma grande 

escala de produção de alimentação e distribuição, gerando 

desperdícios de resíduos com diferentes composições, onde 

representa uma quantidade significativa dos resíduos sólidos 

urbanos (ZOTESSO et al., 2016). Com base nisso, 

complementarmente, o Brasil é um dos países que mais tem 

desperdício mundialmente, estando posicionado no décimo 

lugar (BORGES, 2019).  

Segundo Zotesso e colaboradores (2016) com análises 

mais recentes, afirmam que foram realizados estudos em 

diferentes tipos de UANs, sendo em maiores quantidades de 

desperdícios os resíduos de origem orgânica. Os resíduos são 

considerados tudo aquilo que sobra de processos produtivos de 
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atividades humanas, como a matéria orgânica, o lixo doméstico, 

os efluentes industriais e gases liberados em processos 

industriais (BRASIL, 2017), e os resíduos sólidos orgânicos são 

os restos de partes dos alimentos que usualmente são 

descartados havendo diversas origens como, sementes, talos, 

cascas entre outros. Borges (2019) estima que, na área de 

produção até a mesa das pessoas há uma perda significativa 

de 30-40% de alguns alimentos como hortaliças, verduras, 

leguminosas, oleaginosas, frutos entre outros que são jogados 

fora. Adicionalmente, as perdas de frutas e de hortaliças são 

causadas por vários fatores incluindo circunstâncias que não 

mantêm sua conformidade de qualidade, isso é um dos grandes 

motivos de desperdícios tanto em UANs quanto no próprio 

domicílio. 

Nas UANs, antes do alimento está pronto para o 

consumo, a matéria-prima percorre um fluxo operacional que 

gera grandes quantidades de resíduos sólido e restos de 

alimentos. Independentemente, o percentual de desperdício 

sempre vai ser considerável em cada UAN, podendo sofrer 

variações no seu nível de desperdício a depender das ações 

tomadas no sentido de tentar minimizar as perdas a um valor 

aceitável (BORGES, 2019). Os resíduos urbanos gerados pelas 

UANs são classificados de acordo com sua natureza ou 

característica física em resíduos de alimentos, esterco, restos 

de plantas, papel e papelão, couro, plásticos biodegradáveis 

(BERNAL et al., 2019), por ter propriedades físico-químicas de 

rápida degradação ao meio ambiente. 

Com base nisso, é preciso salientar a abissal importância 

da valoração dos resíduos orgânicos na temática de solução de 

graves problemas ambientais como a degradação do solo e 

modificação do clima, no qual, consideram-se resíduos 
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orgânicos uma matéria prima na área agrícola em forma de 

adubo e/ou energia, gerando emprego e economia, assim 

sendo, investir em programas que corroborem na redução de 

alimentos jogados fora, garantindo a reciclagem em um volume 

considerável (ZAGO; BARROS, 2019).    

O conhecimento do fluxo de distribuição e destinação de 

resíduos gerados em UANs (Figura 1) é fundamental para 

compreender como são gerados esses resíduos e qual a forma 

correta para seu manejo, e além disso, facilitar o planejamento 

e extratégias de desperdício de alimentos. (KINASZ; MORAIS, 

2018).  

 Em consequência dos desperdícios, os resíduos de 

modo em geral tornaram-se uma grande problemática em 

relação ao meio ambiente. Haja vista, a redução dos 

desperdícios representa de forma eloquente na segurança 

alimentar e nutricional e da sustentabilidade, à vista disso, 

constatou a necessidade de implantar metas que promovessem 

ações que concebam amenização dos efeitos causados 

(BELIK, 2018). 
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FIGURA 1. Processo de distribuição e destinação de resíduos 

gerados em UANs.  

 

 
Fonte: adaptado de KINASZ; MORAIS, 2018. 

 

A ideia de sustentabilidade é algo decorrente da 

atualidade, compreendido por suas ações de desenvolvimento 

e garantia de que essas ações não serão comprometidas para 

gerações futuras, de forma a assegurar e sustentar a qualidade 

de vida humana (ARAÚJO; CARVALHO, 2015). Assim, a união 

entre a Nutrição e a Sustentabilidade deve ser diariamente 

consolidada, apresentando uma permanência com o 

compromisso sempre respeitando o meio ambiente, a 

biodiversidade e a agricultura familiar. Apesar dos inúmeros 

desafios Souza (2018) expõe que existem diversas soluções 

que tem que serem tomadas, isso inclui planos mais 

sustentáveis na produção de alimentos, nas agriculturas 

naturais, orgânica e biodinâmica.  
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 A importância de correlacionar a Nutrição e a 

Sustentabilidade deram-se origem a um pilar de grande 

impacto, onde surgiu a Nutrição Sustentável, que tem como 

objetivo investigar novos sistemas inovadores e sustentáveis de 

alimentação que possibilitem soluções adequadas que não 

atinjam o meio ambiente e suas características nutricionais, 

com isso, é fundamental que a sustentabilidade se una as 

determinadas alternativas no âmbito de autonomia alimentar e 

segurança nutricional, do processamento de alimentos, da 

alimentação coletiva e do consumo (SOUZA, 2018).  

 De forma mais eficaz, a reciclagem é uma das 

alternativas para o tratamento de resíduos sólidos urbanos 

contribuindo na conservação do meio ambiente (KINASZ; 

MORAIS, 2018). No Brasil, o reaproveitamento dos resíduos 

trata como matéria prima e transforma em novos produtos 

proporcionando benefícios a todos, Kinasz e Morais (2018) cita 

a tecnologia usada no Brasil, como a diminuição dos rejeitos 

conduzidos aos aterros sanitários, incentivos de manter as 

cidades limpas, a conscientização da população em relação dos 

destinos dos descartes de resíduos.  

 

Alternativas para o consumo sustentável nas unidades de 

alimentação e nutrição: aproveitamento integral 

 

 A globalização, além de ascender o desequilíbrio existente 

entre os sistemas de produção e consumo com a qualidade de 

vida futura, afetou também os hábitos alimentares da 

população. Tal discordância é demonstrada pelo estado atual 

de degradação e disponibilidade dos recursos naturais 

(FERRAZ, 2016). 
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 Todavia, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos 

no mundo, consequentemente, um dos países que mais gera 

resíduos orgânicos por ano. Uma das soluções para atenuar ou 

evitar a geração e o desperdício desses resíduos, seria por 

meio do Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA), no qual 

um determinado alimento é usado na sua totalidade. Vale 

salientar que na década de 80, foi incitado o combate à fome e 

as carências nutricionais, por meio do aproveitamento integral 

dos alimentos. Essa prática, teve tanta notoriedade que se 

estendeu por todo o país, tanto que, um grande número de 

profissionais se mobilizaram para divulgar e desenvolver esse 

conceito, atravésde organizações governamentais e não 

governamentais (ALBUQUERQUE; COSTA, 2015). 

 O Aproveitamento Integral dos Alimentos é um 

procedimento de baixo custo, gerando redução no custo da 

preparação, que além da complementação e enriquecimento 

nutricional das refeições, vem como grande auxilio na 

diminuição dos resíduos provenientes do descarte. Cascas, 

sementes, talos e folhas, comumente ditas como não 

convencionais, podem ser utilizadas em preparações, com 

grande valor nutricional, além de efeitos protetores e 

preventivos ao organismo humano. Logo, utilizar o alimento em 

sua totalidade significa mais que economia. É por meio da 

alimentação que se retira dos alimentos, nutrientes para a 

sobrevivência, para manter boa saúde e quando feita de forma 

saudável, pode evitar uma série de doenças (CAMARGO, 

2016). Pode-se utilizar o alimento integralmente através de 

diferentes preparos como refogados, saladas, sobremesas, 

entre outras preparações (CUNHA et al., 2017). 

 Concomitante, as folhas, talos e cascas podem ser mais 

nutritivos que a parte comestível usualmente, podendo ser 
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encontrados em maiores quantidades as vitaminas, minerais e 

fibras em comparação aos nutrientes contidos nas partes 

costumeiramente descartadas dos alimentos (FERNANDES, 

2018). Desempenhando importante função na prevenção e 

controle de algumas doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), estando hoje essas doenças relacionadas com as 

principais causas de mortalidade no país (FERNANDES, 2018). 

 A prática do aproveitamento é uma alternativa viável para 

que a UAN possa minimizar seus custos, contribuindo assim, 

para a redução do desperdício, bem como, tornar possível, 

preparações mais saudáveis e nutritivas (MAGRINI; BASSO, 

2016), tendo como resultado, a promoção da saúde para os 

comensais.Ademais, o papel do nutricionista é de grande 

importância para a promulgação dessa ideia, agregando 

condutas sustentáveis na gestão das UANs, enfatizando seu 

papel de estimular um estilo de vida mais sustentável em toda 

a população (CUNHA et al., 2017).  

 Dentreas principais alternativas para o consumo 

sustentável nas unidades de alimentação e nutrição pode-se 

elencar: 

• O reaproveitamento de óleo e gorduras; 

• Realização de coleta seletiva e reciclagem; 

• Campanhas contra o desperdício de alimentos; 

• Treinamentos para o uso racional de recursos hídricos e 

energéticos; 

• Uso de utensílios de materiais permanentes; 

• Aquisição de hortifrúti sem adição de agrotóxicos ou de 

agricultura familiar; 

• Realização de pesquisas de satisfação e elaboração de 

cardápio considerando a sazonalidade dos hortifrútis. 

(FERRAZ, 2016).  
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 Além disso, é importante que a sociedade tenha a 

conscientização de que é preciso ter uma redução de resíduos 

e custos, viabilizando essa ação, por meio da AIA, como 

também, mobilizar a população a  incentivar e exigir que as 

organizações implantem medidas sustentáveis de descarte e 

reciclagem, pois tais ações podem apresentar um retorno 

financeiro pouco notado pela organização, desencorajando-a a 

instituir políticas voltadas para esse fim, que deve se adequar 

às exigências legais dos órgãos ambientais competentes 

(ALBUQUERQUE; COSTA 2015).  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do que foi discutido neste trabalho a respeito dos 

temas Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), geração  de 

resíduos e sustentabilidade nas UANs e agenda 2030, pode-se 

inferir que o cumprimento das metas estabelecidas pela Agenda 

2030 é um desafio para que se alcance a sustentabilidade. 

Além disso, o crescimento das UANs são responsáveis por uma 

grande quantidade de resíduos para atender a demanda da 

sociedade atual referente à alimentação fora de casa. Essa 

prática exige uma postura ambiental, profissional e ecológica 

adequada para preservar os recursos naturais e minimizar os 

danos ao ambiente. Por sua vez, a conscientização do 

Aproveitamento Integral dos Alimentos é de fundamental 

importância tanto para o meio ambiente, quanto a saúde das 

pessoas que os consomem. 
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RESUMO: Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são 
caracterizadas como um serviço ordenado que visa fornecer 
refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e 
higiênicos recomendados. Durante o processo de pré-preparo 
de alimentos é possível monitorar o desperdício através do fator 
de correção. Este trabalho tem como objetivo determinar o fator 
de correção dos insumos utilizados em um Restaurante 
Universitário como forma de reduzir o desperdício e aproveitar 
melhor os alimentos. Nesse estudo foram avaliados diversos 
gêneros alimentícios, onde a coleta de dados foi realizada em 
três etapas. Para a determinação do fator de correção foi 
utilizada a fórmula: FC= PB/PL. Os dados obtidos foram 
tabulados e calculados uma média final, para que fossem 
comparados a literatura. Em relação às carnes e feijão, foi 
obtido o valor médio de FC da UAN analisada, porém não foram 
encontrados trabalhos na literatura que abordassem esses itens 
para comparação dos dados. Em relação aos vegetais e frutas, 
foram avaliados diversos itens, dos quais foi possível observar 
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que alguns apresentaram valores de FC menores ou na média 
quando comparados aos encontrados na literatura, enquanto 
outros se encontravam maiores. De acordo com os resultados, 
foi possível observar que apesar de alguns alimentos 
apresentarem índices de perdas adequados, outros FC 
encontravam-se acima do que é preconizado pela literatura, 
havendo um desperdício acima do esperado, proveniente da 
retirada excessiva das partes comestíveis, necessitando um 
trabalho de orientação junto aos manipuladores. 
Palavras-chave:Fator de correção. Restaurante Universitário. 
Desperdício. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A mudança constante no cotidiano das pessoas causa 

também mudanças nos seus hábitos alimentares e no estilo de 

vida, interferido por diversos fatores como o aumento da 

jornada de trabalho e da população em centros urbanos, 

dificuldades em locomoção e, principalmente, o aumento da 

utilização da mão de obra feminina. Com isto, torna-se cada vez 

maior a necessidade de se fazer refeições fora do domicílio, 

gerando um aumento considerável na busca por restaurantes 

(ALVES; UENO, 2010). 

De acordo com dados da Associação Brasileira de 

Refeições Coletivas (ABERC), o seguimento de refeições 

coletivas no ano de 2017 serviu cerca de 12 milhões de 

refeições/dia. Já em 2018, foram servidas cerca de 13 milhões 

de refeições/dia, dados estes que comprovam o constante 

crescimento no mercado da alimentação coletiva, tornando 

indispensável a busca por melhorias na qualidade dos produtos 

e serviços oferecidos. 
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Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) caracterizam 

um serviço ordenado que visa atender as necessidades 

nutricionais, cumprindo atividades relacionadas à alimentação 

e nutrição as quais objetivam garantir instalações adequadas e 

funcionais, assegurando a operacionalização dentro das 

normas técnicas, ajustando-se aos limites financeiros e 

fornecendo refeições balanceadas dentro dos padrões 

dietéticos e higiênicos recomendados (ABREU; SPINELLI; 

PINTO, 2007). 

Nesse contexto, os Restaurantes Universitários se 

enquadram como exemplos de UAN, sendo de gestão 

institucional, possuindo como principal atribuição o 

fornecimento de refeições equilibradas nutricionalmente, 

adequadas às necessidades nutricionais da clientela e em 

condições higiênico-sanitárias satisfatórias (COSTA et al., 

2017). 

Atualmente os RU’s ofertam refeições para a coletividade 

acadêmica, promovendo um convívio entre os usuários, de 

forma a proporcionar a integração da Universidade ao 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Este 

programa tem como objetivo, amparar a comunidade 

acadêmica através de ações com a finalidade de facilitar e 

incentivar a permanência dos jovens nas Instituições Federais 

de Ensino Superior, diminuindo cada vez mais os índices de 

evasão e proporcionando melhorias na qualidade de vida dos 

estudantes (CAVALER, 2018). 

Abreu e Spinelli (2007) indicam que o desperdício em 

uma UAN é sinônimo de falta de qualidade e, segundo estes 

autores, em relação aos alimentos, existem três fatores que 

devem ser atentados: fator de correção, onde ocorre a remoção 

das partes não comestíveis dos alimentos; sobras, quando os 
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alimentos são produzidos, mas não servidos; e restos, aqueles 

alimentos que são servidos e não consumidos.  

No gerenciamento de uma UAN é necessário avaliar o 

desperdício, tendo em vista que esse tem grande impacto e 

deve ser evitado por meio de um planejamento adequado. Esse 

planejamento deve ser realizado por um profissional 

qualificado, com capacidade para prever o rendimento final dos 

alimentos (RICARTE et al., 2008).  

O Brasil é um país que apresenta 4 milhões de famintos 

e bate recorde mundiais nos índices de desperdício de 

alimentos. Um estudo realizado pela EMBRAPA (2004), no 

Centro de Agroindústria de Alimentos, mostra que a quantidade 

de comida jogada fora é maior que a consumida. Nas hortaliças, 

por exemplo, tem-se um desperdício anual de 37 quilos por 

habitantes e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostram que nas maiores capitais do país é 

consumido 35 quilos de alimento por habitante (VANIN; 

NOVELLO, 2008).  

Os estabelecimentos que trabalham com produção e 

distribuição de refeições para coletividades devem considerar o 

seu fator desperdício, pois esse pode indicar a qualidade dos 

alimentos que estão sendo servidos, bem como afetam 

diretamente aos custos do estabelecimento.  É necessário 

identificar qual o real motivo do desperdício para que 

providências efetivas sejam tomadas. O controle na produção 

pode garantir que exista o aproveitamento máximo dos 

alimentos, sendo importante utilizar técnicas corretas de pré-

preparo, aquisição dos alimentos e valorização da mão-de-obra 

(VANIN; NOVELLO, 2008). 

Abreu e Spinelli (2007) indicam que o desperdício em 

uma UAN é sinônimo de falta de qualidade e, segundo estes 
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autores, em relação aos alimentos, existem três fatores que 

devem ser atentados: fator de correção, onde ocorre a remoção 

das partes não comestíveis dos alimentos; sobras, quando os 

alimentos são produzidos, mas não servidos; e restos, aqueles 

alimentos que são servidos e não consumidos. 

Dentre as diversas atribuições de um nutricionista 

definidas pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN) pela 

Resolução n° 600/18 inclui-se a da alimentação coletiva, sendo 

atribuído ao profissional a responsabilidade sobre o 

planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação da 

Unidade de Alimentação e Nutrição, incluindo a contribuição 

para a redução do desperdício, utilizando técnicas ou processos 

que modifiquem as características dos riscos inerentes aos 

resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de 

acidentes ocupacionais ou danos ao meio ambiente.  

No gerenciamento de uma UAN, o desperdício é um fator 

de destaque, pois não resulta apenas de questões estritamente 

técnicas, mas também, político-sociais, tendo em vista que o 

Brasil apresenta grande índices de fome e insegurança 

alimentar (RICARTE et al. 2008).  

Dessa maneira, a padronização de etapas por meio da 

criação de rotinas e de procedimentos operacionais 

padronizados, de capacitações da equipe e do controle de 

atividades por meio de análises devem ser consideradas para 

redução de perdas durante o processamento (HIRSCHBRUCH, 

1998).  

Durante o pré-preparo de alimentos é possível monitorar 

esse desperdício através do fator de correção, que é um índice 

que determina a relação entre o peso bruto, na forma que foi 

adquirido, e o peso líquido, após passar pelo processo de 

limpeza e pré-preparo para utilização, resultando no percentual 
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de perdas dos alimentos (KIMURA, 1998). É um indicador que 

determina a quantidade exata de alimento que será descartada 

e que irá auxiliar no planejamento quantitativo de um cardápio. 

No entanto, é preciso entender que esse fator pode variar para 

cada manipulador, utensílios utilizados, equipamentos, tipo e 

qualidade do produto (BOTELHO; CAMARGO, 2005). 

Assim, a análise dos fatores de correção de uma UAN se 

torna indispensável para um bom funcionamento da mesma, 

devido proporcionar um bom planejamento de cardápio, com 

vistas a evitar o desperdício, reduzir o custo, além de aproveitar 

melhor os alimentos da unidade. Diante disto, este trabalho tem 

como objetivo determinar o fator de correção dos insumos 

utilizados no Restaurante Universitário do Centro de Educação 

e Saúde (CES) da Universidade Federal de Campina Grande.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado no Restaurante 

Universitário da Universidade Federal de Campina Grande – 

CES, localizado na cidade de Cuité, Paraíba, durante o mês de 

agosto e setembro de 2019.  

O Restaurante Universitário do CES é de auto-gestão e 

fornece refeições aos estudantes vinculados aos programas de 

assistência estudantil, a saber: Restaurante e Residência 

Universitária. 

Atualmente, a Unidade atende a 112 alunos da 

Residência Universitária, e cerca de 220 alunos selecionados 

pelo Programa Restaurante Universitário. Todos os comensais 

realizam almoço e jantar no espaço do refeitório do RU, 

enquanto o café da manhã e lanche noturno ofertado aos 
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alunos da Residência Universitária é realizado na própria 

residência.  

A distribuição das refeições é do tipo cafeteria mista, 

sendo o porcionamento livre, com exceção da proteína e 

sobremesa. O quadro de funcionários do restaurante é 

composto por uma nutricionista Responsável Técnica, dois 

auxiliares administrativos, uma estoquista, três cozinheiras e 

seis auxiliares de cozinha. 

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter transversal 

com abordagem quantitativa cuja finalidade é determinar o fator 

de correção dos insumos utilizados no RU com o intuito de 

reduzir o desperdício e aproveitar melhor os alimentos.  

Foram avaliados diversos gêneros alimentícios (produtos 

cárneos, hortifrútis, leguminosas, raízes e tubérculos) presentes 

no cardápio da Unidade, sendo excluídos aqueles que não 

possuem aparas ou partes não comestíveis para descarte.   

A coleta de dados foi realizada em três etapas, em 

diferentes dias da semana, durante duas semanas contínuas, 

compreendendo 10 dias úteis, conforme os gêneros 

alimentícios foram sendo utilizados no cardápio. As aferições 

do peso foram feitas por estagiárias do curso de nutrição da 

UFCG, durante a etapa de pré-preparo dos alimentos, conforme 

eram manipulados. As referidas pesagens foram realizadas no 

RU-CES, durante duas semanas, sendo utilizada uma 

balançada marca Radwag®, com capacidade de 2.000 gramas 

e sensibilidade mínima de 0,01g.  

Para a determinação do fator de correção foi utilizada a 

seguinte fórmula: FC= PB/PL, onde FC: fator de correção, PB: 

peso bruto e PL: peso líquido, conforme preconizado por 

Ornelas (2007). 
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Os dados foram devidamente tabulados em uma planilha 

do software Microsoft Excel®, versão 2007, para que se obtenha 

o resultado do FC de cada alimento avaliado e, posteriormente, 

de sua média entre as três coletas de cada alimento, 

proporcionando o resultado do FC final de cada gênero 

alimentício pesquisado.A coleta de dados foi realizada 

mediante ciência e autorização da responsável técnica do RU. 

Devido à natureza da pesquisa, não foi necessário submissão 

do presente trabalho ao comitê de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estabelecimentos que trabalham com produção e 

distribuição de refeições para coletividades devem considerar o 

seu fator desperdício, pois esse pode indicar a qualidade dos 

alimentos que estão sendo servidos, bem como afetam 

diretamente aos custos da Unidade. É necessário saber qual o 

real motivo do desperdício para que providências corretas 

sejam implementadas. O controle na produção pode garantir 

que exista o aproveitamento máximo dos alimentos, sendo 

importante utilizar técnicas corretas de pré-preparo, aquisição 

dos alimentos e valorização da mão-de-obra (VANIN; 

NOVELLO, 2008).  

A pesquisa foi desenvolvida durante duas semanas no 

Restaurante Universitário da UFCG, campus Cuité, que conta 

uma nutricionista, dois técnicos administrativos e treze 

funcionários, os quais participam regularmente de capacitações 

e treinamentos na área de manipulação de alimentos. Apesar 

de cada funcionário possuir suas funções e rotinas, todos 

ocasionalmente participam das etapas de pré-preparo, como 
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lavagem e corte dos alimentos. Assim, sabendo-se que o 

manipulador pode influenciar no índice de desperdício das 

partes não comestíveis, observa-se a necessidade de 

padronizar e dar ênfase a esses procedimentos.  

Diante disto, na tabela 1 estão representados os valores 

de fator de correção encontrados para produtos cárneos 

utilizados no cardápio do RU, sendo excluídos aqueles que não 

possuem descarte de aparas, passando apenas por etapas de 

cortes, como a carne bovina tipo charque, linguiça de frango e 

filé de merluza.  

 

Tabela 1 - Descrição dos fatores de correção dos produtos 

cárneos da UAN avaliada, no mês de setembro de 2019. 

Alimento UAN avaliada 

Carne bovina, tipo coxão 

duro 
1,23 

Carne bovina, tipo coxão 

mole 
1,24 

Coxa e sobrecoxa de frango 1,26 

Filé de peito de frango 1,02 

Fonte: Dados próprios (2019) 

 

Não foram encontrados trabalhos na literatura que 

abordassem esses itens para comparação de resultados, 

porém, é importante a sua avaliação para que se possa analisar 

o desperdício e auxiliar no cálculo do cardápio e lista de 

compras, bem como o controle de custos, tendo em vista que 

os produtos cárneos são fontes de proteínas com alto valor de 

aquisição que necessitam de maior controle por serem servidos 

diariamente. 
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Os fatores de correção dos vegetais (Tabela 2) servidos 

no RU foram comparados aos valores citados por Ornelas 

(2007), Japur e Vieira (2010) e por De Sousa (2016), sendo o 

último uma pesquisa realizada nessa mesma UAN nos meses 

de março e abril de 2016.  

 

Tabela 2 - Análise comparativa dos fatores de correção dos 

vegetais, no mês de setembro de 2019. 

Alimento 
UAN 

avaliada 

De Sousa 

(2016) 

Japur e 

Vieira 

(2010) 

Ornelas 

(2007) 

Abóbora 1,12 1,21 1,48 
1,15-

1,64 

Alface 1,33 1,88 1,50 
1,09-

1,33 

Batata 

inglesa 
1,19 1,34 1,18 1,06 

Batata 

doce 
1,37 1,36 1,19 

1,13-

1,33 

Beterraba 1,18 - 1,24 
1,61-

1,88 

Cebola 1,14 1,24 1,02 1,03 

Cebolinha 1,26 - 1,18 - 

Coentro 2,45 1,65 - 1,1 

Chuchu 1,34 - 1,23 1,47 

Couve 1,38 - 1,24 1,0-2,22 

Cenoura 1,14 1,34 1,15 1,17 

Inhame 1,29 - 1,25 1,40 

Macaxeira 1,35 1,35 1,27 1,39 

Pimentão 1,24 1,42 1,13 1,26 



DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO DOS INSUMOS ALIMENTARES EM 

UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INSTUTICIONAL 

808 
 

Repolho 

roxo 
1,26 1,50 1,20 1,72 

Repolho 

verde 
1,15 1,50 1,08 1,72 

Tomate 1,47 1,39 1,01 1,25 

Fonte: Dados próprios (2019) 

 

Dos 17 itens avaliados acima, foi possível observar que 

a abóbora,alface,beterraba ecenoura apresentaram valores de 

FC menores quando comparados aos encontrados por Ornelas 

(2007) e Japur e Vieira (2010), enquanto os itens batata inglesa, 

batata doce, cebola, cebolinha, coentro,couve e tomate 

encontram-se com valores acima dos determinados por esses 

autores. Já o chuchu,inhame,macaxeira,pimentão,repolho roxo 

e o repolho verde possuem resultados inferiores aos de Ornelas 

(2007) e superiores aos de Japur e Vieira (2010). 

Comparando os resultados obtidos no RU em 2019 aos 

de 2016, é possível observar que do total de 12 itens, apenas a 

batata doce e o tomate tiveram aumento, a macaxeira 

permaneceu igual e o restante (nove itens) tiveram redução nos 

seus fatores de correção. Tendo em vista que a qualidade e o 

tipo depreparação podem influenciar nesse índice, houve 

mudanças no estabelecimento que podem ter influenciado 

aosvalores considerados, como mudanças de manipuladores, 

cardápios e fornecedores, além do aumento no número de 

capacitações.  

Destaca-seque o coentro obteve um resultado elevado 

comparado à literatura, isso se deve a qualidade do produto 

fornecido, destacando a importância de uma seleção no 

momento do recebimento, observando todas as características 

dos vegetais e das frutas. Além disso, vale considerar o clima 
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frio da região serrana do local de pesquisa e o período de safra 

dos vegetais. Segundo Lemos (2011), o período de colheita e 

fatores de correção são fundamentais em uma UAN, tendo em 

vista a padronização do processamento dos alimentos e o 

planejamento de compras, visando as hortaliças que 

apresentam maiores ou menores perdas em determinados 

períodos do ano.  

Os fatores de correção apresentados pela batata doce e 

batata inglesa podem ser explicados pelo fato de na Unidade 

não serem utilizados descascadores, sendo feitos 

manualmente com uso de faca, como também, pela quantidade 

desses produtos, necessitando de muitos manipuladores para 

o descasque em um curto período. Em seu estudo, Da Silva 

(2016)demonstrou que os vegetais como cenoura, batata e 

chuchu ao ser usado descascador elétrico tinham redução de 

perdas, porém, muitas vezes era necessária a complementação 

com trabalho manual. 

Vanin e Novelo (2008) avaliaram os fatores de correção 

de algumas hortaliças antes e depois de capacitações na UAN, 

efoi possível perceber que os índices foram menores após os 

treinamentos, como exceção do tomate, que apesar de um 

pequeno aumento continuou abaixo do citado na literatura. 

Comparando esses resultados ao presente estudo foi possível 

perceber semelhança nos valores da alface e cebola, que 

tiveram fatores de correção acima do mostrado na literatura.  

É importante destacar que na Unidade todos os produtos 

recebem o tratamento adequado recomendado pela legislação, 

ou seja, são lavadas em água potável, folha por folha ou parte 

por parte em água corrente e imersas em hipoclorito de sódio 

na porcentagem adequada para que assim aumente a vida de 
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prateleira desses vegetais e, consequentemente, seja evitado 

maior perda desses produtos.  

Durante o armazenamento ou preparo, se as hortaliças 

não forem manuseadas de forma correta, o seu descarte será 

grande. Deve-se atentar para aproveitar ao máximo os 

alimentos em relação às aparas eespessuras das 

cascasremovidas e, quando possível, aproveitar os talos e 

partes folhosaspara outros fins, subdividindo-os ou mesmo 

utilizando-os em outras preparações (RIBEIRO, 2002). 

Os itens analisados que apresentaram FC menor ou 

igual aos indicados pela literatura podem estar relacionados a 

uma qualidade dos procedimentosem todas as etapas, desde a 

inspeção no recebimento, armazenamento em temperatura 

adequada e manipulação correta no pré-preparodos alimentos.  

Na tabela 3 foram analisadas as frutas utilizadas no 

Restaurante Universitário, com seus respectivos fatores de 

correção e feita sua comparação com a literaturaespecializada. 

Foram excluídas da pesquisa as seguintes frutas: banana, 

laranja, limão, maça, melancia e uva verde, tendo em vista que 

essas são servidas de forma integral para consumo, com 

exceção da melancia e limão, que são porcionadas pelos 

manipuladores e servidos com casca. Ambas as formas são 

estratégias para reduzir o desperdício desses alimentos.   

Das frutas analisadas, foi possível perceber que o coco 

seco teve resultado inferior ao citado por Ornelas (2007), 

enquanto abacaxi e mamão obtiveram resultados iguais aos 

deste autor e superiores aos de Japur e Vieira (2010). Já o 

melão ficou acima do citado nos dois trabalhos. Comparando os 

fatores de correção do abacaxi e melão ao estudo de De Sousa 

(2016), ambos tiveram valores maiores na presente pesquisa.  
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Tabela 3– Descrição comparativa dos fatores de correção das 

frutas da UAN avaliada, no mês de setembro de 2019. 

Alimento 
UAN 

avaliada 

 De 

Sousa 

(2016) 

Japur e 

Vieira 

(2010) 

Ornelas 

(2007) 

Abacaxi 1,89 1,26 1,54 1,89 

Coco seco 1,40 - - 1,79 

Mamão 1,43 
- 

1,30 
1,47-

1,79 

Melão 1,43 1,34 1,40 1,04 

Fonte: Dados próprios (2019) 

 

O alto valor encontrado para o abacaxi se deve ao peso 

das cascas e coroas que são descartadas, porém, também 

pode ser explicado pela quantidade elevada de frutas 

porcionadas em um curto espaço de tempo, levando o 

manipulador a uma retirada excessiva dessas aparas. Uma 

solução para esse desperdício observado poderia ser a 

utilização dessas cascas para novas preparações, como doces 

ou bolos, incentivando o reaproveitamento integral dos 

alimentos.  

Na tabela 4 estão descritos os fatores de correção 

encontrados para as leguminosas servidas no RU, porém, não 

foram encontradostrabalhos semelhantes que citem esses itens 

para comparação dos resultados. É importante a avaliação 

dessesitens para analisar o desperdício e auxiliar no cálculo do 

cardápio e elaboração de lista compra, visando também o custo 

das refeições. Acredita-se que os valores encontrados foram 

ideaispelos baixos índices de perdas, sendo uma média de 

4,16, 0,89 e 1,52 gramas por kg de feijão macassar, mulatinho 

e preto, respectivamente. Esse resultado pode ser explicado 
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pelo fato do restaurante adquirir apenas produtos com marca 

registrada, onde existe uma pré-seleção desses itens, como 

também, uma inspeção durante o recebimento dos produtos, 

atentando-se para a qualidade, prazo de validade e lote destes 

produtos. 

 

Tabela 4 – Descrição dos fatores de correção das leguminosas 

da UAN avaliada, no mês de setembro de 2019. 

Alimento UAN avaliada 

Feijão macassar 1,004 

Feijão mulatinho 1,001 

Feijão preto 1,002 

Fonte: Dados próprios (2019) 

 

De forma geral, a diferença nos percentuais de fator de 

correção mostrados pelos diversos estudos aponta a 

importância de se identificar em cada UAN os fatores 

responsáveis pelos percentuais elevados. Índices elevados 

podem estar diretamente relacionado a deficiência ou falta de 

treinamento dos manipuladores e à qualidade dos gêneros 

alimentícios, devendo cada Unidade e responsável técnico 

adequar os cardápios a esses percentuais e capacitar seus 

manipuladores quanto as técnicas de pré-preparo. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados, foi possível observar que 

apesar de alguns alimentos apresentarem índices de perdas 

adequados, outros fatores de correção encontravam-se acima 

do que é preconizado pela literatura, havendo um desperdício 

acima do esperado, com retirada excessiva de partes dos 
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alimentos, o que aponta a necessidade de se adotar uma tabela 

de FC, monitoramento e padronização de procedimentos nas 

etapas de pré-preparo. 

Dessa forma, se torna necessário o estabelecimento de 

capacitações e padronizações nas etapas de pré-preparo, 

como forma de qualificar os manipuladores no processo de 

lavagem, descasque e cortes, diminuindo as perdas e 

melhoraproveitamentodas matérias-primas na Unidade. Além 

disto, a implementação de estratégias que visem o 

reaproveitamento das partes nãocomestíveis, com elaboração 

de receitas de novas preparações ou enriquecimentos das que 

tem sido empregada nos cardápios da Unidade. 

A determinação do fator de correção e outros índices 

tornam-se, portanto, essenciais para indicar o desperdício 

durante o pré-preparo, auxiliando assim o responsável técnico 

na elaboração de cardápios mais eficientese com maiorcontrole 

de custos. 
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RESUMO: A Educação Alimentar e Nutricional é um 
instrumento de caráter intersetorial utilizado na promoção da 
saúde mediante construção coletiva do conhecimento. Nesse 
contexto, relata-se o desenvolvimento de programa de 
extensão universitária em três creches públicas do município de 
Santa Cruz/RN no ano de 2018 com o objetivo de estimular a 
autonomia de manipuladores, crianças, pais e responsáveis 
para escolhas alimentares saudáveis e cada vez mais seguras 
a partir de abordagens dinâmicas e lúdicas ajustadas a cada 
público. O programa de extensão foi composto por 3 projetos e 
2 eventos e teve apoio institucional da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte por meio da sua Pró-Reitoria de Extensão. 
As ações nas creches tinha dois eixos: 1) Promoção de 
refeições com qualidade sanitária e nutricional  no âmbito das 
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creches e 2) Promovendo Educação Alimentar e Nutricional nas 
creches. As ações se mostraram bastante positivas, tendo em 
vista que a comunidade assimilou favoravelmente a proposta e 
o espaço para reflexão foi coletivamente desenvolvido. Dessa 
maneira, a integração do profissional nutricionista em formação 
à comunidade escolar é imprescindível não somente referente 
ao planejamento de cardápio escolar, mas também no 
desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional 
neste ambiente formativo como lhe compete. 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. 
Alimentação Escolar. Extensão Comunitária.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

teve sua origem por volta de 1955, sendo considerado um dos 

maiores programas de alimentação escolar do mundo, 

atendendo de forma gratuita aos alunos matriculados na 

educação básica de escolas públicas, filantrópicas e 

comunitárias de todos os municípios do país (BRASIL, 2013). 

Entretanto esta política não se limita apenas a ofertar 

uma alimentação de qualidade em todos os seus aspectos, mas 

também a realizar atividades voltadas para a educação 

nutricional, visto que esta está vinculada à qualidade de vida 

desse público especificamente. Assim, o nutricionista, 

profissional regulamentado pela Lei 11.947/2009 e por meio da 

Resolução CFN 465/2010 é o responsável técnico (RT) pela 

execução do PNAE. 

No ano de 2012 o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome lançou o Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 

2012), com o objetivo de coordenar ações de Educação 
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Alimentar e Nutricional (EAN) e promover espaço tanto para 

reflexão quanto de orientação destas ações, tendo em vista sua 

extrema importância. 

A resolução CD/FNDE nº26/2013 que rege o marco de 

referência considera ações de EAN:  

 
“ações que promovam a oferta de alimentação 
adequada e saudável na escola; a formação de 
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a 
alimentação escolar; articulem as políticas 
municipais, estaduais, distritais e federais no 
campo da alimentação escolar; dinamizem o 
currículo das escolas, tendo por eixo temático a 
alimentação e nutrição; promovam metodologias 
inovadoras para o trabalho pedagógico; favoreçam 
os hábitos alimentares regionais e culturais 
saudáveis; estimulem e promovam a utilização de 
produtos orgânicos e/ou agroecológicos e da 
sociobiodiversidade; estimulem o 
desenvolvimento de tecnologias sociais, voltadas 
para o campo da alimentação escolar; e utilizem o 
alimento como ferramenta pedagógica nas 
atividades de EAN” (BRASIL, 2013, Art. 13, itens I 
– IX). 
 

Nesse sentido, o âmbito escolar ressalta-se como 

ambiente favorável para a implementação da EAN, pois nele 

busca-se a formação cidadã (CAMOZZI; MONEGO; 

MENEZES; SILVA, 2015). Ademais, a articulação entre saúde 

e educação tem sido relatado rotineiramente e é neste contexto 

que a escola tem sido um dos espaços mais focados pelas 

políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil. 

Desse modo, as ações de EAN, independentemente de 

onde ocorra devem reger os nove princípios para as ações de 

EAN, sendo eles: a intersetoriedade; sistema alimentar e sua 

integralidade; valorização da cultura alimentar local; valorização 
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da culinária enquanto prática emancipatória; promoção de 

autocuidado; participação ativa e informada dos sujeitos; 

planejamento, avaliação e monitoramento; sustentabilidade 

social, ambiental e econômica; diversidade de cenários de 

práticas (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo relatar a 

experiência do programa de extensão “Saúde e Bem-estar nas 

Escolas” promovido pela Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi (FACISA) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) realizadas em creches do Município de Santa 

Cruz/RN em parceria com a Secretária Municipal de Educação 

(SME) tendo como envolvidos a comunidade escolar (crianças, 

pais, professores, diretores e merendeiros) e alunos da 

graduação em Nutrição da FACISA-UFRN. As ações 

intencionaram estimular a autonomia da comunidade envolvida 

para escolhas alimentares seguras e saudáveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência de um programa de extensão universitária da 

UFRN coordenado pelo Grupo de Estudos em Metabolismo, 

Exercício e Nutrição (GEMEN) da FACISA-UFRN em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação do município de Santa 

Cruz/RN. Este programa de extensão foi a continuidade de 

outro similar que foi desenvolvido no mesmo município, 

entretanto o foco das ações entre 2015-2017 foram escolas de 

ensino fundamental, enquanto que em 2018  a opção foi pelas 

creches uma vez que o programa anterior não abrangeu essas 

unidades escolares. 
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 As ações ocorreram em três creches municipais 

mediante um levantamento prévio de informações como: nome 

da escola, níveis de ensino, horário de funcionamento, 

quantidade de salas funcionantes e de crianças por turnos, faixa 

etária, horário de distribuição de merenda e quantidade total de 

manipuladores por turnos para o efetivo planejamento das 

ações. Houve durante os primeiros meses um planejamento 

das ações que envolveria a comunidade escolar. As creches 

envolvidas foram: 1) Centro Municipal de Ensino Infantil 

Geraldo Alves (368 alunos matriculados); 2) Creche Municipal 

Pedro Severino Bezerra (113 alunos matriculados) e 3) Creche 

Municipal Dona Nanita (270 alunos matriculados). 

A estrutra do programa extensão consta no quadro 

abaixo: 

Quadro 1. Composição de ações do programa de 

extensão “Saúde e Bem-estar nas Escolas” promovido pela 

FACISA-UFRN em 2018. 

 
Tipo Título Público Alvo   

Projeto 1 

(Eixo 1) 

Incentivo a Qualidade na Alimentação 

Escolar: Capacitação em Boas Práticas de 

Manipulação e implantação de 

preparações promotoras de alimentação 

saudável em escolas públicas de Santa 

Cruz-RN. 

Manipuladores de 

alimentos  

Projeto 2   

(Eixo 2) 

Promoção do estilo de vida saudável 

através de alimentação adequada em 

escolares de Santa Cruz, RN 

Escolares e 

familiares 

Projeto 3  

(Eixo 2) 

Programa de Educação Alimentar e 

Nutricional para Alunos, Familiares e 

Professores de Escolas Públicas em 

creches de Santa Cruz-RN 

Professores, 

escolares e 

familiares  
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Evento 1  

(Eixo 1) 

II Ciclo de Capacitação em Boas Práticas 

de Manipulação e Receitas de Saúde para 

Alimentação Escolar 

Manipuladores de 

alimentos 

Evento 2   

(Eixo 1 e 

Eixo 2) 

II Simpósio de Saúde do Escolar da 

FACISA-UFRN 

Toda comunidade 

escolar  

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do SIGAA-UFRN. 

 

 A fonte de Financiamento das ações se deu por meio de 

Financiamento Interno da UFRN por meio do Edital 2018 - 

Seleção Pública para Apoio a Programas de Extensão 2018 

(Programas De Extensão 2018). Essas ações tinha dois 

grandes eixos de atuação: 

Metodologia das Ações do eixo 01 – Promoção de 

refeições com qualidade sanitária e nutricional  no âmbito das 

creches 

Inicialmente foi realizado o diagnóstico sanitário das 

creches através da aplicação do check-list elaborado pelo 

CECANE/FNDE (BRASIL, 2013) e validado pela Portaria 

78/2009 que aprova a Lista de Verificação em Boas Práticas 

para Serviços de Alimentação. Um instrumento elaborado e 

baseado nas legislações brasileiras RDC 216/2004, resolução 

SS-196/1998 (SÃO PAULO, 1998), Portaria CVS 06/1999 SÃO 

PAULO, 1999), Portaria 542/2006 (RIO GRANDE DO SUL, 

2006)  e listas de verificação utilizadas por nutricionistas de 

secretarias de educação de municípios brasileiros para 

unidades de alimentação e nutrição escolares (UANES). 

O primeiro ciclo de ações em campo, consistiu na 

realização de um Quiz de perguntas e respostas com as 

manipuladoras de alimentos, visto que dentre os itens avaliados 

nos seis blocos do check-list, dois se sobressaíram com 

maiores índices de inconformidade – Manipuladores (Bloco III) 
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e Processos e produções (Bloco V). A classificação de risco 

sanitário é obtida após o cálculo de pontos totais de cada um 

dos blocos podendo ser um risco muito alto (0-25%); alto (26-

50%); regular (51-75%); baixo (76-90%); e muito baixo (91-

100%). 

Dessa forma, foram confeccionadas plaquinhas de 

“verdadeiro” e “falso” nas cores verde e vermelho 

respectivamente. Logo, cada manipulador recebeu uma 

plaquinha de ambas cores, as perguntas eram feitas e os 

mesmos possuíam 5 segundos para pensar na resposta, 

passado o tempo, todos deveriam levantar a placa sinalizando 

a resposta, venceria quem acertasse mais questões. Além do 

Quiz, havia também o jogo dos 7 erros onde era exibida uma 

cena com o intuito de que elas apontassem os erros cometidos 

pelos manipuladores. Por fim, foi realizada uma explanação 

acerca da correta higienização das mãos e do local de trabalho 

– a cozinha – e roda de conversa com retirada de dúvidas 

levantadas por elas. 

A consolidação das ações de capacitação foi realizada 

no evento II Ciclo de Capacitação em Boas Práticas de 

Manipulação e Receitas de Saúde para Alimentação Escolar 

que ocorreu em agosto de 2018 com programação de 

conferências expositivas e oficinas práticas. 

Ações do eixo 02 – Promovendo Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) nas creches 

O segundo eixo se baseou nos dados de estado 

nutricional e consumo alimentar das crianças obtidos nos 

relatórios do Estágio Supervisionado em Alimentação Escolar 

da FACISA-UFRN que ocorrem em unidades pré-escolares. 

Este apontava para ocorrência de distúrbios nutricionais 
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(obesidade e baixo peso) assim como um consumo elevado de 

alimentos ultraprocessdados.  

As ações de EAN ocorreram em dois ciclos: familiares e 

crianças. O primeiro ciclo teve  como foco os pais e 

responsáveis pelas crianças. Foi realizada uma roda de 

conversa com os mesmos acerca da merenda escolar e os 

alimentos postos nas lancheiras das crianças por eles. Além 

disso, foram trazidas questões como a quantidade intrínseca de 

sal e açúcar de alimentos ultraprocessados popularmente 

conhecidos e que comumente compõe suas lancheiras e 

mesas, bem como também foram levantadas dúvidas que os 

participantes possuíam acerca da alimentação nesta fase de 

crescimento. 

O segundo ciclo de ações de EAN  teve como público 

alvo as crianças. A ação foi intitulada de “Buscando escolhas 

saudáveis para Bob” e contou com a confecção de um palhaço 

e diversos alimentos feitos de Espuma Vinílica Acetinada 

(EVA). Para a dinâmica foi narrada a história do palhaço Bob 

que andava muito triste, pois não sabia o que comer para ficar 

forte e saudável igual aos seus amigos, já que ele vivia bastante 

cansado e doente.  

As crianças foram organizadas em um grande círculo e 

foi passado entre elas uma cesta cheia de alimentos contendo 

desde produtos industrializados à legumes e frutas ao mesmo 

tempo em que ouvia-se uma música. Ao parar a música a 

criança que estivesse com a cesta deveria escolher um 

alimento e dizer o porquê desse alimento ser importante para 

ajudar Bob a crescer saudável e assim poder brincar com os 

seus amigos. Ao escolherem os alunos deveriam deveriam 

alimentar Bob ao colocar o alimento na boca do palhaço.  
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A dinâmica terminou quando todas as crianças tinham 

participado e ao final foi conversado com elas, com uma 

linguagem bastante acessível à idade delas, acerca das 

escolhas alimentares para se crescer forte e saudável e quais 

alimentos deveria ser consumido com menor frequência. 

A avaliação das intervenções realizadas foi efetuada de 

forma semelhante para os diferentes públicos-alvos - 

manipuladores, pais ou responsáveis e crianças – tendo em 

vista que, avaliou-se as possíveis mudanças de crenças e 

atitudes acerca do processo de produção de alimentos, bem 

como do conceito de alimentação saudável. 

 A consolidação da ações de promoção à EAN nas 

creches se deu no evento II Simpósio de Saúde do Escolar da 

FACISA-UFRN em novembro de 2018 onde foram tratados os 

temas: obesidade na infância, consumo de alimentos in natura, 

hortas escolares entre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Serão apresentados a seguir os resultados das ações 

por cada eixo de atividade do programa de extensão. 

 

Resultados das Ações do eixo 01 – Promoção de 

refeições com qualidade sanitária e nutricional  no âmbito das 

creches 

 

As ações foram realizadas em 3 creches do município de 

Santa Cruz/RN. Duas das três escolas possuem 2 merendeiras 

cada, enquanto uma das creches, a que contém o maior 
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número de crianças matriculadas (368 crianças), conta com 

apenas uma merendeira.  

Vale ressaltar que as creches mencionadas possuem o 

regime integral, ofertando assim três refeições – Desjejum, 

lanche e almoço no turno da manhã ou almoço, lanche e jantar 

no contraturno -, logo a quantidade de merendeiros deve 

atender as novas demandas, tendo em vista que este número 

é condicionado pelo volume de refeições a ser preparado e 

distribuído e o número de turnos de funcionamento da escola 

(BRASIL, 2006). 

O diagnóstico sanitário das 3 creches foi tomado como 

ponto de partida para o desenvolvimento da ação de EAN com 

os manipuladores de alimentos. Na figura 1, mediante a 

classificação de risco elaborado pelo CECANE/FNDE (2012)  é 

possível perceber que as UANE analisadas são classificadas 

com risco sanitário regular. 

 

Figura 1. Percentual de Risco Sanitário das Creches 

Municipais de Santa Cruz/ RN. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Resultados semelhantes também foram encontrados por 

Lopes et al. (2015) ao demonstrar que das 29 escolas 
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analisadas em seu estudo, 48,3% apresentaram risco sanitário 

regular enquanto que apenas 4,4% apresentaram situação de 

risco baixo, em contrapartida 47,3% foram classificadas com 

risco sanitário alto ou muito alto. 

Dessa forma, a ação de EAN com as merendeiras 

consistiu em um Quiz de “verdadeiro” ou “falso” contendo as 

questões presentes no quadro 2. 

 

Quadro 2. Perguntas que compõem o quiz com os 

manipuladores de alimentos, 2018. 

Número Questionamentos 

1 Em 1 milímetro de cabelo pode conter 50.000 micróbios? 

2 
Os micróbios são destruídos a uma temperatura de 60°C a 
65°C? 

3 O uniforme deve ser trocado ou lavado diariamente? 

4 
Os ingredientes que não forem totalmente utilizados devem 
ser desprezados? 

5 
Para que os equipamentos estejam totalmente limpos ou 
melhor higienizados é necessário passar álcool após o uso? 

6 
A utilização de panos de pratos em equipamento e utensílios 
é permitida desde que trocados pelo menos 2x na semana? 

7 
Os rodos e panos destinados para higienização da cozinha, 
não podem ser utilizados nos banheiros ou para outro fim? 

8 
Para ter as mãos corretamente higienizadas, só é 
necessário a utilização do álcool? 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Dentre as 8 indagações, a questão aqui mencionada pelo 

número 7 foi a que obteve maior número de erro, visto que as 

manipuladoras justificaram como sendo uma prática comum a 

elas como donas de casa no caso de rodos e panos de chão. 

O segundo momento com as manipuladoras deu-se a 

partir da exposição da imagem na qual elas deveriam assinalar 
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os 7 erros cometidos pela manipuladora. Este momento foi 

bastante descontraído, visto que elas rapidamente apontaram 

todos os erros.  

Entretanto, ainda que as manipuladoras tenham sido 

capacitadas e entendam a importância do uso correto de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foi possível 

observar durante a ação de EAN, o uso de sapatilhas, saias e 

adornos – brincos, alianças, relógios e pulseiras. 

Diferentemente do que foi observado por Neto e Castejon 

(2018) durante um curso de capacitação pra manipuladores de 

alimentos, visto que todas tiveram o cuidado de estarem sem 

adornos, maquiagem e com uso correto do uniforme e sapato 

fechado. 

Logo, os cuidados com a merenda escolar devem ser 

realizados desde a escolha e compra dos alimentos até a 

distribuição e elaboração. Os cuidados não devem somente ser 

realizados nas etapas de preparo, mas também na higiene 

pessoal do manipulador, a qual todos os indivíduos devem ter 

com o seu próprio corpo para conservar não só a sua saúde 

pessoal, mas também a saúde das demais pessoas.  

A higiene dos manipuladores é de extrema importância 

devido ao risco de contaminação cruzada que pode ocorrer nos 

alimentos, visto que, hoje a contaminação vem sendo uma das 

grandes preocupações dos órgãos governamentais devido ao 

alto índice de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) que 

resultam em sérios danos a saúde dos consumidores e em 

alguns casos podem levar até a morte, sabe-se ainda que um 

dos grupos mais vulneráveis a essas doenças é o público 

infantil. 
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Posteriormente foi apresentada uma segunda cena com 

o seguinte questionamento “Como deve ser o seu local de 

trabalho?” para que elas pudessem comparar não somente as 

duas cenas (Figura 2), mas também o seu próprio local de 

trabalho. Assim, como durante o jogo dos 7 erros, elas 

apontaram todos os erros e possíveis soluções. 

 

Figura 2. Comparação de um ambiente inadequado com 

um adequado de uma mesma UANE, 2018.  

 

 
Fonte: Google Imagens, 2018. 

 

Desse modo, a ação mostrou-se bastante positiva, visto 

que Carvalho (2018) afirma que diversos métodos e recursos 

pedagógicos têm sido propostos para promover a EAN, sendo 

os mais efetivos aqueles que se utilizam do lúdico, do 

dinamismo e da socialização, o que condiz com as ações aqui 

planejadas e executadas. 
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Resultados das Ações do eixo 02 – Promovendo 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nas creches 

 

A respeito da ação com os pais ou responsáveis, foi 

observado grande interesse por parte deles, visto que a 

alimentação da criança é um tema que gera dúvidas. Além 

disso, pouquíssimos pais, apesar de terem consciência que a 

creche funciona em tempo integral para suas crianças, não 

sabiam que eram ofertadas 3 refeições à elas e desse modo 

continuavam a enviar em suas lancheiras alimentos 

ultraprocessados ditos “práticos” por não terem tempo de 

elaborar um lanche saudável. 

A prática errônea de organizar as lancheiras das crianças 

com esses alimentos é observado também por Silva et al. 

(2018) que aponta em sua revisão de literatura, o alto consumo 

de alimentos industrializados como bebidas açucaradas, 

salgadinhos, biscoitos e guloseimas atrelado ao baixo consumo 

de frutas, verduras e hortaliças por crianças de idade pré-

escolar.  

Ainda neste momento, foi exposto o cardápio atual 

ofertado as crianças para que os pais pudessem observar que 

não  seria mais necessário o envio de lanches além do que já 

está sendo ofertado, tendo em vista que 70% das necessidades 

nutricionais estão sendo atingidas. 

Ademais, foi utilizada a metodologia expositiva-

dialogada, onde foram expostas as quantidade de sal e açúcar 

dos alimentos ultraprocessados que são de consumo comum 

por crianças como refrigerantes, macarrão instantâneo, 

mortadela, bebidas lácteas, achocolatados, salgadinhos de 

pacote, dentre outras. A expressão de surpresa ao saber que 
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muitos dos alimentos considerados “doces” possuem altos 

teores de sódio e vice versa foi uma reação comum. 

Uma questão levantada pelos pais e responsáveis foi 

acerca da leitura dos rótulos de alimentos. Beltrão (2016) diz 

que, muitos dos ingredientes utilizados na rotulagem de 

alimentos são descritos de forma complexa o que dificulta a 

visualização de ingredientes como açúcar, sal e gorduras, isto 

foi explanado e esclarecido na roda de conversa. 

Logo, a ação foi avaliada de forma oral pelos pais como 

bastante positiva e necessária no contexto atual, pois trouxe 

informações importantes, bem como eles se mostraram 

bastante interessados no assunto e dispostos a acatar as 

orientações dadas em pró da saúde de suas crianças.  

Por fim, a última ação de EAN realizada nas creches teve 

como público alvo as crianças. Por se tratar de uma faixa etária 

de 02 a 05 anos, a ação deveria ser o mais dinâmica e lúdica 

possível para alcançar o público em questão, tendo em vista 

que “prender a atenção” de uma criança nessa fase é bastante 

difícil, o que não faz a aplicação da EAN no processo de ensino-

aprendizagem delas ser menos importante (SOARES, 2015). 

Um estudo desenvolvido por Silva et al. (2018) ao 

entrevistar diferentes nutricionistas do município de Goiás 

aponta que o recurso de palestras seguido de atividades lúdicas 

(jogos, teatros, brincadeiras) são as ações de EAN mais 

comumente utilizadas ainda que exiga preparação de materiais 

como no caso de jogos. 

A ação “Buscando escolhas saudáveis para Bob” foi 

aceita com animação e interesse. Em todas as turmas das 

creches observou-se que os alunos manifestaram grande 

interesse em expressar suas vontades, hábitos, gostos 
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pessoais e preferências alimentares, interagindo 

espontaneamente ao pegar um determinado alimento que foi 

exposto na cestinha. 

Um ponto interessante que foi observado é que muitas 

crianças deram preferência à frutas, legumes e verduras 

associando a cor verde destas ao personagem de desenho 

animado Hulk, um personagem verde que possui super força. 

Entretanto, uma pequena parcela de crianças escolheu bebidas 

açucaras como refrigerantes e justificaram como sendo correto, 

pois os pais compram para eles, ou seja, já faz parte de sua 

rotina. 

Assim, percebe-se que as crianças assemelham-se à 

“esponjas” e absorvem o que lhes é repassado no meio social. 

A influência do seio familiar é notória, pois a infância é uma das 

fases que mais exige atenção e cuidados acerca da formação 

do hábito alimentar. E, além da família, a comunidade escolar 

passa a desempenhar um papel importante na formação da 

criança (BATALHA, 2016). 

Corrêa et.al. (2017) observa, cada vez mais a presença 

de alimentos ultraprocessados na mesa das diferentes classes 

sociais com consequente redução da valorização da 

gastronomia local e culinária, tal como a substituição do 

consumo de alimentos in natura e minimamente processados 

por alimentos ultraprocessados prontos para o consumo. 

Posteriormente ao retornar às creches após a ação, foi 

relatado por parte dos professores a redução da presença de 

alimentos ultraprocessados nas lancheiras das crianças em 

detrimento de frutas e sucos naturais. Nesse sentido, através 

do processo de conscientização, da repetição da oferta e da 
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observação de outras crianças, as preferências alimentares 

infantis vão se formando.  

Portanto, reforça-se a importância da introdução de uma 

alimentação saudável desde a alimentação complementar para 

uma maior possibilidade de continuidade durante os demais 

ciclos de vida, com ênfase durante o processo de socialização 

concebido na vida escolar. 

Desta maneira, a notoriedade das atividades lúdicas 

como instrumento aliado à educação é enaltecida ainda que, 

muitas vezes, estas sejam vistas apenas como momento de 

lazer, descontração e extravasamento, pois é um gatilho 

estimulador de novas percepções e hábitos, além de favorecer 

a abertura ao saber e a sensibilidade. 

 

CONCLUSÕES  

 

A EAN é um dos caminhos existentes para a promoção 

da saúde, pois leva a população a refletir seu comportamento 

alimentar e processos de produção de alimentos, e a partir 

disto, conscientizar sobre a importância da alimentação 

adequada e segura para a saúde. Por isso, a EAN deve ser 

instrumento para a construção coletiva do conhecimento, onde 

o planejamento pedagógico da escola integre o nutricionista e 

a comunidade escolar. 

Além disso, a extensão universitária mostra-se como um 

dos caminhos para uma aprendizagem mais significativa e para 

que os alunos tenham uma formação direcionada para os 

problemas reais da nossa sociedade. 
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RESUMO: Tendo em vista que a alimentação inadequada 
configura-se como um dos principais fatores para o 
desenvolvimento das Doenças Crônicas não Transmissíveis e, 
que a adolescência corresponde a uma fase em que há a 
tendência de alteração dos hábitos alimentares motivada por 
modificações fisiológicas e sociais, faz-se necessário um 
acompanhamento do que está sendo consumido por este 
público. Diante disso, o objetivo do presente estudo é avaliar o 
consumo de frutas e vegetais por adolescentes de uma escola 
pública do município de João Pessoa/PB. Para tanto, utilizou-
se como amostra alunos do 6º ano da Escola Estadual e de 
Educação de Jovens e Adultos José Vieira. O critério de 
avaliação foi feito através da aplicação de um Questionário de 
Identificação e um Questionário de Frequência Alimentar, 
contendo dez tipos de frutas e dez tipos de vegetais e suas 
frequências de consumo. Na oportunidade, participaram da 
pesquisa 26 alunos. Após a análise dos questionários, tornou-
se perceptível que grande parte dos alunos costumam substituir 
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pelo menos uma refeição principal por lanches fast-food, bem 
como, percebeu-se uma grande pontuação para a variável da 
frequência “nunca/quase nunca” de uma expressiva quantidade 
de frutas e vegetais avaliados. Destarte, ressalta-se a 
necessidade da implementação de atividades de Educação 
Alimentar e Nutricional no âmbito escolar, com o objetivo de 
promover a disseminação de práticas alimentares adequadas 
para este público. 
Palavras-chave: Educação alimentar e nutricional. 

Alimentação de escolares. Questionário de Frequência 

Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação e nutrição configuram-se como fatores 

básicos para a garantia da proteção e promoção da saúde; 

ambas, conjugadas, são extremamente importantes para o 

crescimento e desenvolvimento humano com qualidade de vida, 

dignidade e cidadania. Todavia, para que uma alimentação seja 

intitulada como adequada, é necessário que corresponda às 

necessidades biológicas, sociais, econômicas e culturais dos 

sujeitos, além de apresentar-se de acordo com as fases do 

curso da vida (BRASIL, 2012). 

Atualmente, diante do cenário de uma crescente 

expansão das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

é incontestável que a alimentação adequada é um fator 

indispensável para o controle, prevenção e tratamento dessas 

doenças, devendo ser utilizada de forma efetiva como uma 

estratégia capaz de impulsionar impactos positivos no perfil 

epidemiológico das populações (CAMILO et al., 2011). 

Neste contexto, uma das estratégias de alimentação 

adequada que vem sendo utilizada como uma prioridade de 
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saúde pública em diversos países é o estímulo ao consumo de 

frutas e vegetais, tendo em vista que apresentam uma grande 

influência protetora contra o risco de obesidade, diabetes 

mellitus, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, 

além de outras patologias (BAZZANO; SERDULA; LIU, 2003; 

HEO et al., 2011; LI et al., 2014; OYEBODE et al., 2014). 

De acordo com a pirâmide alimentar adaptada para 

2.000 kcal, a recomendação de frutas (cítricas e não cítricas) e 

vegetais (legumes e verduras), é de no mínimo três porções ao 

dia para ambos (PHILLIPI, 2008). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS), por sua vez, recomenda que o consumo diário 

deve ser de, em média, 400g de frutas, legumes e verduras, o 

que é equivalente a cinco porções. Todavia, no Brasil esse 

consumo é subestimado e grande parte da população têm uma 

alimentação inadequada (BRASIL, 2008). 

De acordo com Astrup et al. (2008), os hábitos 

alimentares inadequados possuem como base o alto consumo 

de alimentos ultraprocessados, ricos em lipídeos, carboidratos 

refinados, sódio, além de bebidas açucaradas e alcoólicas. 

Deste modo, a alimentação inadequada carazteriza-se 

como um dos principais fatores de risco contribuintes para o 

crescente desenvolvimento das DCNT, as quais representam 

um grande problema de saúde pública, além de serem as 

principais causas de morte no Brasil e no mundo (Organização 

Mundial de Saúde, 2010). Diante disso, os hábitos 

supramencionados devem ser encarados como um problema 

que necessita ser trabalhado por meio de atividades de 

educação em saúde desde a infância, tendo em vista que é uma 

fase de estabelecimento dos hábitos alimentares que 

perdurarão nas outras fases da vida 
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Na fase da adolescência, que segundo a OMS (2004) 

corresponde a uma faixa etária de 10 a 19 anos de idade, deve-

se manter um cuidado especial, tendo em vista que há uma 

tendência de mudanças no comportamento alimentar devido às 

alterações fisiológicas e a importância que o ambiente social 

representa para o adolescente (MIKKILÄ et al. 2005). Para 

tanto, aspectos psicológicos, socioeconômicos e culturais 

devem ser levados em consideração, pelo fato de serem 

potenciais determinantes na escolha dos alimentos durante 

esse período (WANG et al., 2002). 

Neste sentido, sabe-se, portanto, que a fase da 

adolescência é comumente marcada por um alto consumo de 

industrializados em detrimento dos alimentos in natura e 

minimamente processados, atrelado ao sedentarismo 

influenciado por grandes períodos dedicados à televisão, 

celular, computador e vídeo-games; fatos que estão 

diretamente interligados com a alta incidência de obesidade 

e/ou outras DCNT (AMARO et al., 2006). 

Diante disso, Yang et al. (2015) elucidam que os hábitos 

alimentares inadequados e o alto índice de sobrepeso e 

obesidade entre os adolescentes configuram-se como um grave 

problema de saúde pública mundial, fato  que reforça a grande 

necessidade de se adotar programas de educação alimentar e 

nutricional tendo como público alvo principal estes indivíduos, 

destacando-se, neste caso, a escola como um dos canais mais 

efetivos para a incorporação destas ações. 

Neste cenário, o objetivo do presente estudo é aplicar um 

Questionário de Identificação e um Questionário de Frequência 

Alimentar (QFA) em alunos adolescentes de uma escola pública 

do município de João Pessoa/PB, com o intuito de avaliar  o 
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consumo de futas e vegetais por esse público, bem como, 

propor medidas estratégicas de adesão a esses alimentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Delineamento do estudo: 

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, com 

coleta de dados primários. 

 

População em estudo: 

 

Para a execução do presente estudo, utilizou-se como 

amostra e critérios de inclusão, alunos regularmente 

matriculados na Escola Estadual e EJA José Vieira localizada 

no município de João Pessoa/PB. 

Com o objetivo de abranger os pontos de corte de idade 

preconizados pela OMS (10 a 19 anos) com maior acurácia, 

após análise criteriosa, optou-se por desenvolver a pesquisa 

em questão com os alunos do 6º ano da escola 

supramencionada, os quais estavam presentes no turno 

vespertino durante a aula de Ciências Biológicas no dia 

23/10/2019. 

 

Aplicação do Questionário: 

 

A princípio, os alunos foram orientados quanto à 

natureza da pesquisa, bem como sobre suas participações 

mediante o preenchimento do questionário. 

Para obtenção dos dados, inicialmente os adolescentes 

foram predestinados a assinalar questões de cunho 
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identificatório, a saber: “Estado civil?”; “Você reside com...?”; 

“Número de refeições ao dia?”; “Você tem preferência por 

refeições cotidianas (café da manhã, almoço, jantar...) ou 

lanches do tipo “fast-food”?”; “Você costuma substituir pelo 

menos uma das refeições cotidianas por lanches “fast-food”?”; 

“Você gosta de consumir frutas?”; “Você gosta de consumir 

vegetais (hortaliças, legumes...)?”. 

Posteriormente, os alunos foram direcionados a 

responder o Questionário de Frequência Alimentar (QFA), 

adaptado de Sichieri (1998), para avaliação da frequência do 

consumo de dez tipos de frutas e dez tipos de vegetais, a saber: 

Banana, laranja, maçã, uva, abacaxi, mamão, melão, morango, 

manga e melancia; alface, tomate, cenoura, beterraba, couve, 

repolho, vagem, brócolis, chuchu e acelga. Para cada tipo de 

alimento, havia cinco opções de alternativas: “Nunca/quase 

nunca”; “de 1 a 3 vezes por mês”; “1 vez por semana”; “de 2 a 

4 vezes por semana”; “de 5 a 6 vezes por semana”; “1 vez por 

dia”; “de 2 a 3 vezes por dia”. 

Ao final, os adolescentes assinalaram uma opção para 

SIM ou NÃO, perante o questionamento se na lista de alimentos 

supramencionada havia algum que os quais não conheciam ou 

nunca ouviram falar e qual/quais seria/seriam. 

Os questionários foram autoaplicados e, ao final, foram 

recolhidos por um avaliador previamente treinado. 

 

Procedimentos éticos: 

 

Por se tratar de uma amostra de adolescentes na 

dependência de uma escola, foi assinado pela diretora 

responsável um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), garantindo, deste modo, a autorização para a 
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realização das atividades. Na oportunidade, o professor da 

disciplina de Ciências Biológicas também assinou o termo, 

colocando-se como testemunha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa 26 alunos adolescentes. Ao 

que concerne às características que compõem o perfil da 

população em estudo, obtidas mediante a aplicação do 

questionário de identificação, tornou-se perceptível que, dos 26 

estudantes adolescentes, 13 (50%) eram do sexo feminino, 

enquanto que os outros 13 (50%) eram do sexo masculino. 

Quanto ao estado civil, os 26 (100%) demonstraram ser 

solteiros, assim como, demonstraram residir com familiares. 

Com relação ao número de refeições ao dia, os 

resultados podem ser visualizados na Figura 1, e indicam que 

grande parte dos alunos realizam quatro, seis ou três refeições 

diárias. 

 

Figura 1. Número de refeições ao dia 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

27%

38%

8%

23%

4%

Três refeições Quatro refeições
Cinco refeições Seis refeições
Sete refeições
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Ao serem questionados sobre a preferência por refeições 

cotidianas (café da manhã, almoço e jantar) em detrimento de 

lanches tipo fast-food, 16 (61,54%) alunos demonstraram maior 

afeição por refeições cotidianas, enquanto que 10 (38,46%) por 

lanches tipo fast-food. Todavia, de modo contraditório, quando 

questionados se possuem o hábito de substituir pelo menos 

uma das refeições cotidianas por lanches tipo fast-food, os 

61,54% assinalaram a opção SIM, justificando que são mais 

fáceis e saborosas, outrossim, 38,46% assinalaram a opção 

NÃO. 

De modo semelhante, Oliveira et al. (2012) ao aplicarem 

o questionário de identificação em um grupo de universitários, 

constataram que a maioria destes (74,7%) costumam fazer de 

3 a 5 refeições ao dia. Bem como, 77% demonstraram possuir 

o hábito de substituir pelo menos uma refeição principal por 

lanche, no mínimo uma vez por semana, sendo a falta de 

tempo, praticidade, inaptidão na cozinha e a preguiça, indicadas 

como justificativa para tal ato. 

Mendonça et al. (2010) sugerem que a justificativa para 

a realidade supramencionada está relacionada com a atual 

oferta ascendente de alimentos industrializados, a facilidade de 

acesso a estes e, na maioria das vezes, pelo fato de o preço ser 

mais acessível. 

Já Enes e Lucchini (2016) acrescentam que outro fator 

que influencia nessa substituição de uma refeição cotidiana por 

alimentos fast-food, está relacionado ao tempo em que um 

adolescente geralmente fica exposto ao televisor, já que, em 

seu estudo, foi identificado que o consumo médio de doces, 

açúcares e refrigerantes foi maior para aqueles jovens que 

despendiam mais de duas horas diárias em frente à TV. 



AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE FRUTAS E VEGETAIS POR ADOLESCENTES DE 

UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PB 

845 
 

Diante disso, concretiza-se a ideia de que a substituição 

de refeições por lanches é um fator que influencia à redução 

e/ou a omissão do consumo de legumes, verduras e frutas, 

tendo em vista que é nas refeições principais que estes são 

normalmente ingeridos (GARCIA, 2003; TARDIDO; FALCÃO, 

2006). 

Quando questionados sobre a afeição por frutas, 22 

(84,61%) adolescentes afirmaram que possuem afeição pelo 

consumo, enquanto que 4 (15,28%) afirmaram que não 

possuem. Do mesmo modo, ao serem indagados sobre o 

consumo de vegetais, 15 (57,69%) alunos demonstraram 

apreço pelo consumo e 11 (42,31%) demonstraram repulsa. 

Ao que diz respeito à avaliação da frequência de 

ingestão de frutas, por meio do Questionário de Frequência 

Alimentar (QFA), tornou-se perceptível que, de modo 

preocupante, grande parte dos alunos afirmaram que 

nunca/quase nunca consumiam uma grande parte das frutas 

em questão. Deste modo, as frutas que demonstraram o maior 

percentual correspondente a opção nunca/quase nunca foram 

o melão (73,08%), o morango (69,23%) e o mamão (57,69%).  

Em contrapartida, as frutas que demonstraram maior 

frequência de consumo – 2 a 3x/dia – foram a banana (23,08%), 

a laranja (19,23%) e a maçã (19,53%). Tais resultados estão 

expressos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Frequência da ingestão de frutas por adolescentes da 
escola Escola Estadual e EJA José Vieira 

Variáveis Número Percentual (%) 

Banana 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Laranja 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Maçã 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Uva 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Abacaxi 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

 
5 

3 

6 

2 

1 

3 

6 

 
7 

2 

7 

1 

1 

3 

5 

 

5 

7 

4 

1 

0 

4 

5 

 

8 

5 

5 

3 

1 

0 

4 

 

10 

8 

 

19,23 

11,54 

23,08 

7,69 

3,85 

11,54 

23,08 

 

26,92 

7,69 

26,92 

3,85 

3,85 

11,54 

19,23 

 

19,23 

26,92 

15,38 

3,85 

0 

15,38 

19,23 

 

30,77 

19,23 

19,23 

11,54 

3,85 

0 

15,38 

 

38,46 

30,77 
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1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Mamão 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Melão 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Morango 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Manga 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Melancia 

Nunca/quase nunca 

1 

1 

2 

2 

2 

 

15 

4 

1 

1 

0 

3 

2 

 

19 

3 

0 

0 

1 

3 

0 

 

18 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

 

11 

6 

2 

1 

2 

4 

0 

 

11 

3,85 

3,85 

7,69 

7,69 

7,69 

 

57,69 

15,38 

3,85 

3,85 

0 

11,54 

7,69 

 

73,08 

11,54 

0 

0 

3,85 

11,54 

0 

 

69,23 

23,08 

7,69 

0 

0 

0 

0 

 
42,31 

23,08 

7,69 

3,85 

7,69 

15,38 

0 

 

42,31 
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1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

7 

3 

1 

1 

2 

1 

26,92 

11,54 

3,85 

3,85 

7,69 

3,85 
Fonte: Autoria própria. 

 

Já ao que condiz à avaliação da frequência de ingestão 

de vegetais pelos alunos, percebeu-se uma baixa frequência de 

consumo ainda mais acentuada quando comparada às frutas. 

Dos vegetais avaliados, a acelga (92,31%), a vagem (92,31%), 

e a beterraba (84,62%), brócolis (84,62%) e chuchu (84,62%) 

demonstraram a maior pontuação para a variável nunca/quase 

nunca. Enquanto que a alface demonstrou uma maior 

frequência de consumo (11,54%)  por meio da maior pontuação 

para a variável 1 a 3x ao dia, seguida do tomate (7,69%), 

cenoura (7,69%) e repolho (3,85%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Frequência da ingestão de vegetais por adolescentes 
da escola Escola Estadual e EJA José Vieira 

Variáveis Número Percentual (%) 

Alface 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Tomate 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

 
9 

4 

4 

0 

1 

5 

3 

 

12 

4 

1 

2 

 

34,62 

15,38 

15,38 

0 

3,85 

19,23 

11,54 

 

46,15 

15,38 

3,84 

7,69 
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5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Cenoura 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Beterraba 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Couve 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Repolho 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Vagem 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

0 

5 

2 

 

14 

4 

2 

0 

1 

3 

2 

 

22 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

 

20 

2 

1 

0 

1 

2 

0 

 

20 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

 

24 

1 

0 

0 

19,23 

7,69 

 

53,85 

15,38 

7,69 

0 

3,85 

11,54 

7,69 

 

84,62 

3,85 

0 

7,69 

0 

3,85 

0 

 

76,92 

7,69 

3,85 

0 

3,85 

7,69 

0 

 

76,92 

7,69 

3,85 

3,85 

3,85 

0 

3,85 

 

92,31 

3,85 

0 
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2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Brócolis 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Chuchu 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

Acelga 

Nunca/quase nunca 

1 a 3x/semana 

1x/semana 

2 a 4x/semana 

5 a 6x/semana 

1x/dia 

2 a 3x/dia 

0 

1 

0 

0 

 

22 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

 

22 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

 

24 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

3,85 

0 

0 

 

84,62 

7,69 

0 

3,85 

0 

3,85 

0 

 

84,62 

11,54 

3,85 

0 

0 

0 

0 

 

92,31 

0 

0 

3,85 

0 

3,85 

0 
Fonte: Autoria própria. 
 

Similarmente ao presente estudo, Oliveira et al. (2012) 

avaliaram a frequência do consumo de frutas e vegetais por 

alunos do curso de farmácia da Universidade Federal de Juiz 

de Fora e, coincidentemente, identificaram que as frutas mais 

consumidas por esse grupo também foram a banana, a laranja 

e a maçã; e os vegetais consumidos com maior frequência 

também foram a alface, o tomate e a cenoura. 
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Uma diversidade de estudos nacionais e internacionais 

também relatam o consumo insuficiente de frutas e vegetais por 

escolares. Dentre os quais, ressalta-se o estudo Costa, 

Vasconcelos e Corso (2012), que ao avaliarem o 

comportamento alimentar de estudantes de escolas públicas e 

privadas em Santa Catarina, identificaram que 26,6% não 

chegavam a consumir nenhuma porção de frutas e verduras ao 

dia. 

De modo semelhante, Monticelli et al. (2013) também 

realizaram uma pesquisa para avaliar a frequência alimentar de 

futas e vegetais em escolares de duas instituições públicas da 

rede municipal de Curitiba-PR e detectaram que 71% da 

amostra avaliada demonstraram consumo inadequado. 

Em âmbito nacional e internacional, Legnani (2006) 

realizou um estudo em que foram avaliados os comportamentos 

que poderiam causar riscos à saúde de adolescentes da tríplice 

fonteira (Argentina, Brasil e Paraguai). Os resultados indicaram 

que 77,3% dos adolescentes não atingiram a frequência mínima 

diária de consumo de frutas, enquanto que 79,7% não atingiram 

a frequência mínima de vegetais. Ademais, tornou-se 

perceptível que os adolescentes brasileiros demonstraram as 

maiores proporções entre os jovens que não atendem às 

recomendaçoes mínimas de consumo de frutas (80,6%) e 

vegetais (84,8%). 

As possíveis justificativas para tais comportamentos, de 

acordo com Fulco et al. (2016) estão relacionadas a falta de 

acesso à informação sobre os tipos de alimentos, além do perfil 

socioeconômico, costumes, culturas e influência da mídia. 

Ademais, segundo os autores, o nivel de escolaridade dos pais 

também exerce influência sobre a aceitação dos filhos perante 

os alimentos. 
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Para corroborar com a justificativa supracitada, no 

presente estudo, ao serem questionados se havia algum 

alimento na lista proposta que não fizesse parte do seu 

conhecimento, mais de 90% dos alunos demonstraram não 

conhecer/nunca ter ouvido falar em acelga, vagem e, em menor 

proporção, brócolis. 

Diante do exposto, tais resultados reforçam a 

necessidade do desenvolvimento de atividades de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) no âmbito escolar, para que seja 

possível que os alunos tenham entendimento e consciência da 

importância de uma alimentação adequada para a garantia da 

qualidade de vida, desde os primeiros anos da vida. 

 

CONCLUSÕES  

 

O comportamento alimentar dos adolescentes 

demonstrou uma certa resistência ao consumo de grande parte 

das frutas e vegetais listadas, bem como, uma grande 

substituição das refeições cotidianas por lanches do tipo fast-

food. Diante disso, ressalta-se a importância da implementação 

de estratégias voltadas para a promoção da saúde e qualidade 

de vida dos adolescentes, sobretudo, da rede pública, por meio 

do incentivo às práticas alimentares saudáveis. 

Para tanto, observa-se a necessidade da presença do 

profissional nutricionista no âmbito escolar, com o intuito de 

desenvolver atividades de EAN e/ou capacitar o corpo docente 

para que possuam propriedade para desenvolver estratégias 

que promovam o consumo alimentar adequado. 
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RESUMO 

RESUMO: Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar as 
concentrações de glicose em praticantes de exercícios físicos 
na faixa etária entre 50 e 70 anos, praticantes de exercício 
físico. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa clínica quanti-
qualitativa. A mesma foi realizada em São José de Piranhas – 
PB, com amostra composta de 30 pessoas praticantes de 
exercícios físicos do programa de ginástica e dança do CRAS 
do município.  Os dados e amostras foram coletados através de 
entrevista por meio de um questionário e punção venosa, para 
as análises bioquímicas dos valores de glicose. Resultados: 
Em relação à classificação sociodemográfica todos os 
praticantes de exercícios físicos eram do sexo feminino, com a 
média de idade de 67,3 anos. O nível de escolaridade 
predominante foi o 1º Grau incompleto (60%). No que se refere 
à ocupação, prevaleceu com 50% (15) a classe das domésticas 
como ocupação principal. Após as análises bioquímicas, foi 
feito uma média aritmética dos resultados, obtendo: glicose 
jejum de 93,8 mg/dl (valor de referência - 69 a 99mg/dl). 
Conclusão: Após análises dos resultados obtidos, conclui-se 
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que a prática de exercícios físicos, vinculados a uma 
alimentação saudável, mostra-se eficiente no controle e 
prevenção das alterações metabólicas, como hiperglicemia, 
ocasionada pelo processo do envelhecimento. 
Palavras – chave: Diabetes Mellitus. Exercícios físicos. 

Hábitos Alimentares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O número de casos envolvendo as síndromes 

metabólicas apresentou-se crescente frente as mudanças no 

estilo de vida da população, desencadeados pelas 

comodidades trazidas por meio da modernidade, como as 

mudanças nos hábitos alimentares e o sedentarismo. De modo 

que se faz necessário uma adesão ao autocuidado como o 

comportamento das pessoas nos seguimentos de hábitos 

alimentares saudáveis e a prática diária de atividades físicas 

(MEDIANO et al., 2015). 

Glicídios ou carboidratos são compostos químicos 

formados por átomos de oxigênio (O), hidrogênio (H) e carbono 

(C), sob a estrutura de CH2On. Entretanto estes carboidratos 

podem ser encontrados na forma de monossacarídeos 

(isolados), como frutose, galactose e glicose, na forma de 

dissacarídeos (pares), como sacarose, lactose e maltose ou em 

grandes quantidades como oligossacarídeos, com 3 a 9 

carbonos ou polissacarídeos com 10 carbonos ou mais (FOTAN 

e AMADIO, 2015). 

Os carboidratos após a absorção no intestino adentram 

na corrente sanguínea onde é conduzido até o fígado para 

conversão em glicose, que por sua vez, será depositado na 
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forma de glicogênio hepático ou ir para corrente sanguínea e 

ser utilizada pelas células ou mesmo ser captado pelos 

músculos para armazenamento na forma de glicogênio 

intramuscular. A glicose destaca-se com grande importância 

para o organismo como fonte energética, além de participar de 

outras vias metabólicas e de ser precursora de outras 

importantes moléculas como lactato, glicerol e aminoácidos 

(FOTAN e AMADIO, 2015).  

 Endocrinopatias como a Diabetes mellitus (DM) é 

caracterizada por uma falta ou resistência do hormônio insulina, 

que é produzido pelo pâncreas, cuja importância é captar as 

moléculas de glicose para dentro da célula, transformando-as 

em energia (MOREIRA et al., 2015; MELLO et al., 2016).  

 O processo de envelhecimento geralmente está 

acompanhado por inúmeros fatores deletérios decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais que ocorrem com o avanço 

da idade, os quais comprometem significativamente a qualidade 

de vida desta população. (TRAPÉ et al., 2014). De modo que o 

exercício físico vem sendo frequentemente prescrito como uma 

forma de diminuir as complicações metabólicas e cardiopatias 

(DELEVATTI et al., 2015), já que essa prática vem 

demonstrando relevantes resultados como:  melhora na 

sensibilidade à insulina e diminuição da concentração de 

glicose no sangue para faixa de normalidade (FREITAS et al., 

2015). 

 No entanto, a hiperglicemia também pode desencadear 

uma série de patologias, onde na atualidade as estatísticas em 

relação a este agravo são muito elevadas, fazendo com que as 

pessoas tenham uma preocupação maior sobre os riscos, visto 

que, correlacionar o tipo de alimentação que os praticantes de 

exercícios físicos, nesta faixa etária, vêm consumindo, com o 
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perfil glicêmico trará através dos resultados, embasamento 

suficiente para orientar a população, com o intuito de lhes 

proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

  Assim, o estudo tem como objetivo avaliar as 

concentrações de glicose, de praticantes de exercício físico na 

faixa etária entre 50 e 70 anos. 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa clínica quanti-qualitativa, 

realizada com praticantes de exercícios físicos do município de 

São José de Piranhas – PB, localizado na microrregião de 

Cajazeiras – PB. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, o município contava 

com uma população estimada em 19.956 habitantes, com uma 

área territorial de 677 km².  

A amostra foi constituída de 30 praticantes de exercícios 

físicos do programa de ginástica e dança do Centro de 

Referência a Assistência Social (CRAS) de São José de 

Piranhas – PB.  

Como critério de inclusão foi adotado a idade e o tempo 

de práticas de exercícios físicos. A respeito da idade, os 

participantes tiveram que ter entre 50 e 70 anos e praticarem 

exercícios físicos há um período maior de seis meses e que se 

disponibilizassem a participar da pesquisa perante assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Será restrita a 

participação de pessoas que tenham alguma doença 

infectocontagiosa.  

Os dados e amostras foram coletados no mês de outubro 

de 2016, através de uma pesquisa baseada na análise 

bioquímica dos níveis de glicose no sangue, adjunto a uma 

entrevista realizada por meio de um questionário, em anexo, no 

qual buscou levantar informações dos praticantes de exercícios 
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físicos, que foi realizado antes da coleta da amostra do material 

biológico necessário para as análises bioquímicas.  

Após serem coletadas, as amostras foram 

encaminhadas até o local de análise (Laboratório de Análises 

Clínicas na Faculdade Santa Maria em Cajazeiras – PB). As 

análises foram realizadas no equipamento Semi Automático 

(BioClin100), com metodologia do POP (Procedimento 

Operacional Padrão) dos respectivos kits de reagente: Labtest 

Glicose HK Liquiform (Ref.: 137). 

  Os dados foram analisados no Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 23. Para a análise inferencial 

adotou-se o teste Qui-Quadrado de Pearson (x²), com 

significância estatística aceita menor ou igual a 5%, ou seja, p 

≤ 0,05.  

Foi submetido previamente ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, tendo como parecer aprovado número 1.737.001. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta de 30 praticantes de exercícios 

físicos do programa de ginástica e dança do Centro de 

Referência a Assistência Social (CRAS) de São José de 

Piranhas – PB, sendo todos do sexo feminino. Em relação à 

classificação sociodemográfica a média de idade dos 

praticantes de exercícios físicos foi de 67,3 anos. O maior nível 

de escolaridade foi o 2º Grau completo (6,7%), entretanto o 1º 

Grau incompleto predominou o mais frequente (60%), na 

ocupação, prevaleceu com 50% (15) a classe das domésticas 

como ocupação principal, descritos na tabela 1. 

Em relação ao perfil clínico dos participantes (tabela 1) 

foi relatado prevalência de doenças crônicas não contagiosas, 

como: hipertensão (43,3%); diabetes (6,7%); hipertensão e 

http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
http://labtest.com.br/reagentes/glicose-hk-liquiform/
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diabetes (6,7%); e depressão e fibromialgia (10%). Em 

complementação, 11 (36,7%) relataram fazer o uso de 

hipotensivos; 1 (3,3%) de hipoglicêmicos; 1 (3,3%) de 

hipolipêmicos; 1 (3,3%) de hipotensivos e hipoglicêmicos; 1 

(3,3%) de hipotensivos e hipolipêmicos; e 5 (16,7%) não fazem 

o uso de medicamentos.  

 

Tabela 1: Características sociodemográficas e perfil clínico dos 

participantes da pesquisa. São José de Piranhas – PB, 2016. 

  Frequênci

a 

Porcentage

m 

Média 

Gênero Masculino  

Feminino 

Total 

0 

30 

30 

0% 

100% 

 

Faixa Etária Entre 50 e 70 

anos 

30  67,3 

Ocupação Agricultora 

Doméstica 

Aposentada 

Pescadora 

Auxiliar de S. 

G. 

Total 

8 

15 

5 

1 

1 

30 

26,7% 

50% 

16,7% 

3,3% 

3,3% 

 

Escolaridade Analfabeto 

1º Grau 

Incompleto 

1º Grau 

Completo 

2º Grau 

Incompleto 

3 

18 

 

6 

1 

 

2 

30 

10% 

60% 

 

20% 

3,3% 

 

6,7% 
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2º Grau 

Completo 

Total 

Doenças 

Crônicas 

Hipertensão 

Diabetes 

Hipertensão e 

Diabetes 

Depressão e 

fibromialgia 

Não Possuem 

Total 

13 

2 

2 

 

3 

 

10 

30 

43,3% 

6,7% 

6,7% 

 

10% 

 

33,3% 

 

 

Uso de 

medicament

os 

Hipotensivo 

Hipoglicêmico 

Hipolipêmico 

Hipotensivo e 

hipolipêmico 

Hipotensivo e 

hipoglicêmico 

Outros 

Não sabe 

Não fazem o uso 

Total 

11 

1 

1 

1 

 

1 

 

3 

7 

5 

30 

36,7% 

3,3% 

3,3% 

3,3% 

 

3,3% 

 

10% 

23,3% 

16,7% 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

Nos dados é comprovado a ausência da adesão 

masculina a programas de exercícios físicos, sugerindo que as 

mulheres tenham uma maior preocupação com a qualidade e 

estilo de vida. Corroborando com análises feitas por Sposito e 

colaboradores (2016) e Silva e colaboradores (2016), em que 

as mulheres idosas tiveram uma participação mais ativa em 

programas de vivência e exercícios físicos com 65,71% e 75%, 

respectivamente, uma vez que são vinculados também ao 
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fenômeno de feminização do processo do envelhecimento que 

vem ocorrendo há muito tempo, onde o número absoluto de 

mulheres de mais idade é superior ao número de homens.  

Em relação à ocupação, a amostra é considerada ativa, 

pois além de praticar os exercícios promovidos pelo programa, 

50% delas realizam atividades domésticas diárias e outros 

26,7% são agricultoras. Discordando com o estudo realizado 

por Reis e colaboradores (2016), o qual contou com 150 

participantes no presente estudo, onde 78,7%, de uma idade 

média equivalente ao presente estudo, não realizavam 

nenhuma atividades sendo considerados sedentários. 

No referente à escolaridade a população pesquisada é 

classificada como de baixo nível de escolaridade, uma vez que 

70% dos entrevistados tem até o ensino fundamental 

incompleto, que em concomitância com Dutra e colaboradores 

(2016) e Silva e colaboradores (2016), onde 80% e 87,5%, 

respectivamente, de suas amostra eram de baixa escolaridade, 

possuindo ensino fundamental ou sendo analfabetos, isto é 

relacionado com a dificuldade na manutenção da saúde por 

parte deste grupo pesquisado, a exemplo de problemas com o 

manipulação de medicamentos, com o seguimento de dietas, 

prescrições e outras recomendações, o que faz com que o 

idoso seja sempre dependente.  

No que concerne o perfil clínico dos participantes a 

hipertensão arterial sistêmica tornou-se prevalente com 43,3%, 

seguido de diabetes com 6,7%, no qual, os acometidos, 

confirmaram fazer o uso de medicamentos para o controle das 

respectivas patologias, concordando assim, com Amorim e 

colaboradores (2016), que em seu estudo com 100 idosos 

praticantes de atividade física, 59% de sua amostra eram 

hipertensos. Uma vez que esses dados se justificam devido à 
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faixa etária da amostra, pois segundo Silva e Ferrari (2011) este 

ciclo vital da amostra é caracterizado por um período decorrente 

de alterações morfológicas, bioquímicas e funcionais 

possibilitando o surgimento de doenças crônicas tais como: 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes.  

 O DM é uma patologia de caráter crônico que tem 

atingindo a população de maneira crescente, tornando-se um 

grande problema de saúde pública a nível global. Perspectivas 

existentes demonstram um dobro nos números de casos de 

DM, de aproximadamente 171 milhões em 2000 para cerca de 

366 milhões em 2030. Nestas circunstâncias o Brasil deverá ser 

considerado o sexto país com maior quantidade de casos desta 

síndrome metabólica. Nesse interim provocarão um acréscimo 

da morbimortalidade por patologias cardiovasculares e por 

demais implicações relacionadas ao DM (AGUIAR et al., 2015).   

A tabela 2 refere-se aos hábitos alimentares e a 

satisfação corporal, onde observou um predomínio de 73,3% de 

participantes que realizam de 1 a 3 refeições diárias, com 

76,7% considerando ter uma alimentação saudável. 

Salientando que 56,7% expõem não ter dificuldade de manter 

peso, porém 63,3% gostaria que seu peso fosse diferente, de 

modo que com predominância de 50%, a prática de exercícios 

físicos, foi descrita como forma exclusiva de perder peso, 

seguido de cuidados com a alimentação vinculada à prática de 

exercícios com 10%. 
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Tabela 2: Hábitos alimentares e satisfação corporal dos 

participantes da pesquisa. São José de Piranhas – PB, 2016. 

  Frequência Porcentagem 

Dificuldade 

em manter 

peso 

Sim 

Não 

Total 

13 

17 

30 

43,3% 

56,7% 

 

Gostaria que 

o peso fosse 

diferente 

Sim 

Não 

Total 

19 

11 

30 

63,3% 

36,7% 

 

Considera 

Ter 

Alimentação 

Saudável 

Sim 

Não 

Total 

23 

7 

30 

76,7% 

23,3% 

 

Número de 

refeições 

diárias 

1-3 

3-6 

Total 

22 

8 

30 

73,3% 

26,7% 

 

O que os 

participante

s fazem para 

manter e/ou 

perder peso 

-Pratica 

exercícios; 

-Cuidado com a 

alimentação e 

pratica 

exercícios; 

-Cuidado com a 

alimentação, 

pratica exercícios 

e segue dieta; 

-Não faz nada 

para perder peso. 

Total 

15 

3 

 

 

1 

 

 

 

11 

 

30 

50% 

10% 

 

 

3% 

 

 

 

37% 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 
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Os achados correspondentes aos âmbitos do perfil 

corporal e alimentar, mostram que 63,3% declararam estar 

insatisfeito com o peso atual e 43,3% sentem dificuldade em 

perder peso, resultados estes que consentem com a pesquisa 

realizada por Bedeschi em 2014, onde 77,7% afirmaram 

insatisfação com o atual peso. 

 Apesar de 76,7% alegarem ter uma alimentação 

saudável, é necessária que se tenha uma maior preocupação 

sobre a alimentação dos idosos presumindo que pelos fatores 

deletérios da idade, como dificuldade no preparo de seu próprio 

alimento, desencadeados pela idade, não se tenha um 

equilíbrio alimentar. Concordando com Santos e colaboradores 

(2014), que em seu estudo aponta que a alimentação do idoso 

deve ser orientada, uma vez que 80,76% dos idosos 

participantes de sua pesquisa tinham risco de desenvolver 

doenças metabólicas proveniente das alterações alimentares.  

 A prática de exercícios físicos foi descrita por 50% dos 

entrevistados como formar exclusiva de manter e/ou perder 

peso, porém independentemente do tipo de esporte, segundo 

Ferreira (2015), tem que haver, concomitantemente, um 

equilíbrio alimentar, visto que as condutas alimentares são 

determinantes na manutenção da saúde, no aumento do 

desempenho, no controle da composição corporal e prevenção 

e controle das síndromes metabólicas.  

 A modernidade trouxe bastantes benefícios e 

comodidade para o ser humano, porém desencadeou 

mudanças importantes no estilo de vida. Se em tempos atrás o 

ser humano teria de gastar relevantes quantidades de calorias 

no objetivo de conseguir seu alimento, hoje este cenário é bem 

diferente. Nota-se, na atualidade, um aumento do 

sedentarismo, um aumento do consumo de gorduras e 
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açúcares, que são vinculados normalmente aos alimentos 

industrializados, a realização de refeições fora de casa, as 

expansões das atividades profissionais que exigem menor 

esforço físico e a comodidade da vida moderna favorecendo o 

aumento da inatividade física (BRASIL, 2014; MEDIANO et al., 

2015). 

 O conhecimento e o monitoramento da alimentação e 

das atividades esportivas da população são ações relevantes 

para população que encara as alterações sociodemográficas 

como a população brasileira (SOUZA et al, 2015). 

Independentemente do tipo de esporte, as condutas 

alimentares são determinantes na manutenção da saúde, no 

aumento do desempenho e no controle da composição 

corporal. Além disso, a análise sistemática das formas 

alimentares contribui a orientação da comunidade quanto à 

conduta nutricional mais adequada (FERREIRA et al., 2015). 

 

A tabela 3 mostra que todos os participantes (100%) 

faziam parte do programa de exercícios físicos, onde 

realizavam ginastica e dança como exercícios principais, 

contudo a maioria praticava atividade menos de 3 dias por 

semana (73,3%) e faziam parte do programa a mais de 6 meses 

e menos de 1 anos (40,0%). No qual 26,67% declararam que 

decidiram realizar exercícios físicos com o objetivo de recuperar 

lesões e por aconselhamento médico. 
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Tabela 3: Tipo, frequência, tempo e motivo que levaram os 

participantes a praticarem exercícios físicos. São José de 

Piranhas – PB, 2016. 

  Frequênci

a 

Porcentage

m 

Participa de 

algum 

programa de 

exercícios 

físicos 

Sim 

Não 

Total 

30 

0 

30 

100% 

0% 

 

Tipo de 

exercício 

físico 

Ginástica e 

dança 

Outros  

Total 

30 

0 

30 

100% 

0% 

Tempo de 

pratica 

(meses/anos) 

De 6 meses a  

1 ano 

1 ano 

De 1 ano a 2 

anos 

2 anos 

Mais de 2 anos 

Total 

12 

 

4 

6 

6 

2 

30 

40% 

 

13,3% 

20% 

20% 

6,7% 

Frequência 

por semana 

(vezes/seman

a) 

 

 

 

  

Menos de 3 dias 

3 dias 

Mais que 3 dias 

Total 

22 

6 

2 

30 

73,3% 

20% 

6,7% 
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Motivos que 

levaram a 

participar de 

programas de 

exercícios 

físicos 

-Melhorar a 

saúde e 

melhorar a auto-

imagem; 

-Melhorar o 

desempenho 

físico, recuperar 

lesões e 

melhorar a 

saúde; 

-Gostar de 

praticar 

exercícios físicos 

(hábito), 

melhorar a 

saúde e apoio 

social; 

-Recuperações 

de lesões e 

aconselha-

mento médico; 

-Recuperações 

de lesões, 

melhorar a 

saúde, melhorar 

o desempenho 

físico e adotar 

estilo de vida 

saudável; 

-Gostar de 

praticar 

2 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

30 

6,7% 

 

 

23,3% 

 

 

 

 

6,7% 

 

 

 

 

26,7% 

 

 

 

6,7% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

10% 
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exercícios 

físicos, melhorar 

a saúde e 

melhorar o 

desempenho 

físico 

-Outros 

Total 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

Quanto à frequência e intensidade dos exercícios 

praticados, o mesmo correlaciona com Espinosa e 

colaboradores em 2015, uma vez que para todos os adultos 

idosos é recomendada uma frequência de exercícios físicos 

intensos, de duas a três vezes semanais, além de exercícios 

físicos moderados, por pelo menos meia hora todos os dias, 

todavia 73,3% faziam exercícios aproximadamente 3 dias por 

semana, além das atividades extras que realizavam.  

 O exercício físico pode acelerar o percurso das etapas 

de sinalização da insulina, tendo como resultado uma melhora 

da resposta dos tecidos periféricos a este hormônio, além de 

aumentar a captação de glicose por meio das vias não 

dependentes de insulina, entretanto, no que se refere a 

secreção de insulina os efeitos são limitados (AGUIAR et al., 

2015).  

 No entanto, o exercício é recomendado para 

portadores de DM em resposta de seus diversos benefícios 

acerca do risco cardiovascular, da redução da pressão arterial, 

controle do metabolismo, benefícios psicossociais de uma vida 

menos sedentária, melhora da absorção da glicose e aumento 

da sensibilidade à ação insulínica. Os pacientes com DM 
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podem praticar todos os níveis de exercício físico, tanto forçado, 

aeróbio e variado. A sensibilidade à insulina é aumentada em 

uma frequência da prática de exercícios físicos maior de três 

vezes por semana, já que se sabe que essas sensibilidades 

insulínicas não se mantêm por mais de 72 horas (BARRILE et 

al., 2015). 

 Deve-se levar em conta o horário do treino, a 

intensidade e outros fatores como as refeições e 

repouso/recuperação em pessoas diabéticas, já que a prática 

de exercícios físicos pode causar hiperglicemia indesejada ou 

uma hipoglicemia. De acordo com os princípios científicos, dos 

exercícios físicos, o treinamento é classificado em 6 classes, 

individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, 

volume/intensidade, continuidade/reversibilidade e 

especificidade (GALVIN et al., 2014). 

A figura 1 demonstra graficamente o número de 

praticantes de exercícios físicos que tiveram os resultados do 

exame na faixa de normalidade e acima da faixa de 

normalidade de acordo com o kit de reagente utilizado para a 

dosagem do exame. De modo que 66,7%, estavam com os 

resultados da glicemia, na faixa de normalidade. 
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Figura 1: Classificação dos resultados da Glicemia de jejum 

dos participantes da pesquisa, São José de Piranhas – PB, 

2016. 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

Em relação às análises glicêmicas (Glicemia em jejum), 

o percentual de praticantes de exercícios físicos, que tem seus 

resultados enquadrados nas taxas de normalidade é maior em 

comparação com o número de praticantes que tiveram os 

resultados acima dos valores de referência. Todavia, a prática 

de exercícios físicos tem papel fundamental no controle e 

prevenção hiperglicemia, dado que ele pode acelerar as etapas 
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da sinalização da insulina, além de aumentar a captação de 

glicose por meio das vias dependentes de insulina, regulando 

os níveis de glicose circulante, bem como o gasto energético 

dos exercícios vinculados a uma alimentação saudável tem 

eficácia na prevenção e controle de outras doenças associadas 

(AGUIAR et al., 2015; ASANO et al., 2015). 

A tabela 4 apresenta a associação das concentrações de 

glicose com o tipo de alimentação realizada pelos participantes 

da pesquisa, notou-se sem significância estatística, que 70% 

das pessoas que estavam com as concentrações glicose nas 

faixas de normalidade consideravam ter uma alimentação 

saudável.  

 

Tabela 4: Associação do perfil glicêmico com a frequência de 

alimentação saudável realizada pelos participantes da 

pesquisa. São José de Piranhas – PB, 2016. 

  Considera ter 

Alimentação 

Saudável 

 

Total 

 

P 

  Sim Não   

Glicose 69 a 99 

mg/dl 

> 99 

mg/dl 

14(70%) 

9(90%) 

6(30%) 

1(10%) 

20 

10 

 

0,222 

Total  23 7 30  

      

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

As concentrações de glicemia plasmática mostraram-se 

na faixa de normalidade, com uma média de 142,4 mg/dl, assim 

como nos estudos de Cloos e colaboradores (2016), onde foi 

realizado uma pesquisa com 186 idosos, e a maioria 



AVALIAÇÃO GLICÍDICA EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA FAIXA 

ETÁRIA ENTRE 50 E 70 ANOS 

873 
 

apresentou valores aceitáveis. Em concomitância com as 

concentrações de glicose realizado nos estudos de Pires e 

colaboradores (2014) e Brandão e colaboradores (2015), onde 

todos se mostraram também com as respectivas concentrações 

plasmáticas na faixa de normalidade. 

Tais resultados são justificáveis também pela incidência 

da prática de exercícios físicos, uma vez que segundo Brandão 

e colaboradores em 2015, os idosos ativos tendem a ter os 

níveis de glicêmicos baixos, já que a atividade física contribui 

para a perda da gordura corporal e, consequentemente da 

melhorando os níveis de HDL. Em relação ao controle glicêmico 

a prática regular de atividade física atua melhorando a 

sensibilidade à insulina e auxiliando na manutenção de níveis 

adequados de glicose plasmática.  

 Vinculado à prática de exercícios físicos, segundo Deon 

e colaboradores em (2015), a alimentação saudável pode 

contribuir para a melhora da qualidade de vida e do 

envelhecimento. Uma vez que a alimentação saudável pode ser 

definida como aquela que fornece quantidades adequadas de 

nutrientes que são de fundamental importância para prevenção 

e controle de alterações metabólicas. 

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo possibilitou identificar o perfil dos 

praticantes de exercícios físicos, do programa de ginástica e 

dança do Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) do 

município de São José de Piranhas – PB, destacando o tipo e 

frequência dos exercícios praticado e relacionando os hábitos 

alimentares com o perfil glicêmico dos participantes.   

A partir das análises dos resultados obtidos foi possível 

concluir que a prática de exercícios físicos, vinculados a uma 
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alimentação saudável, mostra-se eficiente no controle e 

prevenção das alterações metabólicas, como hiperglicemia 

ocasionada também pelo processo do envelhecimento. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AGUIAR, R. E. M. et al. Efeitos do treinamento concorrente sobre aspectos 
bioquímicos, antropométricos, funcionais e hemodinâmicos de mulheres 
diabéticas do tipo 2. RBM.  2015. v. 72 n. 3 págs.: 6569. 
 
AMORIM, R. T. A. et al., Nível de atividade física entre idosos em uma 
cidade do alto sertão paraibano-PB. Revista Interdisciplinar em 
Saúde, Cajazeiras, v. 3, n. 2, págs.: 256-274, abr./jun. 2016.  
 
ASANO, R Y; et al., Fatores que influenciam a adesão de diabéticos à prática 
de exercícios físicos. Rev. bras. Ci. e Mov. v. 23, n. 1, págs.: 5-11, 2015. 
 
BARRILE. S. R. et al. Efeito agudo do exercício aeróbio na glicemia   em 
diabéticos 2 sob medicação. Rev. Bras. Med Esporte – v. 21, n. 5, 2015. 
 
BEDESCHI. L. B. Interface entre consumo e comportamento alimentar, 
inflamação e os fatores de risco cardiovascular entre indivíduos com 
excesso de peso.  2014. 134f. Tese (Mestrado em enfermagem). 
Universidade Federal de Minas Gerais. 2014. 
 
BRANDÃO, Joana M. et al., Associação do Consumo de Fibras e Risco 
Cardiovascular em Pacientes Idosos. Internacional Journal of 
Cardiovascular Sciences. 28(6):464-471, 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Vigitel Brasil 2013: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde; p. 120, 2014.  
 
CLOSS, Vera E. et al., Síndrome metabólica em idosos da atenção terciária 
em Porto Alegre, Rio Grande do Sul: associação com o Índice de 
Alimentação Saudável. Rev. Sci Med. 2016;26(3):ID23422. 
 
DELEVATTI, R.; MARSON, E.  y  FERNANDO KRUEL, L.. Effect of aquatic 
exercise training on lipids profile and glycaemia: a systematic review. Rev 



AVALIAÇÃO GLICÍDICA EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA FAIXA 

ETÁRIA ENTRE 50 E 70 ANOS 

875 
 

Andal Med Deporte [online]. 2015, vol.8, n.4, pp. 163-170. ISSN 1888-
7546. 
 
DUTRA, Dariele D. et al., Doenças cardiovasculares e fatores 
associados em adultos e idosos cadastrados em uma unidade básica 
de saúde. J. res.: fundam. care. online 2016. abr./jun. 8(2):4501-4509. 
ESPINOSA. G. et al. Influência do Exercício Físico em Indicadores 
Antropométricos de Risco Cardiovascular em Idosas. Int J 
CardiovascSci. 2015;28(4):290-297. 
FERREIRA. V. R. et al. Consumo alimentar, perfil antropométrico e 
conhecimentos em nutrição de corredores de rua. Ver Bras Med 
Esporte vol.21 no.6 São Paulo Nov./Dec. 2015. 
FOTAN. J. dos S; AMADIO. M. B. O uso do carboidrato antes da Atividade 
física como recurso ergogênico: revisão sistemática. RevBrasMed Esporte 
– Vol. 21, N o 2 – Mar/Abr, 2015.  
FREITAS. E. F. et al. Prevalência de diabetes mellitus e prática de exercício 
em indivíduos que procuraram atendimento na estratégia saúde da família 
de viçosa/mg. Rev. Educ. Fís/UEM, v. 26, n. 4, p. 549-556, 4. trim. 2015. 
GALVIN. Everton A. et al. A importância da prática do exercício físico 
para portadores de diabetes mellitus: uma revisão crítica. SALUSVITA, 
Bauru, v. 33, n. 2, p. 209-222, 2014. 
MEDIANO. M. F. F. et al. Eficácia de um programa de exercícios físicos 
domiciliares sobre a modificação antropométrica e metabólicas merendeiras 
EM. Ciênc. saúde coletiva v.20, n. .12, 2015. 
MELLO. A. P. A. et al., Estudo de base populacional sobre excesso de peso 
e diabetes mellitus em idosos na região metropolitana de Goiânia, Goiás. 
Geriatr Gerontol Aging, v. 10, n. 3, p.151-7, 2016. 
MOREIRA, C. A.; BARRETO, F. C.; DEMPSTER, D.W.; New insights on 
diabetes andbonemetabolism. J. Bras. Nefrol. v. 37, n. 4,  2015. 
PIRES, S.L.; GAGLIARDI, R.J.; GORZON, M.L. Estudo das freqüências dos 
principais fatores de risco para acidente vascular cerebral isquêmico em 
idosos. Arq. Neuro-Psiquiatr. 2014.  
REIS. L. A. et al., Impacto das variáveis sociodemográficas e de saúde na 
capacidade funcional de idosos de baixa renda. Cienc Cuid Saude. 
14(1):847-854, 2015. 
SANTOS. T. et al. Evidências da interação entre obesidade e doença 
periodontal: uma revisão de literatura. Braz J Periodontol. 24(1):35-40, 
2014. 
SILVA, Patrick L. N.  et al., Avaliação da qualidade de vida de idosos 
praticantes de atividade física de uma unidade básica de saúde de minas 
gerais. Rev. da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 14, n. 
2, p. 24-35, 2016.  



AVALIAÇÃO GLICÍDICA EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA FAIXA 

ETÁRIA ENTRE 50 E 70 ANOS 

876 
 

SILVA, W. J. M. da; FERRARI, C. K. B. Metabolismo mitocondrial, radicais 
livres e envelhecimento. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. vol.14, n.3, pp.441-
451, 2011. 
SOUZA. D. R. et al. Fontes alimentares de macronutrientes em amostra 
probabilística de adultos brasileiros. Ciênc. Saúde Coletiva. v. 20, n. 5, 
2015. 
SPOSITO. G., Atividades avançadas de vida diária (AAVDs) e o 
desempenho cognitivo em idosos residentes na comunidade: Dados do 
Estudo FIBRA Polo UNICAMP. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., 19(1):7-20, 
2016. 
TRAPÉ. Atila A.; Sacardo. Ana; Cássia. Adriele F.; Monteiro. Henrique L; 
Zago. Anderson S.; Relação entre a prática da caminhada não 
supervisionada e fatores de risco para as doenças cardiovasculares em 
adultos e idosos. Medicina (Ribeirão Preto). 47(2):165-76, 2014. 

 



DETERMINAÇÃO DO pH E ACIDEZ TITULÁVEL DE CONSERVAS VEGETAIS 

877 
 

CAPITULO 45 
 

DETERMINAÇÃO DO pH E ACIDEZ 
TITULÁVEL DE CONSERVAS VEGETAIS 

 

Jamile Carla Xavier CAVALCANTI1 

Ana Karolina de Oliveira SANTOS² 

Fernanda Pereira da SILVA² 

Katcilanya Menezes de ALMEIDA³ 
 

¹Graduanda do Curso de Nutrição pela UNINASSAU- CG; ² Graduadas em Nutrição pela 

UNINASSAU-CG; ³Professora Orientadora Dra. Em Tecnologia de Alimentos e Engenheira de 

Alimentos e professora da UNINASSAU- CG 

jamilecarlasud@gmail.com 

karolloliveira33@gmail.com 

nandasouza531@gmail.com 

katcilanya@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Apesar da atenção da indústria alimentícia sobre os 
métodos de conservação, os produtos devem estar 
emfrequentes fiscalizações para evitar doenças alimentares, 
visto que as DTA’S são consideradas um problema de saúde 
pública. Objetiva-se com essa pesquisa evidenciar a 
importância do pH e acidez tituláveldas conservas de vegetais 
utilizadas. Os resultados do referente estudo, foram obtidos 
através da determinação do pH e acidez titulável em duplicata 
das conservas utilizadas, podendo verificar através das 
análises realizadas, que dentre as conservas mensuradas 
houve inadequação dos padrões estabelecidos pelos órgãos 
vigentes em algumas amostras, seguindo o padrão de não 
conformidade exigido pela legislação. 
Palavras-chave: Segurança Alimentar. Botulismo. Anvisa. 

Conservação. Hortaliças. 
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INTRODUÇÃO 

 

A comercialização de vegetais processados é crescente 

no mercado mundial, isso em função de diversos fatores 

especialmente a melhoria da qualidade dos produtos ofertados, 

juntamente com a busca por produtos prontos para o consumo 

devido à praticidade e conveniência(SEBRAE, 2014). 

Com ferramentas de inovação, a indústria alimentícia, 

soma a necessidade de desenvolver métodos de conservação 

de alimentos por um período de tempo maior, mantendo as 

características sensoriais e nutricionais de forma segura para o 

consumo, para isso é necessário o emprego de tecnologia 

adequada de processamento (OLIVEIRA; SANTOS, 2015). 

Segundo Nespoloet al. (2015), o principal objetivo da tecnologia 

dos alimentos é aumentar a vida útil dos alimentos ampliando a 

variedade da dieta e gerar lucros. 

A ingestão de alimentos quecontem toxinasem 

alimentos contaminados que foram produzidos ou 

conservados de maneira inadequada provoca o botulismo 

alimentar,cujo alimento mais suscetíveis são: conservas 

vegetais,principalmente as artesanais (palmito, picles, 

pequi).A incubação da neurotoxina  leva a um período  de 2 a 

10 h com média de 12 a 36h, Quanto maior a concentração de 

toxina no alimento ingerido, menor o período de incubação 

(BRASIL, 2019). 

De acordo com Pessoa e Silva (2015), os alimentos mais 

suscetíveis ao botulismo são as conservas, embutidos e frutos 

do mar quando acondicionados em embalagens a vácuo. 

Acidez titulável e pH adequados, são métodos utilizados 

desde tempos remoto, são responsáveis pela estabilidade de 

cor microbiológica e pela vida de prateleira do produto, por ter 

um efeito inibidor do crescimento microbiano e da Clostridium 



DETERMINAÇÃO DO pH E ACIDEZ TITULÁVEL DE CONSERVAS VEGETAIS 

879 
 

botulinum, embora os seus esporos não sejam destruídos 

durante o processamento, permanecem dormentes pela 

influência do ácido (STEIN et al., 2017). 

O produtodurante o processamento  de acidificação,  

feito através da salmoura com coberturas de acido cítrico 

,láctico, málico e tártarico,resulta em um pH abaixo ou igual 4,5 

quando bem sucedida,porém,as características do produto 

permanecem favoráveis ao desenvolvimento 

daCloristridiumbotulinium, com o pH superior a 4,5 e se tornam 

resistentes ao tratamento térmico podendo se desenvolver para 

as formas vegetativas e produzirem uma toxina que causa a 

doença conhecida como botulismo,isso ocorre devido a 

embalagens anaeróbias podendo levar ao óbito quando 

consumido o produto alimentício (OLIVEIRA; SANTOS , 2015). 

Segundo a RDC nº 352, de 23 de dezembro de 2002 

(ANVISA), deve-se considerar que frutas e hortaliças em 

conserva são possíveis veiculadores de doença alimentar, 

portanto, as frutas e hortaliças em conserva acidificada 

artificialmente são elaboradas com frutas e/ou hortaliças de 

baixa acidez, no qual o produto final deve obter o pH igual ou 

menor que 4,5, fazendo a adição de ácido orgânico, devendo 

passar por tratamento térmico de pasteurização para sua 

conservação. 

As conservas de vegetais apresentam características 

sensoriais que são mantidas do produto de origem, 

evidenciando a importância do seguimento das normas do 

produto das mesmas. Existem normas próprias para conservas 

acidificadas artificialmente, onde se reduz o pH do alimento 

para inibição de microrganismos, garantindo a segurança 

alimentar do consumidor.  

O estudo objetivou evidenciar a importância do pH e 

acidez total titulavel das conservas de vegetais utilizadas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa expondo a 

qualidade alimentar de conservas por meio de métodos 

analíticos, realizada no laboratório de bromatologia da 

UNINASSAU-CG campus I em setembro de 2018. Foi realizada 

a determinação do pH e da acidez de um índice com total de 

dez conservas vegetais  todas em duplicatas , sendo cinco tipos 

de conservas de dois fabricantes distintos cada, codificados 

como M1, M2 (milho), E1, E2 (ervilha), A1, A2 (azeitona), PS1, 

PS2 (picles), PT1, PT2 (palmito).  

 

Figura 1. Conservas Vegetais usadas 

Fonte:Dados da pesuisa –Acervo do grupo-2018 

 

Para o pH descaroçou-se e triturou-se com um liquidificador 

doméstico as conservas misturando partes sólidas e salmoura, 



DETERMINAÇÃO DO pH E ACIDEZ TITULÁVEL DE CONSERVAS VEGETAIS 

881 
 

e despostas em béquers. Foi manuseado um pHmetro 

previamente calibrado imergindo na solução, após cada 

mensuração sendo lavado com água destilada.Como mostra a 

figura 2. 

 

Figura 2 – Mesuração pH Metro e solução 

 

 

FONTE :weblabor.com.br 

 

Para a verificação do índice de acidez pelo método de titulação 

expressa como porcentagem em ácido cítrico, utilizamos as 

soluções trituradas pesando 3g de amostra em frasco 

Erlenmeyer de 250 ml em balança analítica. Após a pesagem 

foi acrescido 100 ml de água destilada e agitado para haver 

homogeneização, e acrescido 3 gotas de indicador 
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fenolftaleína, após 5 minutos titulou-se a solução de hidróxido 

de sódio (NaOH) 0,1 mol/L padronizada, até atingir a coloração 

rosa claro. A acidez foi calculada por volume de NaOH gasto na 

titulação, fator de correção do NaOH, fator de ácido cítrico e 

peso da amostra. 

 

%Acidez=V x f x 0,64 

Pa 

 

Lê - se:V=volume, F=fator de correção do NaOH( 0,1), 0,64= 

fator de ácido cítrico, pa= peso da amostra. Fonte:IAL-2008 

 

Figura 3. Análises de pH e acidez Titulável 

 

Fonte:Dados da pesquisa - Acervo do grupo. 2018 
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No estudo, foram usadas embalagens de vidro e metal 

cujos parâmetros devem estar de acordo à legislação 

especifica. Onde a função principal das embalagens de metal é 

oferecer uma proteção física ao produto, são impermeáveis à 

luz, odor, umidade, além de suportar altas e baixas 

temperaturas de processamento e microrganismos o que 

confere proteção ao seu conteúdo. As embalagens de vidro são 

inertes impermeáveis a gases e vapor, praticidade,versatilidade 

e transparência,pode apresentar variáveis de cor possibilitando 

proteção quando sensíveis a luz garantindo a segurança do 

alimento ao consumidor(LANDIM, et al., 2016). 

 Os resultados do referente estudo, tabulados no Office 

Excel através de construção de tabelas utilizando como 

parâmetros a média dos resultados das análises e o desvio 

padrão indicando a uniformidade e segurança das medições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Processamento é uma série de operações cuja finalidade 

é prevenir alterações indesejadas que podem ocorrer em 

hortaliças após a colheita, aumentando o seu período de 

conservação. Essas alterações podem ser causadas pelo 

desenvolvimento de microrganismos ou por reações químicas, 

físicas e bioquímicas naturais do próprio alimento (OLIVEIRA; 

SANTOS, 2015). 

Os alimentos possuem nutrientes e metabólitos que 

podem ocasionar em sua deterioração por microrganismos que 

utilizam desses nutrientes como substrato, e através de 

tecnologias que envolvem processos físicos, químicos e 

biológicos a indústria de alimentos transformam matéria-prima 
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em alimentos com maior vida de prateleira .(NESPOLO et al., 

2015). 

De acordo com Criollo(2016), a importância da 

segurança do alimento  está associada no momento de 

consumo do alimento  e começa a partir de sua cadeia produtiva  

em qualquer etapa. Sendoprimordial que tenha um controle 

especial no decorrer de toda a cadeia, visando  garantir  a  

segurança  do  alimento,  além  de  combinar  esforços  de  todas  

as  partes  que integram o processo. 

Segundo a Resolução - CNNPA nº 13, de 15 de julho de 

1977 (ANVISA), Hortaliças em conserva são submetidas a 

processos tecnológicos antes ou depois de fechadas, hortaliças 

com tubérculos, raízes, rizomas, bulbos, talos, brotos, folhas, 

inflorescências, pecíolos, frutos, sementes e cogumelos 

cultivados, da qual se tem partes comestíveis e estas são 

embasadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas, 

imergidos ou não em líquidos de cobertura favorável passam 

por estes processos a fim de que se evite a modificação destes 

alimentos. 

As conservas mantêm por longo tempo em recipientes 

de vidro, metal ou material flexível, hermeticamente fechado. 

Com o tratamento térmico a capacidade de conservação 

aumenta, onde o propósito é destruir ou reduzir o 

desenvolvimento microbiano presente na conserva. Os 

processos de conservação têm por finalidade assegurar a 

proteção do consumidor frente a transtornos alimentares, além 

de evitar as perdas tendo também um caráter econômico. O 

processo deve manter a qualidade da matéria conservada 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2015). 

A ervilha é um dos alimentos mais consumidos em todo 

mundo, é uma leguminosa de cultivo anual, sendo cultivada no 

inverno em regiões de clima temperado, e contempla a 
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cobertura e recuperação da fertilidade do solo, a produção de 

forragem e a de sementes (SCHIAVON et al., 2018). No ano de 

2017 o Brasil produziu 2,7 milhões de toneladas destacando o 

Estado de Minas Gerais como maior produtor com 2 mil 

toneladas (IBGE, 2018). 

A sua colheita é feita no mês de julho em regiões com 

baixas temperaturas, e já no mês de abril em regiões de 

cerrados.O plantio é feito com as sementes colocadas em 

sulcos  de 5 cm de profundidade, com um espaçamento entre 

as plantas que pode variar, de acordo com o porte da variedade 

escolhida (CEAGESP, 2018). 

A China e Índia são os maiores produtores de ervilha no 

mundo com 60% da produção mundial e Índia com 26%.Já na 

America do Sul Peru, Argentina e Chile são os maiores 

produtores seguido do Brasil com números menores com uma 

produção em torno de 3 mil toneladas no ano de 2017 (IBGE, 

2018). 

O milho verde (Zeamays L.) é um alimento destinado ao 

consumo humano. É utilizado in natura para processamentos 

pelas indústrias para produção de vegetais em conservas 

(OLIVEIRA, 2014). 

O pepino conhecido como um fruto denominado de 

IvyGourd mais de nome cientiffico pertencente às plantas 

Cocciniasgrandis da família das curcubitaceas, muito apreciado 

na culinária da Tailândia e da Índia como temperos para dá  

mais sabor e visibilidades aos pratos. A produção e o consumo 

do pepino no Brasilainda é muito pequena e as informações 

sobre este alimento estão em fase principiante. Esta hortaliça, 

já que se origina a partir da fecundação de uma inflorescência, 

e assim como o pepino pode ser consumido na forma de salada, 

crua ou mesmo processada como conserva tipo 

picles.(PEREIRA,et.al. 2014). 
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Segundo Medeiros (2014), assim como outras conservas 

a azeitona deve passar corretamente pelos processos de 

conservação e embora um fator extremamente relevante na 

fabricação de conservas de azeitonas seja a acidez, outros 

fatores importantes devem ser levados em consideração, como 

o tempo de fermentação, o teor de cloreto de sódio e pH. 

Palmito em conserva é o produto preparado a partir de 

parte comestível de palmeiras sadias de espécies próprias para 

a utilização. Este produto é processado de forma que fique 

inviável a proliferação microbiana em condições de 

armazenamento, distribuição e comercialização, evitando a 

entrada de microrganismos e garantindo a esterilidade do 

produto para boa aceitação do consumidor .(OLIVEIRA, 2015). 

De acordo com Rodriguese colaboradores,2014 a  pupunha  

(Bactrisgasipaes  var.  gasipaes)   é  a  espécie produtora de 

palmito com maior área cultivada no Brasil, sendo São Paulo e 

Bahia os maiores produtores. Entretanto, a produção comercial 

é baixa, em torno de 600 g por planta. 

 Segundo Ordonez et al,2016 , o país que mais exporta 

palmito é o Equador ,com aproximadamente 16.000ha, 

representando 57% da produção. 

 A exploração do palmito passou a ser uma atividade 

agrícola devido avarias espécies existentes de Palmeiras como 

a pupunheira ,com isso  o plantio proporciona um emprego e 

espaçamentos de plantio apropriado com uma melhor condição 

de exploração do solo (FUZITANI et al., 2016). 

Segundo Vasconcelos (2016), a análise do pH é 

realizada por intermédio de íons de hidrogênio e, para aferição 

de pH dos alimentos, utiliza-se ferramentas como pHmetro e/ou 

fita universal. Sendo um índice que aponta acidez, alcalinidade 

e neutralidade de uma solução. 
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A alteração do pH é realizada por meio de utilização de 

ácidos, que inibem a maioria dos microrganismos, com as 

exceções de bactérias láticas e acéticas, mofos e leveduras 

também conseguem se proliferar nestas condições. Para evitar 

o perecimento de alimentos em alguns casos é necessária a 

adição de aditivos, como exemplo benzoatos e sorbatos, para 

minimizar fatores que causam a deterioração dos alimentos 

(NESPOLO et al., 2015). 

Segundo a ANVISA (2002), se deve manter o pH de 

equilíbrio da conserva, que é o pH do produto alimentício que 

foi submetido a tratamento térmico e suas partes sólidas e 

líquidas alcançam o mesmo pH. 

A maioria dos microrganismos se multiplicam em valores 

próximos a neutralidade (6,5 a 7,5), o pH do alimento influencia 

reações enzimáticas bem como, influencia o desenvolvimento 

de bactérias, o pH tem efeito semelhante à aplicação da 

temperatura. Poucos microrganismos conseguem se proliferar 

em meio ácido com pH abaixo de 4,0 (NESPOLO et al., 2015). 

 As conservas de milho e ervilha utilizadas foram de 

embalagem de metal, as de azeitona, picles e palmito de 

embalagem de vidro, não possuindo dados estabelecidos para 

tipos diferentes de embalagem relacionado a pH das conservas, 

presume-se que independentemente do tipo de embalagem 

todas as conservas devem estar de acordo com a legislação 

vigente. 

Um material muito utilizado na indústria de fabricação de 

embalagens de metal é a folha de flandres, pois este apresenta 

propriedades benéficas referentes à resistência mecânica, a 

corrosão, soldabilidade e conformação, além disso, as 

embalagens se tornam barreiras protetoras contra exposição 

solar, luminosidade, contra a proliferação microbiana. Verificou-

se através da pesquisa que é indicado uma análise mais 
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criteriosa destas embalagens, pois foi notório que houve danos 

nos revestimentos de flandres durante a pesquisa, onde 

possivelmente o valor ácido do pH contribuiu para esta 

deterioração (VARGAS; DA SILVA, 2015). 

Um estudo realizado verificou a faixa média de 

valoresobtidos na análise de pH nas amostras de pepino em 

conserva.O pH é de grande importância para hortaliças em 

conserva, pois garante  segurança do alimento evitando o 

desenvolvimento de  microrganismos anaeróbicos como 

Clostridium botullinum (OLIVEIRA; SANTOS, 2015).  

No pepino em conserva ashortaliças acidificadas 

artificialmente com adição  ao vinagre garante o pH igual ou 

menor que 4,5 no produto final. Nas partes solidas (pepino) e 

líquida (salmoura)analisadas separadamente observou que as 

amostras apresentaram pH inferior a 4,5, sendo que tanto para 

as partes sólidas, quanto para a parte líquida, a amostra J 

apresentou o maior pH, enquanto que amostra A o menor pH. 

Diante disso, pode-se constatar que o pH está de acordo com 

o estabelecido pela legislação brasileira vigente, garantindo que 

o produto vegetal não ofereça risco de ordem sanitária 

(PEREIRA, et al., 2014).                         

O desvio padrão foi utilizado como parâmetro de 

fidedignidade dos resultados, indicando a oscilação e 

uniformização das análises, quanto mais próximo de 0 maior a 

confiabilidade da leitura dos dados. 

Desvio padrão é uma medida de grande precisãoque 

compara diferenças entre conjuntos responsável para 

determinar a dispersão de valores que mensura dados 

estatísticos entre a média e a raiz quadrada da variância  

considerando como resultado ativo (RIBEIRO, 2015). 

De acordo com a média do pH encontrado nas conservas 

(Tabela 1), observa-se que a azeitona encontra-se dentro dos 
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parâmetros vigentes para pH, apresentando seu pH de 3,32 

sendo abaixo de 4,6 segundo a RDC nº 352 de 2002. Assim 

como, o picles e o palmito apresentando pH 3,07 e 3,63 

respectivamente, respeitando os parâmetros legais. Porém, as 

conservas de ervilha e milho apresentaram-se fora dos padrões 

de qualidade, com pH 5,55 e 6,17 respectivamente, obtendo 

valores acima dos níveis permitidos para a segurança alimentar 

do produto, seguindo o padrão de não conformidade exigido 

pela legislação.   

A azeitona e o picles apresentaram desvio padrão de 0,1 

e 0,2 respectivamente, o palmito, ervilha e milho apresentaram 

desvio padrão 0, mostrando uma baixa variabilidade e alta 

confiabilidade dos dados. 

 

TABELA 1. pH das conservas vegetais analisadas. 

CONSERVAS MÉDIA DESVPAD 

AZEITONA 
PICLES 

PALMITO 
ERVILHA 

MILHO 

3,32 
3,07 
3,63 
5,55 
6,17 

0,1 
0,2 
0 
0 
0 

Lê-se: DESVPAD= DESVIO PADRÃO. Fonte: Dados da 

pesquisa. 2018 

  

De acordo descrito na Tabela 2, todas as conservas 

mensuradas obtiveram baixa acidez, ervilha e milho 

apresentaram a média de acidez mais baixa com 0,12 e 0,04 

respectivamente. Contudo, ervilha e milho apresentaram-se 

fora do padrão de pH, tornando-os impróprios para o 

consumo.A azeitona apresentou desvio padrão de 0,1, e as 
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demais conservas apresentaram desvio padrão 0, expondo alta 

confiabilidade dos dados. 

 

TABELA 2. Nível da acidez titulável das conservas vegetais. 

CONSERVAS MÉDIA DESVPAD 

AZEITONA 

PICLES 

PALMITO 

ERVILHA 

MILHO 

0,56 

0,51 

0,39 

0,12 

0,04 

0,1 

0 

0 

0 

0 

 

 

Lê-se: DESVPAD= DESVIO PADRÃO. Fonte: Dados da 

pesquisa. 2018 

  

Um estudo realizado por Vieira e colaboradores, 

2019,identificou que  á  média dos pH das amostras dos 

palmitos analisados variou de 3,63 a 3,73 comprovando que o  

processo  de  acidificação  possui alterações entre  as  

diferentes indústria.A média para as indústrias devem possuir 

como meta o pH no valor de 4,3, para que o equilíbrio entre 

solução e palmito não ultrapasse o valor , contudo as amostras 

analisadas apresentam dentro da conformidade de acordo com 

a legislação,não apresentando nenhuma irregularidade 

alimentar, pois todas as análises estavam dentro das normas 

estabelecidas para conservas acidificadas artificialmente, em 

comparação aos dados da pesquisa atual (Tabela 1), no qual 

duas das cinco conservas apresentaram-se fora dos padrões 

de qualidade. 

 O processo de vácuo das embalagens de vidro de 600 

ml de palmitos de pupunha indicou uma variação de 430 a480 
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mmHg .Segundo a  Resolução  nº  85  de  2016  os frascos de 

vidro devem conter, no mínimo, vácuo de 180 mmHg, 

demonstrando que todas as amostras se apresentaram 

adequadas à legislação vigente (BRASIL, 2016).Para 

segurança do consumidor as embalagens de  palmito  devem 

ser bem fechadas hermeticamente para evitar contaminações  

físicas,químicas e microbiológicas.(BRASIL, 2016).  

 O estudo ainda analisou a média do peso do palmito que 

(peso drenado)obteve uma variação de 222g a 263g e a média 

da salmoura variou de 289,33g a 351,67g, mostrando que 

existe variabilidade no envase entre diferentes empresas 

(BRASIL, 2016). 

Verifica - se que em um estudo realizado em amostras 

de palmitos, foi identificado que a acidez variou entre 0,36 e 

0,73 %m/v e o pH entre 3,57 a 4,09 estando dentro da faixa de 

acidificação desejável (OLIVEIRA;2015). 

Portanto, os resultados apresentados através deste 

estudo corroboram com os estudos de diversos autores citados 

anteriormente. 

 

 

CONCLUSÃO 

  

 As amostras de milho e ervilha encontram-se com pH e 

índice de acidez elevado para o que se espera de uma conserva 

vegetal. 

 Apesar de não existir uma normatização específica de 

acidez titulável para as conservas, as amostras de pH e acidez 

titulável de azeitona,palmito e picles apresentam medidas 

satisfatórias no que diz respeito aos produtos analisados, pois 

verificou-se que 3/5 (azeitonas, palmito e picles) das conservas 

vegetais estão de acordo com a legislação vigente, e 2/5 
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(ervilha, milho) não seguem o padrão das normas 

especificadas. 

Portanto, através do presente estudo, verifica- se a 

importância sobre o controle da qualidade dos alimentos em 

conservas para a segurança alimentar, ressaltando a 

importância da população em exigir produtos de qualidade e se 

atentar as informações pertinentes que são evidenciadas 

através de pesquisas e resultados. 
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RESUMO: Entendem-se como alimentos funcionais, todos 
aqueles alimentos que além das características nutricionais 
básicas, quando consumidos como parte da dieta habitual, 
exercem efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos à saúde, 
sendo seguros para o consumo sem supervisão médica e se 
apresentando na forma de alimentos convencionais. Diante da 
importância desses alimentos, o presente estudo teve como 
objetivo analisar o conhecimento de universitários sobre os 
alimentos funcionais. A pesquisa foi conduzida através da 
aplicação de um questionário eletrônico, contendo 10 perguntas 
objetivas sobre o tema, durante o período de Setembro a 
Outubro de 2019. Um total de 85 estudantes participou da 
pesquisa, sendo 88,2% do sexo feminino e 11,8% do sexo 
masculino, com idade de 18-30 anos. De acordo com as 
respostas obtidas, a maioria dos participantes apresentou um 
conhecimento considerável sobre alimentos funcionais, 
entendendo sobre conceitos, benefícios fisiológicos e sua 
atuação direta na redução do risco no desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis. Diante do exposto, torna-
se perceptível que a população estudada apresentou 
conhecimento significativo acerca das características e funções 
dos alimentos funcionais, sendo um ponto positivo, pois quanto 
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mais a população conhece sobre esses alimentos, maior a 
chance de adesão a hábitos alimentares saudáveis, 
possibilitando uma melhor qualidade de vida para os 
consumidores. 
Palavras-chave: Avaliação quantitativa. Alimentos funcionais. 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de transição nutricional no Brasil vem 

ocorrendo desde meados de 1960. Essa transição é 

caracterizada por uma mudança dos hábitos alimentares da 

população através da diminuição do consumo dos alimentos in 

natura e aumento dos ultraprocessados, apresentando 

elevadas quantidades de gorduras saturadas e açúcar.  Em 

conjunto com a transição nutricional, ocorreu a chamada 

transição epidemiológica, caracterizada pela diminuição de 

casos de doenças infecciosas e parasitárias e o aumento de 

casos de doenças crônicas não transmissíveis (CAMPOS; 

ARAÚJO; MOREIRA, 2016). 

 Como consequência, a preocupação com a qualidade 

da alimentação vem aumentando gradativamente, levando a 

população a aderir padrões alimentares mais saudáveis, 

capazes de favorecer melhorias à saúde (SILVA et al., 2016). 

A preocupação com saúde e qualidade de vida vem se 

tornando estímulo para estudos e pesquisas na área de 

alimentos. Considerando que a dieta é um fator que influencia 

diretamente na saúde dos indivíduos, é possível encontrarmos 

na alimentação uma alternativa para manter uma vida mais 

longa e saudável (ALVES, 2018). 

Dentro dessa perspectiva, têm-se expandido 

informações acerca de uma alimentação saudável, como 
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estratégia para conscientizar os consumidores quanto a 

importância do consumo de alimentos que auxiliem na 

manutenção da saúde, ao invés daqueles que trazem prejuízos, 

como é caso dos alimentos ricos em sódio, gordura e açúcar 

(ALKHATIB et al., 2017). 

Assim, os consumidores, a indústria alimentícia e a 

comunidade científica, vem demostrando cada vez mais 

interesse pelas substâncias funcionais encontradas nos 

alimentos, por se apresentarem como componentes que 

auxiliam na promoção da saúde e favorecem a manutenção dos 

processos fisiológicos (ADRIANA; BARLETA, 2017). 

O termo "alimento funcional" foi denominado pela 

primeira vez no Japão, nos anos 80, para alimentos e bebidas 

que possuíssem propriedades especiais e que ao serem 

incluídos na alimentação diária apresentassem a capacidade de 

exercer efeitos benéficos sobre o organismo humano. Os 

alimentos funcionais devem apresentar constituintes benéficos 

além das suas características nutricionais básicas, sendo 

utilizados na dieta convencional, de modo que demostrem  

benefícios para manutenção de funções corporais, auxiliando 

na proteção contra patologias como: câncer, diabetes, doenças 

cardiovasculares e hipertensão (SILVA; ORLANDELLI, 2019). 

Diferentes jurisdições, dentre elas a do Canadá, dos 

Estados Unidos, da União Europeia e da Austrália começaram 

a identificar e definir os alimentos funcionais como ingredientes 

naturais que agem proporcionando a saúde por meio da 

otimização de determinadas vias metabólicas. (COSTA; ROSA, 

2016). 

Os alimentos para serem considerados com 

propriedades funcionais ou de saúde precisam estar 

enquadrados e registrados na Resolução n° 19, de 30 de abril 

de 1999 e na Resolução n° 2, de 07 de janeiro de 2002, que 
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designam, respectivamente, a categoria de alimentos com 

alegações de propriedades funcionais ou de saúde e a 

categoria de substâncias bioativas e probióticos isolados 

(ANVISA, 2016).  

Os alimentos funcionais podem ser classificados em dois 

grupos. O primeiro grupo está relacionado aos benefícios 

gerados ao organismo sobre diversas funções específicas, 

dentre elas: sistema gastrointestinal e cardiovascular, 

metabolismo de substratos, crescimento e desenvolvimento 

celular e efeitos nas funções fisiológicas. Já o segundo grupo é 

baseado a partir de sua origem (animal ou vegetal). Diversos 

estudos vêm sendo realizados com o intuito de  desvendar os 

efeitos metabólicos e fisiológicos dos alimentos funcionais, com 

foco nas enfermidades como câncer, hipertensão, diabetes, 

Alzheimer, doenças cardiovasculares, intestinais, ósseas e 

inflamatórias (FLORES; ORDAZ; LÓPEZ,  2017). 

O efeito benéfico dos alimentos funcionais está 

relacionado ao aumento da ingestão de hortaliças, cereais 

integrais, frutas, entre outros alimentos que devem ser 

consumidos de preferência na forma in natura, devido 

apresentarem substâncias biologicamente ativas que 

interferem positivamente no metabolismo humano (HENRIQUE 

et al., 2018). 

É sabido que estudantes universitários apresentam um 

grau de conhecimento mais elevado em comparação aos 

indivíduos com escolaridades mais baixas, tomando como base 

o princípio que a escolaridade influencia diretamente no 

conhecimento sobre temas diversificados. Pesquisas que 

avaliem o nível de conhecimento de universitários sobre 

determinados temas, se apresentam como ferramentas 

importantes, pois possibilitam avaliar o real conhecimento 
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dessa população sobre assuntos distintos (MORAWSKA et al., 

2016). 

Diante dos inúmeros benefícios provenientes do 

consumo de alimentos funcionais, o presente estudo teve como 

objetivo mensurar o conhecimento de universitários sobre as 

características e efeitos fisiológicos dos alimentos funcionais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, 

realizada através da aplicação de um questionário eletrônico, 

elaborado e distribuído por meio da plataforma online Google 

Forms. 

É importante salientar, que o método de levantamento de 

dados através de questionário tem diversas vantagens, entre 

elas a facilidade de aplicação e de análise dos dados pela 

delimitação das alternativas de respostas (DA CRUZ et al., 

2017). 

O questionário eletrônico é carregado em sites para que 

os potenciais entrevistados tenham acesso rápido e fácil. Esse 

tipo de questionário pode ser mais eficaz que outros métodos, 

pois possibilita a redução de cerca de 30% a 40% dos custos, 

comparado com os questionários convencionais (MALHOTRA, 

2012).  

O estudo foi realizado com estudantes da Universidade 

Federal de Campina Grande, Campus de Cuité, com idade 

superior a 18 anos, de ambos os sexos, no período de 

Setembro a Outubro de 2019. Apresentando como critério de 

inclusão estarem devidamente matriculados na instituição de 

ensino. 
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Nesta pesquisa foram utilizadas questões objetivas 

relacionadas com o tema, adaptadas de Corso e Benassi 

(2012), como descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Questões sobre alimentos funcionais. 

Questões Descrição das questões 

Q1 Tenho conhecimento sobre o conceito de 
alimentos funcionais. 

Q2 Os alimentos funcionais exercem efeitos 
fisiológicos benéficos para saúde dos 

consumidores. 

Q3 Consumir alimentos funcionais auxilia na 
manutenção de um estilo de vida mais 

saudável. 

Q4 Para que os alimentos funcionais exerçam 
efeitos fisiológicos benéficos é necessário que 

sejam consumidos frequentemente na dieta 
habitual. 

Q5 O consumo de alimentos funcionais melhora a 
disposição dos consumidores. 

Q6 Os alimentos funcionais devem ser seguros 
para o consumo sem necessidade de 

supervisão médica. 

Q7 Os alimentos funcionais precisam se 
apresentar na forma de alimentos 

convencionais. 

Q8 Os alimentos funcionais podem reduzir o risco 
para o desenvolvimento de doenças como 

câncer, doenças cardiovasculares e diabetes. 

Q9 Vitamina C, ômega 3, fibras e probióticos são 
considerados componentes com ação 

funcional. 

Q10 Alimentos funcionais podem oferecer riscos 
aos consumidores. 

Fonte: Adaptada de Corso e Benassi (2012). 
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Para mensuração dos dados foi utilizada a escala Liker, 

que atribui valores de grau que variam de “discordo totalmente” 

ao “concordo totalmente”, expressando atitudes favoráveis ou 

desfavoráveis com relação aos questionamentos, facilitando a 

somatória das respostas e permitindo a interpretação das 

atitudes dos entrevistados. A escala de Likert encontra-se 

descrita de forma detalhada na tabela 2. 

 

Tabela 2 . Descrição da escala de Likert. 

Opinião Abreviação da nomenclatura 

Discordo 
totalmente  

DT 

Discordo 
parcialmente  

DP 

Indiferente 
 

Concordo 
parcialmente 

 
Concordo 
totalmente 

ID 
 

CP 
 
 

CT 

Fonte: Júnior e Costa (2014). 

 

Com a finalidade de caracterizar a população 

entrevistada, foram incluídas perguntas sobre faixa etária e 

sexo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Fizeram parte dessa pesquisa um total de 85 estudantes, 

sendo 88,2% do sexo feminino e 11,8% do sexo masculino, com 
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idade de 18-30 anos (61,2%), bem como acima de 30 anos 

(38,8%). 

Pôde-se observar que a maioria dos entrevistados 

apresentou idade entre 18 e 30 anos, resultado semelhante foi 

encontrado no estudo de Baptista e colaboradores (2013) que 

ao avaliaram o conhecimento da comunidade em relação aos 

alimentos funcionais observaram que a grande maioria dos 

participantes pertencia à faixa etária entre 18 a 25 anos. 

As respostas médias para cada um dos questionamentos 

estão expostas na tabela 3. 

 

Tabela 3. Resultado do questionário sobre alimentos 

funcionais. 

 
Questões 

Escala de Likert 

DT DP ID CP CT 

Q1 -- -- -- 16,1% 83,9% 

Q2 -- -- -- 15,5% 84,5% 

Q3 -- -- -- 11,9% 88,1% 

Q4 -- -- -- 18,8% 81,2% 

Q5 -- -- -- 30,6% 69,4% 

Q6 -- 33% -- 32,9% 34,1% 

Q7 18,9% -- 9,4% 28,2% 43,5% 

Q8 -- -- -- 16,5% 83,5% 

Q9 -- -- -- 24,7% 75,3% 

Q10 44,7% 23,2% 12,1% 20% -- 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto as respostas para Q1 a maioria dos 

respondentes (83,9%) concordou totalmente com a afirmação, 

demostrando um alto índice de conhecimento sobre alimentos 
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funcionais por partes dos estudantes. Resultados semelhantes 

foram encontrados no estudo de Rodrigues (2017), que relatou 

que 82,9% dos entrevistados da sua pesquisa afirmaram ter 

conhecimento sobre o que são alimentos funcionais. 

Em relação aos resultados para Q2, pode-se observar 

que a maioria dos indivíduos entrevistados (84,5%) relatou 

saber que o consumo de alimentos funcionais favorece efeitos 

fisiológicos benefícios na saúde dos consumidores, se 

apresentando como um ponto positivo, pois esse conhecimento 

faz parte de um conjunto de fatores que influencia diretamente 

na aquisição desse tipo de alimento. Resultados semelhantes 

foram encontrados no estudo de Da Cruz e colaboradores 

(2017) que ao avaliarem o comportamento dos consumidores 

de alimentos funcionais, através de questionários eletrônicos, 

constataram que a maioria dos entrevistados (70,4%) afirmou 

ter conhecimento dos benefícios que os alimentos funcionais 

podem exercer a saúde. 

Os resultados obtidos para Q3 mostram que a maior 

parte dos indivíduos entrevistados (88,1%) concorda totalmente 

que os alimentos funcionais ajudam na manutenção de um 

estilo de vida mais saudável, indo de encontro aos resultados 

de Ferrão (2012), que ao avaliarem a percepção dos 

consumidores portugueses sobre alimentos funcionais, 

relataram que 79% da população em questão, concorda 

plenamente que os alimentos funcionais são utilizados para 

esse fim. Resultados semelhantes também foram identificados 

no estudo de Da Cruz e colaboradores (2017) que identificaram 

que 69,05% dos respondentes concordam que os alimentos 

têm grande importância para a saúde e auxiliam na manutenção 

de um estilo de vida mais saudável, mostrando certa 

consciência por parte dos estudantes da importância desses 

alimentos, que se apresentam como importantes aliados na 
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manutenção de hábitos de vida saudáveis, além de evitar o 

desenvolvimento de várias patologias. 

No que diz respeito as resposta para Q4 pôde-se 

observar que cerca de 81,2% dos alunos, relatou saber que 

para que os alimentos funcionais exerçam efeitos benéficos a 

saúde é necessário que sejam consumidos frequentemente na 

dieta habitual. Declaração esta, que está de acordo com a 

ANVISA (1999) que afirma que para que um alimento, ou 

ingrediente, apresente propriedades funcionais, é necessário 

que seja consumido como parte da dieta usual. 

Para Q5, foi possível constatar que 69,4% dos 

participantes afirmaram que o consumo de alimentos funcionais 

melhora a disposição dos consumidores. Resultado similar foi 

encontrado no estudo de Campos e colaboradores (2016) que 

ao analisarem o conhecimento da população sobre alimentos 

funcionais, obtiveram um total de 69,8% de respostas 

concordando com essa afirmativa. 

Os alimentos funcionais, aumentam a disposição através 

da regulação das funções metabólicas do organismo, 

otimizando sua atividade funcional e reduzindo alterações 

indesejáveis que podem resultar em patologias (SILVA et al., 

2016). 

No que se refere a Q6, foi possível observar que houve 

certa variação nas respostas, apresentando um total de 33% 

para a opção discordo parcialmente, 32,9% para concordo 

parcialmente e 34,1% para concordo totalmente, demostrando 

que os estudantes não possuíam uma opinião totalmente 

formada sobre o questionamento. Segundo a ANVISA (1999) 

os alimentos funcionais devem sim ser seguros para consumo 

sem supervisão médica. 

Em relação às respostas para a Q7, é perceptível que a 

maioria dos entrevistados (43,5%) concordaram totalmente que 



PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS SOBRE ALIMENTOS FUNCIONAIS 

906 
 

os alimentos funcionais precisam se apresentar na forma de 

alimentos convencionais. Aqueles que discordaram totalmente 

(18,9%), que se apresentaram indiferente (9,4%) e os que 

concordaram parcialmente (28,2%) podem ter apresentado 

essas opiniões por confundir o conceito de alimentos funcionais 

com os nutracêuticos, que por sinal é considerada uma prática 

bastante comum no meio acadêmico. 

Segundo Gul e colaboradores (2016) são termos que 

comumente têm sido considerados sinônimos, no entanto, 

guardam estreita diferença. 

 Os alimentos funcionais devem se apresentar na forma 

de alimento comum, serem consumidos como parte da dieta e 

produzir benefícios específicos à saúde, como a redução do 

risco de desenvolvimento de patologias e a manutenção do 

bem-estar físico e mental. Já alguns constituintes bioativos vêm 

sendo comercializados na forma de produtos farmacêuticos, 

como cápsulas, pós e géis, e não podem ser classificados como 

alimentos, que são o caso dos nutracêuticos, um termo híbrido 

de “nutrientes” e “farmacêuticos” (COELHO; JAINES, 2018). 

Os resultados para a Q8 possibilitaram o entendimento 

de que grande parte dos participantes (83,5%) relatou que os 

alimentos funcionais atuam reduzindo o desenvolvimento de 

doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, 

indo ao encontro de constatações relatadas por diversos 

estudos, como é o caso da pesquisa de Gravesea e 

colaboradores (2018), que investigaram o efeito de uma 

preparação simbiótica no combate ao câncer de colón 

experimental em ratos, observando no final do experimento que 

os animais que receberam a preparação simbiótica 

apresentaram 100% de sobrevivência, e menor grau de 

inflamação e de lesões do tipo colite, enquanto os que 



PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS SOBRE ALIMENTOS FUNCIONAIS 

907 
 

receberam apenas o carcinógeno apresentaram 70% de 

sobrevida e um acentuado quadro inflamatório. 

Os alimentos probióticos são aqueles que possuem 

micro-organismos vivos que ajudam no equilíbrio da microbiota, 

atuam na preservação da integridade intestinal, bem como, 

minimizam o aparecimento de doenças que envolvam o trato 

gastrintestinal, inibindo o aparecimento e  colonização de 

bactérias patogênicas como H. Pylori, reduzindo a ocorrência 

de gastrite, úlceras pépticas e câncer gástrico, além de 

apresentarem atividade anti-inflamatória, estimularem a 

resposta imunológica e ajudarem a reduzir os danos 

vasculares, evitando a formação de coágulos e de placas de 

ateroma (DE ALMEIDA et al., 2018). 

Um estudo de Sidorova e colaboradores (2018) também 

comprova a ação de alimentos funcionais na redução do 

desenvolvimento de doenças. Nesse trabalho os autores 

avaliaram a ação hipoglicêmica de um ingrediente alimentar 

funcional (FFI) – composto fenólico, produzido por meio da 

incubação do extrato de folhas de mirtilo (solução a 2%, pH 3,6), 

em um experimento com ratos durante 3 meses. No final do 

experimento foi possível constatar que aqueles animais que 

receberam o composto funcional apresentaram uma diminuição 

significativa no ganho de peso corporal em comparação com o 

grupo controle, bem como, uma redução na resistência a 

insulina e um contole glicêmico significativo. 

Outro estudo que comprova a capacidade funcional de 

alguns alimentos, é a pesquisa de Kamleh e colaboradores 

(2018) que ao analisaram o plasma de 375 pacientes não 

diabéticos, sustentam a hipótese de que níveis aumentados de 

ácidos graxos ômega-6 e ômega-3 circulantes estão 

associados a efeitos protetores contra futuros eventos 

cardiovasculares. 
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Os ácidos graxos poli-insaturados como os ácidos 

linoléico (ômega 6) e alfa-linolênico (ômega 3) são 

componentes importantes das membranas celulares, nas 

funções cerebrais e na transmissão dos impulsos nervosos, 

além de participarem da transferência do oxigênio para o 

plasma sanguíneo, da síntese de hemoglobina e ajudarem a 

manter a saúde cardiovascular (CARDOSO et al., 2018). As 

evidências apontam que o baixo consumo desta substância 

está interligado com o aparecimento de doenças 

cardiovasculares (BENJAMIM et al., 2019). 

No que se refere as respostas obtidas para a Q9, a 

maioria dos indivíduos (75,3%) responderam que concordam 

plenamente que vitamina C, ômega 3, fibras e probióticos são 

considerados componentes com ação funcional. Segundo a 

Resolução RDC n° 02 de 7 de Janeiro de 2002 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, essas substâncias 

supracitadas são consideradas funcionais, pois se apresentam 

como substâncias bioativas, pois além de apresentarem 

nutrientes, possuem ação metabólica ou fisiológica específica. 

Estas substâncias bioativas são responsáveis pela 

funcionalidade dos alimentos, destacando-se os fitoquímicos 

(compostos fenólicos, alcaloides, compostos organosulfúricos, 

fitosteróis e carotenoides), os ácidos graxos poli-insaturados 

(ômega 3 e ômega 6), as vitaminas antioxidantes (A, C e E),os 

probióticos e os prébióticos (HENRIQUE et al., 2018). 

Como pôde-se observar, as respostas obtidas para Q10 

apresentaram um total de 44,7% para discordo totalmente, 

23,2% para discordo parcialmente, 12,1% para indefinido e 20% 

para concordo parcialmente. 

 A maioria das respostas (44,7%) que discordaram 

totalmente da afirmação, estão de acordo com a portaria nº 398 

de 30/04/99, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
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da Saúde no Brasil, que afirma que os alimentos funcionais não 

devem oferecer riscos aos consumidores, devendo ser seguros 

para consumo sem previsão médica, porém aqueles que 

discordaram parcialmente, não opinaram ou concordaram 

parcialmente, também responderam de forma coerente, 

partindo da constatação que existe alguns alimentos com 

propriedades funcionais que precisam ser consumidos com 

cautela por pacientes que apresentem algum tipo de patologia, 

necessitando de um profissional especializado para fornecer 

orientações para que o seu consumo seja seguro, como é o 

caso da canela, que requer um cuidado especial ao ser 

consumida por pacientes hipertensos, por se apresentar com 

um componente que favorece o aumento da frequência 

cardíaca.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, fica perceptível que os universitários 

apresentaram um conhecimento significativo acerca das 

características e funções dos alimentos funcionais, sendo um 

ponto positivo, pois quanto mais a população conhece sobre 

esses alimentos, maior a chance de aderir à padrões 

alimentares mais saudáveis, possibilitando melhorias na saúde 

e uma melhor qualidade de vida. 

O entendimento sobre alimentos funcionais e suas 

funções metabólicas e fisiológicas benéficas, favorece o 

consumo desses alimentos, atuando diretamente na redução do 

desenvolvimento de diversas patologias como câncer, doenças 

cardiovasculares e diabetes. 

Apesar dos respondentes terem apresentado um 

conhecimento satisfatório sobre o tema, se faz necessário à 

propagação de informações sobre alimentos funcionais, no 
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intuito de conscientizar a comunidade dos benefícios que esses 

alimentos podem oferecer. 
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RESUMO: A qualidade dos alimentos é importante na 

garantiadas necessidades nutricionais e da saúde, 

especialmente da população idosa. O objetivo desse trabalho é 

relatar a experiência de um ciclode três atividades voltadas a 

promoção de saúde através da alimentação saudável e segura 

para idosos deum Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo (SCFVI), em Currais Novos/RN. As atividades foram: 

elaboração de cardápio alimentar para o serviço, capacitação 

em boas práticas de manipulação, alimentação saudável e 

comorbidades, eroda de conversa sobre alimentação saudável 

e qualidade de vida, envolvendo um total de 75 idosos e 11 

merendeiras. O cardápio foi desenvolvido para diminuir a 

utilização de temperos industrializados, sal, açúcar, óleos e 

alimentos embutidos, assim como aumentar o consumo de 

frutas, hortaliças e temperos naturais. Já a atividade com os 
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manipuladores foi para sensibilizar sobre a importância de suas 

atividades desempenhadas sobre a alimentação dos usuários. 

Enquanto a terceira aconteceu através de uma dinâmica com 

conteúdo a partir das necessidades dos usuários. Ficou 

evidente a importância e necessidade de realizar ações 

educativas lúdicas voltadas a alimentação e nutrição, visto as 

dúvidasfrequentes e concepções equivocadas sobre as 

temáticas discutidas, não apenas com os idosos, mas também 

com os manipuladores, adotando alguns comportamentos que 

podem oferecer riscos a saúde, principalmente a longo prazo. 

Palavras-chave: Idosos.  Alimentação saudável. Educação em 

Saúde 

 

INTRODUÇÃO 

 

A qualidade dos alimentos é de grande importância para 

garantir a satisfação das necessidades nutricionais e a saúde 

da população de forma geral (SOUZA, 2015). Sendo assim, 

para garantir a integridade do indivíduo e da coletividade se faz 

necessário que os alimentos estejam em boas condições de 

higiene, que vai desde a área de produção, até a distribuição 

(PITTELKOW; BITELLO, 2014). Para isso, é importante que os 

estabelecimentos sejam avaliados sobre suas condições 

higiênicos-sanitárias, bem como os manipuladores sejam 

orientados quanto suas condutas (SOUZA et al., 2013). 

A alimentação está diretamente presente na vida do 

homem exercendo influências marcantes no seu estilo de vida 

e na sua saúde (SOUZA, 2015). Os idosos em geral devem ter 

mais atenção e cuidado na ingestão de alimentos saudáveis 

devido a sua saúde ser, geralmente, mais debilitada devido às 

doenças comuns nesta faixa etária, como o diabetes, a 
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hipertensão arterial e as dislipidemias (BEZERRA, 2017; 

BRASIL, 2007). 

A promoção de saúde e prevenção de doenças para 

idosos, assim como para grupos em centro de convivências, de 

forma geral, é reconhecida pela Constituição Federal de 1988 

como sendo um direito da população e dever do Estado que 

deve ser garantido através de programas suplementares, 

semelhante ao direito reservado em escolas e instituições de 

ensino (PEREIRA; ROSA, 2018; SCARPARO, 2014;). 

O principal objetivo é atender as necessidades 

nutricionais no período em que estes grupos populacionais 

estão nesses locais desenvolvendo atividades educativas, 

levando à formação de hábitos alimentares mais saudáveis, 

uma vez que ofertam uma alimentação, além de saudável, 

segura do ponto de vista higiênico-sanitário (PINHEIRO, 2010). 

É fundamental que haja um controle sanitário para 

oferecer e garantir alimentos saudáveis e seguros(DEVIDES et 

al., 2014). Logo, as ações realizadas no local de produção e 

distribuição visam reduzir o risco de contaminação nos 

alimentos, diminuindo, portanto, o risco de doenças de origem 

alimentar ou DTA (doenças transmitidas por alimentos) 

(BRASIL, 2013). 

Para Castro e colaboradores (2018), a prática de 

atividade lúdicas é uma das estratégias mais eficazes para 

promover mudanças no estilo de vida de pessoas idosas, com 

íntima relação na melhora do bem-estar físico e mental, e na 

interação interpessoal, melhorando significativamente a 

qualidade de vida destes indivíduos, fortalecendo, também, sua 

autonomia, autoestima e independência (PINHEIRO; GOMES, 

2014). 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é relatar a 

experiência de uma sequência de três atividades de promoção 
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de saúde através da alimentação saudável e segura voltadas a 

idosos e manipuladores de alimentos em um Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos (SCFVI) 

no Município de Currais Novos, Rio Grande do Norte, Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, relacionado a uma sequência de atividades 

desenvolvidas em um Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculo para Idosos do Município de Currais Novos, que 

funciona de terça a sexta-feira e recebe diariamente cerca de 

100 idosos para o desenvolvimento de diversas atividades, 

como jogos, artesanato, aulas de alfabetização, dança, filmes e 

ações educativas referentes a assistência social, psicologia, 

educação física, nutrição e outras. 

As atividades foram: 1) capacitação em boas práticas de 

manipulação de alimentos, alimentação saudável e doenças 

crônicas não transmissíveis para merendeiras; 2) uma roda de 

conversa com idosos sobre alimentação saudável e qualidade 

de vida; 3)  e a elaboração de cardápio alimentar para o SCFVI. 

E aconteceram entre os meses de julho e novembro de 2018, 

com contribuições de Residentes Multiprofissionais, Estagiários 

de Centros Universitários e NASF (Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família) apoiadas pelas secretarias de saúde e assistência 

do município para a realização das mesmas. 

Neste serviço de convivência são oferecidas diariamente 

refeições de forma gratuita para a permanência dos idosos 

através da colaboração de três manipuladoras de alimentos. 

Por isso, pensando em promover saúde através de uma 

alimentação mais saudável e segura foram desenvolvidas 
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através do NASF três atividades direcionadas aos idosos 

usuários do serviço e as merendeiras.  

A primeira atividade foi a elaboração de cardápio 

alimentar adequado, considerando as comorbidades mais 

presentes nos usuários, como diabetes mellitus, hipertensão 

arterial e dislipidemias, e foram elaboradas fichas técnicas de 

preparação com a lista de ingredientes, medidas caseiras, per 

capitas, modo de preparo, custo e lista de compras para serem 

utilizadas pela gestão e pelas merendeiras do local no momento 

de solicitação de materiais e elaboração diária das 

preparações, respectivamente. A padronização destes itens 

permitiram maior controle do consumo de nutrientes 

estratégicos como açúcar, gordura e sódio. 

Algumas das preparações sugeridas foram: risoto de 

frango com jerimum, papa de aveia, bolo integral de frutas 

(como banana, maçã e abacaxi), macaxeira cozida com carne 

guisada, sopa de legumes, ovo e cuscuz temperado com 

verduras, entre outras preparações.A segunda atividade 

desenvolvida foi uma capacitação com os manipuladores de 

alimentos através de conteúdo expositivo, em que foi utilizado 

como principal referência a RDC nº 216/2004 da ANVISA. 

Esta atividade esteve dividida em dois momentos, no 

primeiro deles foi abordado sobre o que é e a importância de 

um alimento seguro para a saúde do indivíduos e, em especial, 

do idoso; o que uma ficha técnica de preparação, como fazê-la 

e qual a importância de utiliza-la; a forma correta de 

higienização das mãos e dos alimentos perecíveis e das 

embalagens, como leite, latas, etc; o que são doenças 

transmitidas por alimentos e os riscos que podem trazer para a 

saúde; a relação dos alimentos com o manipulador no sentido 

de segurança alimentar e individual: usar toucas, sapatos 

fechados, roupas adequadas, sem adornos; higienização das 
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instalações e dos equipamentos e utensílios; e o uso e 

importâncias das fichas técnicas de preparação.  

No segundo momento desta segunda atividade foi 

realizado uma roda de conversa para que as merendeiras 

pudessem conhecer mais sobre as doenças crônicas não 

transmissíveis (conceito, diagnóstico, causas, fatores 

associados e, principalmente, a relação com a alimentação), as 

quais grande parte dos idosos usuários do SCFVI são 

acometidos (diabetes mellitus, hipertensão arterial e 

dislipidemias), e como elas podem contribuir para o controle 

dessas doenças através de seu trabalho e relacionamento 

diários com os idosos. 

A terceira atividade foi uma dinâmica de mitos e 

verdades realizada com os idosos sobre assuntos variados, 

entre eles a alimentação. Os idosos receberam duas 

plaquinhas, uma verde (simbolizando o “verdadeiro”) e uma 

vermelha (representando o “falso”) e, após frases do tipo “sou 

diabético, mas posso comer pão a vontade, porque não é doce, 

então não me prejudica” serem disparadas, eles tinham que 

levantar uma das duas plaquinhas que correspondesse ao que 

eles achavam sobre aquela frase e, a partir daí, gerava-se uma 

discussão sobre o tema, incluindo o esclarecimento de dúvidas 

por parte dos usuários. As frases faziam referência a 

alimentação (em casa e no SCFVI), as DCNT por eles 

acometidos e a qualidade de vida, de forma geral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades envolveram 75 idosos usuários do SCFVI 

e 11 merendeiras (3 deste e 9 de outros serviços de 

convivência). Todas as atividades tiveram boa aceitação dos 
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participantes e da gestão do SCFVI, sendo solicitado a 

realização de outras atividades como essas. 

O principal intuito atingido através da elaboração do 

cardápio alimentar (figura 1) foi diminuir a utilização de 

temperos industrializados (como colorífico, caldo de galinha e 

de carne), diminuir a utilização de óleos e outros tipos de 

gorduras(inclusive o creme de leite), cessar a utilização de 

alimentos embutidos, como mortadela, calabresa e charque, 

aumentar o consumo de frutas e hortaliças, ea utilizaçãodos 

temperos naturais (alecrim, alho, orégano, entre outros), bem 

como diminuir a utilização de sal e açúcar de forma geral que 

são prejudicais para a saúde, especialmente da pessoa idosa. 

Este instrumento dissemina os conceitos de modo prático de 

Boas Práticas Nutricionais. 

A oferta e elaboração deum cardápio alimentar deve ser 

planejado de acordo com as necessidade dos usuários, os 

hábitos alimentares, as limitações e a disponibilidade do local 

(MORAIS; GONÇALVEZ, 2010). E quando monótonos, podem 

interferir negativamente na aceitação, não suprindo, portanto, 

as necessidades nutricionais dos indivíduos. (BEZERRA, 2017; 

SANTELLE et al., 2007). 

Quanto as atividades desenvolvidas com os 

manipuladores (figuras 2 e 3), considerada de boa adesão, o 

intuito foi de capacitar sobre a prática da manipulação e 

sensibilizar sobre a importância que o trabalho que elas 

desempenham tem sobre a alimentação dos comensais, neste 

caso, dos idosos, sobre como a saúde destes podem ser 

afetadas diante de uma alimentação com baixa qualidade 

higiênico-sanitária, ou melhorada quando com boa qualidade, e 

sobre como o controle das DCNT pode ser realizado desde que 

com uma boa alimentação. Corroborando com o estudo de 

Camozzi (2015) que diz que as estratégias de formação devem 
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estar voltadas a sensibilização das marendeiras para a 

promoção de saúde em serviços de convivência que podem 

influenciar nos hábitos alimentares do indivíduo devido ao 

contato social (PEREIRA; ROSA, 2018). 

 

Figura 1. Capa do Livro de Receitas – Cardápio descrito, 

reunião de todas as fichas técnicas e orientações para as 

manipuladoras dos alimentos. 

 
Fonte: autoria própria. 2018. 
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Figura 2. Roda de conversa com as manipuladoras sobre 

alimentação saudável e segura. 

 
Fonte: autoria própria. 2018. 

 

Figura 3. Lanche compartilhado a partir das propostas do 

cardápio saudável para o SCFVI. 

 
Fonte: autoria própria. 2018. 
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Já com relação a atividade desenvolvida com os idosos, 

a terceira atividade (figura 3), obteve-se grande adesão, sendo 

de extrema importância realizar ações educativas com esse 

público de forma lúdica que os envolvam nos conteúdos, de 

forma contextualizada e clara, que os façam entender e aplicar 

à sua realidade de vida. Falar sobre alimentação saudável 

nunca é demais, especialmente para um grupo de pessoas em 

vulnerabilidade, com tantas comorbidades e fatores fisiológicos 

e sociais associados, que os fazem cada vez mais dependentes 

de orientações e cuidados. 

Corroborando com o estudo de Coutinho et al. (2016) 

que desenvolveu um ciclo de atividades lúdicas com grupos de 

idosos institucionalizados com o principal objetivo de incentiva-

los a hábitos alimentares mais saudávels de acordo com as 

refeições do local, e obteve grande adesão, especialmente por 

serem atividades lúdicas. 

 

Figura 4. Plaquinhas utilizadas na dinâmica de “mitos e 

verdades” com os idosos usuários do SCFVI. 

 
Fonte: autoria própria. 2018. 
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O maior desafio atualmante para que haja uma prática 

constante de promoção a saúde é o modelo de saúde individual, 

que ainda faz parte de uma realidade quase que absoluta, onde 

os profissionais estão mais focados em tratarações curativas do 

que em promover e prevenir, associando ações educativas 

(CASTRO, 2018; VERAS; OLIVEIRA, 2016).  

A falta de afeto, de atenção e a solidão vivida por muitos 

idosos podem resultar em adoecimentos psíquicos, sendo o 

desenvolvimento de ações lúdicas e serviços com fins de 

promoção a saúde na atenção primária aliados na diminuição 

do estresse, angústia, depressão, ansiedade, entre outros, 

contribuindo diretamente para uma melhora na qualidade de 

vida (BATISTA, 2016; VERAS, 2014) 

A educação em saúde é um dos grandes pilares para a 

promoção de saúde e deve conter a participação ativa 

dacomunidade e público alvo envolvido, proporcionando 

informação em saúde, educação sanitária, conhecimentos 

indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida individual 

e coletiva dos participantes no processo de envelhecimento 

saudável (CASTRO et al., 2018; SOUZA, 2009). 

Conforme descreve Segalla e Spinelli (2013), a 

educação alimentar e nutricional oferece ao idoso, além de 

maior conhecimento nesta área, a capacidade do autocuidado, 

afastando-os dos riscos de agravos e/ou desenvolvimento de 

doenças causadas pelo consumo em excesso de alguns tipos 

de alimentos, como sal, açúcar, embutidos, óleos e gorduras. 

Os benefícios também repercutem no âmbito social e 

trazem melhorias para o desempenho funcional, 

proporcionando e/ou mantendo a independência e autonomia 

no processo de envelhecimento (VERAS, 2014; BATISTA et al., 

2016), diminuindo os índices de institucionalização, do uso de 

medicamentos e de serviços de saúde secundários e terciários, 
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contribuindo para a manutenção e estabelecimento de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais (VERAS; AMORIM, 2015).  

O objetivo de atividades lúdicas e coletivas é buscar 

formas de trabalhar  a  capacidade de independência do idoso 

(CASTRO, 2018), onde a autonomia seja estimulada, de modo 

que eles mesmo sejam responsáveis pela promoção de sua 

saúde (JANINI, et al.; 2015). A educação passa a ter um 

contexto de responsabilização do usuário pelas suas condições 

sanitárias e na maneira de viver (BATISTA, et al., 2016). 

A efetividade da aprendizagem gerada pelas ações pode 

ser comparada a metodologias tradicionais (palestra expositiva) 

e ser percebida como superior tendo em vista o grau de 

envolvimento dos participantes. A educação em saúde deve 

inovar nas ferramentas metodológicas afim de obter maiores 

resultados. 

 

CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento das atividades evidenciou a 

necessidade em atentar um olhar mais criterioso sobre a 

população idosa no que diz respeito a sua alimentação e os 

fatores que podem estar envolvidos. Além disso, evidenciou-se 

também a importância e necessidade de realizar ações 

educativas voltadas a alimentação e nutrição, visto as 

dúvidasfrequentes e concepções equivocadas sobre as 

temáticas discutidas, não apenas com os idosos, mas também 

com os manipuladores de alimentos, adotando alguns 

comportamentos que podem oferecer riscos a saúde, 

principalmente a longo prazo. 

É importante enfatizar que para a educação em saúde 

ser efetiva é necessário que sejam respeitadas a cultura, os 

hábitos, religiões e saberes de cada grupo, utilizando-se de 
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tecnologias ativas para melhor adesão. Este tipo de estratégia 

favorece a aprendizagem significativa e a interagem social. 

Além disso, faz necessário o desenvolvimento destas 

atividades com regularidade. 
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RESUMO: A banana é um dos alimentos mais produzidos e 
consumidos no Brasil, fazendo parte do hábito alimentar de toda 
a população, entretanto existe uma grande quantidade de 
resíduo gerado pelas cascas e um consequente desperdício 
ocasionado, o qual poderia ser evitado por meio do 
aproveitamento integral do alimento. Dessa forma, o objetivo do 
estudo foi elaborar preparações à base de casca de banana 
verde e realizar a determinação da composição centesimal das 
mesmas. Para isso, foram produzidas duas receitas, uma de 
pão e outra de hambúrguer utilizando a casca da banana verde 
e realizadas as determinações de umidade, cinzas, 
carboidratos, proteínas, lipídeos e fibras dietéticas de acordo 
com o estabelecido pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). O pão 
apresentou maiores valores de proteínas e carboidratos, 
enquanto que o hambúrguer obteve maior quantidade de 
lipídeos; ambas as preparações apresentaram valor de fibras 
satisfatório, devido ao acréscimo da casca de banana ao 
preparo. Nessa perspectiva, a casca da banana pode ser 
utilizada como ingrediente alternativo para preparações 
vegetarianas ou de baixo índice glicêmico, pois agrega valor 
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nutricional às preparações, elevando a quantidade de 
proteínas, fibras e minerais, além de tornar o alimento com 
caráter funcional, visto que a casca da banana possui amido 
resistente e compostos fenólicos. 
Palavras-chave: Aproveitamento integral. Nutrição. 

Sustentabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A América Latina, composta pelos continentes da 

América Central e América do Sul, encontra-se em uma posição 

privilegiada em relação ao mercado mundial produtor e 

exportador de frutas tropicais como banana, abacate, manga, 

abacaxi e mamão. Isso se dá principalmente pela localização 

geográfica que proporciona um clima tropical favorável, 

disponibilidade de água e riqueza dos solos dos continentes 

para o cultivo (ALTENDORF, 2019).  

Com isso, a região da América Latina é a maior 

exportadora de bananas no mundo, com estimativa de 15,1 

milhões de toneladas exportadas no ano de 2018. Dentre os 

países dos continentes que mais exportam estão Equador, 

Costa Rica, Guatemala e Colômbia. Já o Brasil assume posição 

discreta no mercado mundial, mas apresentou aumento na 

exportação de 40,9 mil toneladas em 2017 para 61,4 mil 

toneladas estimadas para 2018 (FAO, 2018).  

Mesmo não assumindo posição de destaque na 

exportação mundial, o Brasil é um dos maiores produtores do 

fruto, com 6,7 milhões de toneladas de bananas produzidas no 

ano de 2018. No ranking nacional, São Paulo, Bahia, Minas 

Gerais, Santa Catarina e Pará são responsáveis por 58,8% da 
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produção no país, já o estado do Rio Grande do Norte produziu 

216,5 mil toneladas em 2018 (BRASIL, 2018; IBGE, 2018).  

Esses dados mostram que a população brasileira é uma 

grande consumidora de bananas, uma vez que apenas 1% da 

produção é exportada. De acordo com a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), independente da renda familiar, 

a banana faz parte do hábito alimentar da população e é uma 

das frutas mais consumidas, onde os idosos são os que mais 

consomem a mesma (FAO, 2018; BRASIL, 2018; IBGE, 2011). 

Para atender essas necessidades de consumo e manter 

a produção, o agronegócio utiliza cerca de 451 hectares de terra 

para o plantio, o que causa grandes impactos ambientais. Além 

disso, quando se considera o fator de correção da banana de 

1,55 para a retirada da casca, a quantidade de resíduo gerada 

só com casca de banana é de aproximadamente 2,4 milhões de 

toneladas por ano (IBGE 2018; ARAÚJO; GUERRA, 2007). 

 Diante desse cenário, o aproveitamento integral da 

banana, ou seja o uso da fruta em sua totalidade, pode reduzir 

o impacto ambiental por meio da geração de menor quantidade 

de resíduo, utilizando as partes não comestíveis, como a casca, 

para a elaboração de preparações. Dessa forma, o custo do 

preparo se torna menor, além de reduzir efetivamente o resíduo 

orgânico, que hoje representa 65% de todo o lixo produzido no 

Brasil (VIEIRA et al., 2013). 

Com isso, o uso de casca de banana pode contribuir para 

alimentar mais pessoas e agregar valor nutricional às 

preparações culinárias, uma vez que as partes não comestíveis 

dos alimentos possuem nutrientes importantes para a saúde 
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humana, com potencial na redução de carências nutricionais 

(IBGE, 2018; FRANZOSI; DANELUZ; BARATTO, 2017). 

 A composição química da casca de banana não difere do 

fruto com relação ao valor energético e macronutrientes como 

carboidrato e lipídeo, entretanto a mesma possui um maior 

aporte de proteína, fibras dietéticas e minerais, como o cálcio e 

o ferro. Assim, sua utilização contribui de forma positiva ao 

garantir o enriquecimento nutricional de preparações e produtos 

alimentícios que a utilizem, trazendo benefícios ao consumidor 

(AMORIM, 2012; GONDIM et al. 2005). 

 Dessa forma, tem-se diversas possibilidades para o uso 

da casca de banana, sendo como matéria-prima para a 

obtenção de farinha, a qual pode ser utilizada para posterior 

fabricação de preparações como pães, muffins ou bolos, por 

exemplo, ou como ingrediente primário para alguma receita que 

utilize a própria casca. Assim, essas maneiras alternativas para 

o uso da casca de banana agregam valor nutricional e 

consequentemente levam a um menor custo e menor taxa de 

desperdício (ALMEIDA; LOPES; TEIXEIRA, 2017).  

 Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi elaborar 

duas preparações utilizando como ingrediente a casca de 

banana e realizar a composição centesimal de umidade, cinzas, 

proteínas, lipídeos, carboidratos e fibras. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi conduzido na Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairí pertencente à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, localizada na cidade de Santa Cruz – RN. O 
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mesmo se deu em três etapas principais (Figura 1), onde 

inicialmente houve confecção do pão e do hambúrguer 

vegetariano contendo casca de banana verde, com posterior 

análise da composição centesimal desses produtos. 

 

Figura 1. Procedimentos experimentais 

Fonte: Autoria própria 

 

Aquisição dos ingredientes 

 

Os ingredientes utilizados foram adquiridos nos 

supermercados locais e seguiram para os laboratórios da 

universidade, onde foram realizadas as preparações das 

receitas e a determinação da composição centesimal.  
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Elaboração do pão com casca de banana verde 

 

Para a confecção do pão utilizou-se como ingredientes 

farinha de trigo, casca de banana verde, água, manteiga, 

açúcar cristal, fermento biológico, sal e ervas desidratadas 

(orégano, manjericão e salsa), conforme ficha técnica 

apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Ficha técnica de execução do pão com casca de 

banana verde 

Ingrediente PB FC PL Medida caseira 

Açúcar cristal 13 g - 13 g 1 Colher de sopa 

Água 100 

mL 

- 100 

mL 

½ Xícara de chá 

Casca de 

banana 

78 g - 78 g Cascas de 2 bananas 

médias 

Farinha de 

trigo 

97 g - 97 g ½  Xícara de chá 

Fermento 

biológico 

2,0 g - 2,0 g 2 Colheres de café 

Leite  200 

mL 

- 200 

mL 

1 xícara cheia 
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Manjericão 0,20 

g 

- 0,20 

g 

2 Colheres de café 

Manteiga 14 g - 14 g 1 Colher de sopa 

Orégano 0,20 

g 

- 0,20 

g 

2 Colheres de café 

Sal 1,1 g - 1,1 g 1 Colher de sobremesa 

Salsa 0,20 

g 

- 0,20 

g 

2 Colheres de café 

Modo de preparo 

Cozinhar a banana verde em panela de pressão por 10 

minutos. Descascar e reservar. Misturar o fermento com uma 

colher de sopa de açúcar. Acrescentar um pouco de leite 

morno, misturar e deixar descansar por cinco minutos. 

Enquanto isso, bater no liquidificador as cascas de banana 

com o restante do leite, acrescentar ao fermento e colocar a 

manteiga derretida, a farinha de trigo e o sal. Misturar para 

incorporar todos os ingredientes. Faz uma bolinha da massa, 

até desgrudar da mão. Polvilhar a farinha de trigo na 

assadeira, deixar a massa descansando por 1 hora ou até 

dobrar de volume. Salpicar um pouco de farinha de trigo por 

cima do pão e faz um X com uma faca. Levar ao forno pré-

aquecido (210°C) por 50 minutos. 

Legenda: PB - peso bruto, FC - fator de correção, PL peso líquido 

Fonte: Autoria própria 
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O preparo do pão consistiu em nove etapas, sendo elas: 

cozimento da banana verde por 10 minutos em panela de 

pressão (1) com posterior trituração da casca em liquidificador 

(2), hidratação do fermento biológico com água e açúcar (3), 

fervura do leite e derretimento da manteiga (4), mistura dos 

ingredientes secos (5), homogeneização de todos os 

ingredientes (6), sova da massa (7), descanso da massa de pão 

por 1 hora (8) e cocção por 50 minutos em forno a 210ºC até 

obtenção do produto final (9) (Figura 2). 

 

Elaboração do hambúrguer com casca de banana verde 

 

Já para a elaboração do hambúrguer foram utilizados 

como ingredientes a casca de banana verde, cenoura ralada, 

cebola, farinha de trigo, pimentão, óleo, azeite de oliva 

extravirgem, alho, sal, pimenta do reino e orégano (Tabela 2).  

O modo de preparo consistiu em seis etapas: cocção da 

casca de banana verde por 10 minutos em panela de pressão 

(1), corte da cebola e do pimentão (2), mistura e trituração em 

liquidificador de todos os ingredientes, exceto cenoura ralada 

(3), adição da cenoura ralada à massa (4) com posterior 

modelagem em formato de hambúrguer (5) e cocção em 

frigideira antiaderente (6) para obtenção do produto final (Figura 

2). 
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Tabela 2. Ficha técnica de execução do hambúrguer com casca 

de banana verde 

Ingrediente PB FC PL Medida caseira 

Alho 2,8 

g 

1,22 2,3 g 1 Dente grande 

Azeite de 

oliva 

94 g - 94 g ½ Xícara de chá 

Casca de 

banana 

216 

g 

- 216 

g 

Cascas de 4 bananas 

médias 

Cebola 170 

g 

1,02 167 

g 

1 Unidade grande 

Cenoura 189 

g 

1,23 154 1 Unidade média 

Farinha de 

trigo 

161 

g 

- 161 

g 

2 Xícaras de chá 

Óleo 94 

mL 

- 94 

mL 

½ Xícara de chá 

Orégano 0,20 

g 

- 0,20 2 Colheres de café 

Pimenta do 

reino 

0,40 

g 

- 0,40 

g 

1 Colher de café 

Pimentão 136 

g 

1,14 119 

g 

1 Unidade média 
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Sal 5,7 

g 

- 5,7 g 1 Colher de chá 

Modo de preparo 

Cozinhar a banana verde em panela de pressão por 10 

minutos. Descascar e reservar. Cortar a cebola e o pimentão 

e ralar a cenoura. Juntar todos os ingredientes, exceto a 

cenoura e bater no liquidificador até obter uma massa 

homogênea. Em seguida, em um recipiente, acrescentar a 

cenoura à massa e misturar. Moldar com as mãos em formato 

de hambúrguer e levar a uma frigideira anti-aderente para 

fritar. 

 Legenda: PB - peso bruto, FC - fator de correção, PL peso líquido 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 2. Pão (à esquerda) e hambúrguer (à direita) elaborados 

com casca de banana verde 

  
Fonte: Autoria própria 

 

Determinação da composição centesimal 
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Após a finalização do preparo, os produtos foram 

triturados, separadamente, com o auxílio de um liquidificador 

com a finalidade de homogeneização, para então serem 

submetidos às análises de composição centesimal, as quais 

foram realizadas no Laboratório de Análise e Bioquímica dos 

Alimentos (LABA) da referida universidade.  

Para isso, foi realizada a quantificação de umidade, 

cinzas, proteínas, lipídeos, carboidratos e fibras, de acordo com 

o protocolo estabelecido pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Todos os procedimentos foram realizados em triplicata. 

 

UMIDADE 

 

Para determinar a umidade, pesou-se 2 g da amostra em 

balança seminanalítica. Para a análise, a amostra foi 

acondicionada em bandeja de alumínio seca. Sequencialmente 

o material foi acoplado ao analisador de umidade por 

infravermelho M5 THERMO da marca Bel e programado para 

secagem.  

 

CINZAS  

 

A determinação de cinzas se deu pela pesagem de 5 g 

de amostra em cadinho de porcelana, previamente secos em 

estufa, que foram levados à chapa aquecedora para carbonizar 

as amostras e, em seguida, foram incineradas em mufla a 550 

±10 °C por 4 horas, em seguida o resíduo foi resfriado e pesado. 
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PROTEÍNAS 

 

As proteínas foram quantificadas a partir da 

determinação de nitrogênio pelo método de Kjeldahl que 

compreende digestão, destilação e titulação das amostras. 

Pesou-se em papel manteiga 0,5 g de amostra, adicionou-se 1 

g de mistura catalítica e a digestão foi realizada com a adição 

de 5 mL de ácido sulfúrico, sendo submetida ao aquecimento 

até atingir coloração verde-azulada. A destilação foi realizada 

com adição de hidróxido de sódio (NaOH) e 1 mL de indicador 

em aquecimento até a neutralização da amostra. Foi realizada 

a titulação com hidróxido de sódio a 0,1N, por fim, converteu-se 

o nitrogênio obtido no experimento para proteína total.   

 

LIPÍDEOS 

 

O método de Soxhlet foi utilizado para determinar a 

quantidade de lipídeos presente nas amostras. Pesou-se 5 g de 

amostra em cartucho de papel filtro no qual a mesma foi coberta 

com uma lã de algodão. O cartucho foi inserido em um extrator 

e adicionou-se éter etílico para a extração contínua. Após o 

término do processo, o balão contendo o cartucho foi levado 

para a estufa a 105 ºC por 1 hora, posteriormente o mesmo foi 

resfriado e pesado até atingir peso constante. 

 

FIBRAS 

 

Para determinar a quantidade de fibras, foi pesado 1g de 

amostra em saquinhos de TNT previamente higienizados. Os 
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saquinhos foram vedados e transferidos para o suporte do 

determinador de fibras, no equipamento foram adicionados 2,25 

L de ácido sulfúrico a 1,25%, o mesmo foi aquecido até atingir 

95ºC e cronometrados 30 minutos. Após isso, os saquinhos 

foram submetidos à lavagem em água destilada fervente por 

três vezes. Adicionou-se no equipamento 2,25 L de hidróxido 

de sódio a 1,25% e as amostras foram expostas a uma 

temperatura de 95ºC por mais 30 minutos com posterior 

lavagem. Após o procedimento, as mesmas seguiram para a 

estufa onde permaneceram por 16 horas, sendo posteriormente 

resfriadas e pesadas. 

  

CARBOIDRATOS 

 

A quantidade de carboidratos foi determinada pelo 

cálculo de diferença entre o peso inicial da amostra e o 

somatório das quantidades de umidade, cinzas, proteínas, 

lipídeos e fibras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados da composição centesimal das 

preparações do pão e do hambúrguer elaborados com a casca 

de banana verde encontram-se no Tabela 3, onde apresenta-

se a média e o desvio padrão. 
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Tabela 3. Teor dos nutrientes das preparações de casca de 

banana 

Composição 

centesimal 

Pão Hambúrguer 

Umidade 30,97 ± 0,37 39,77 ± 1,31 

Cinzas 0,86 ± 0,05 1,52 ± 0,03 

Proteínas 7,18 ± 0,08 3,98 ± 0,21 

Lipídeos 2,07 ± 0,30 10,72 ± 0,31 

Carboidratos 57,27 ± 1,06 35,66 ± 2,52 

Fibras 1,63 ± 0,37 8,74 ± 0,23 

Fonte: Autoria própria 

 

 A preparação do pão com a casca de banana verde 

obteve um valor de proteínas e carboidratos mais elevado com 

relação ao hambúrguer, ocorrido já esperado tendo em vista as 

características e ingredientes comuns ao produto. Entretanto, o 

hambúrguer apresentou maiores quantidades de lipídeos, 

possivelmente devido ao óleo e azeite utilizados na preparação.  

Essas gorduras são fonte de ácidos graxo insaturados, 

como ômega 6 e 9, os quais estão diretamente relacionados 

com benefícios na saúde cardiovascular. Isso se dá pela ação 

na modulação da inflamação, com aumento de lipoproteínas de 

alta densidade (HDL) e redução de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL), reduzindo o risco de doenças 
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cardiovasculares (COSTA; ROSA, 2016; NOGUEIRA-DE-

ALMEIDA, 2015). 

Nas figuras 4 e 5 encontram-se gráficos representativos 

da composição centesimal realizada. 

 

Figura 4. Distribuição centesimal do pão com casca de banana 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 5. Distribuição centesimal do pão com casca de banana 

 
Fonte: Autoria própria 
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 Deve-se atentar para a diferença de fibras obtida entre 

as duas preparações, onde o hambúrguer apresentou valores 

mais elevados. Isso pode ter ocorrido devido a maior 

quantidade de casca de banana utilizada, onde para o pão 

foram 78 g e para o hambúrguer 216 g, quase três vezes mais. 

Assim, ressalta a casca de banana como ingrediente alternativo 

rico em fibras para influenciar positivamente no valor nutricional 

de preparações. 

 Os valores de umidade encontrados para ambas as 

preparações variaram de 30 a 40%, o que corrobora o estudo 

realizado por Valle e Camargos (2003) que obtiveram 64,79% 

de umidade para a polpa cozida de banana verde. Assim, como 

no presente estudo não foi utilizada a polpa, apenas a casca da 

banana, sem submetê-la ao processo de secagem, é previsto 

que esse valor seja consideravelmente menor que o da polpa 

cozida, entretanto, maior que o da farinha de banana verde, a 

qual varia de 4 a 6% de acordo com Silva et al. (2015). 

 O valor proteico apresentou-se maior na preparação do 

pão, sendo de 7,17%, enquanto no hambúrguer foi de 3,98%. 

Dessa forma, uma refeição que contenha os dois produtos pode 

ser configurada como uma refeição alternativa boa fonte de 

proteína para um indivíduo lactovegetariano, tendo em vista que 

não possui alimentos de origem animal, com exceção do leite e 

da manteiga utilizados na elaboração do pão. 

 A casca de banana verde é considerada um alimento 

funcional tendo em vista que possui em sua composição amido 

resistente, com isso pode ser associada à redução dos níveis 
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de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e de triglicerídeos 

(SILVA et al. 2015)  

Além disso, a casca de banana verde, seja a farinha ou 

a biomassa, também possui ação redutora sobre o índice 

glicêmico. Com isso, Silva et al. (2015) afirma que os pães 

formulados com a farinha obtida a partir da banana verde 

podem ser utilizados como alternativa para indivíduos com 

diabetes ou em restrição calórica. 

 Andrade et al. (2018) elaboraram um pão integral com 

adição da farinha de banana verde, o qual apresentou valores 

de proteínas, lipídeos e fibras semelhantes ao pão com casca 

de banana verde do presente estudo. Contudo, obteve uma 

quantidade de carboidratos maior quando comparada ao do 

referido estudo. 

Em pesquisa realizada por Farias et al. (2016) foi 

elaborado um hambúrguer com casca de banana e soja, que 

apresentou maior teor proteico e menor teor lipídico, além de 

baixo percentual de carboidratos e de fibras, quando 

comparado aos valores obtidos no presente estudo. Isso pode 

ser justificado com a presença da soja, a qual é um alimento 

fonte de proteínas, bem como a não utilização de óleo ou azeite 

de oliva extravirgem para o preparo do hambúrguer, além disso 

os pesquisadores deixaram a preparação isenta de farinha de 

trigo, utilizando apenas aveia, o que contribuiu para um menor 

conteúdo glicídico. 

Assim, a elaboração de preparações que utilizem a 

casca da banana verde é uma prática sustentável por garantir 

o aproveitamento integral do alimento, além de contribuir 
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grandemente para o valor nutricional das preparações, tendo 

em vista ser uma matéria-prima rica em fibras e minerais e ser 

configurada como alimento funcional. É possível realizar 

diversas preparações utilizando a própria casca ou formulando 

uma farinha, a qual pode servir de base para demais receitas.  

Mesmo diante dos benefícios que esses produtos podem 

trazer para a saúde humana, outras análises são importantes 

para verificar a qualidade dos mesmos. Nesse sentido, há 

necessidade de estudos futuros para analisar a qualidade 

microbiológica e garantir a segurança desses produtos, como 

também a análise sensorial, visando verificar a aceitação e 

intenção de compra dos mesmos para possível inserção no 

mercado alimentício.  

  

CONCLUSÕES 

 

 A casca de banana verde pode ser considerada um 

ingrediente propício para utilização em preparações com a 

finalidade de enriquecimento nutricional, principalmente 

relacionado ao conteúdo de fibras dietéticas. As preparações 

elaboradas do pão e hambúrguer à base da casca de banana 

podem ser configuradas como alternativas de alimentação para 

indivíduos vegetarianos e em restrição calórica por não 

conterem alimentos de origem animal, possuírem um índice 

glicêmico reduzido, propriedades funcionais e um valor 

nutricional adequado, principalmente com relação ao teor de 

proteínas e fibras. 
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RESUMO: Nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) o 
desperdício é sinônimo de falta de qualidade, que pode ser 
mensurado através do Fator de Correção (FC), que é a perda 
em relação ao peso inicial do alimento representada pela 
remoção de partes não comestíveis do alimento. Nessa 
perspectiva, o estudo teve como objetivo avaliar o fator de 
correção de hortifrutis utilizados no cardápio da alimentação 
escolar de duas escolas pertencentes ao município do interior 
da Paraíba. Foram analisados oito hortifrutis disponíveis no 
cardápio da merenda escolar por meio de três etapas, sendo 
realizado o FC na primeira, orientações sobre desperdício na 
segunda, e novamente realizada a FC na terceira etapa para 
avaliar a eficácia das ações. Foi observado que a goiaba 
apresentou um maior FC na escola 1, diferentemente da escola 
2, que foi observado um maior FC no coentro e cebola. Quanto 
ao impacto do treinamento realizado, o chuchu e o coentro 
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foram os 2 alimentos do grupo dos 8 hortifrutis que 
apresentaram uma diminuição significativa do FC, porém essa 
redução ainda não alcançou o valor do padrão preconizado pela 
literatura. Concluiu-se que o desperdício é comum na merenda 
escolar, sendo o treinamento dos funcionários umas das 
medidas fundamentais para reduzir o desperdício dentro das 
UANs. 
Palavras-chave: Desperdício. Fator de correção. Merenda 

Escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma boa alimentação, que deve ser fornecida aos 

estudantes, contêm todos os nutrientes necessários para um 

bom funcionamento do organismo. Promover uma alimentação 

saudável é uma ação prioritária na promoção da saúde e, com 

isso, o ambiente escolar é indicado como espaço fundamental 

para essa abordagem (ALBUQUERQUE et al., 2014). 

Nessa perspectiva, uma das estratégias formuladas no 

Brasil para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

e consequentemente uma alimentação saudável aos escolares, 

foi à criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), constituindo o maior Programa de suplementação 

alimentar da América Latina, que abrange todos os alunos da 

educação básica matriculados em escolas públicas, 

filantrópicas e em entidades comunitárias conveniadas com o 

governo (LIBERMANN e BERTOLINI, 2015; BRASIL, 2017). 

Seu foco principal é fornecer um mínimo de 20% das 

necessidades nutricionais de estudantes de nível básico, 

contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem e rendimento escolar, e formação de hábitos 
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alimentares saudáveis dos escolares, através da alimentação 

escolar e de diversas ações de Educação Alimentar e 

Nutricionais (EAN) elaboradas (LIBERMANN e BERTOLINI, 

2015; BRASIL, 2017).  

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são 

ambientes que pertencem ao ramo de alimentação coletiva, 

com o objetivo de fornecer refeições equilibradas em nutrientes, 

e de acordo com as necessidades nutricionais da clientela 

atendida (FERREIRA et al., 2015). Em uma UAN, o controle do 

desperdício é um fator de grande importância, já que o mesmo 

não se trata de uma questão apenas ética, mas também 

econômica, visto que o Brasil é um país em que a fome e a 

miséria são consideradas elevados problemas de saúde pública 

(VIANA e FERREIRA, 2017). 

Nesse sentido, as UANs possuem um importante 

compromisso com a saúde, tendo estrutura organizacional 

simples e sendo unidades  que possuem  instalações 

estruturadas e funcionantes, para que o processamento de 

alimentos esteja garantido  dentro de rígidas normas técnicas e 

de higiene, possuindo boa qualidade na produção dos serviços 

prestados aos clientes. Além disso, o planejamento físico deve 

ser aliado a números corretos tanto de equipamentos como de 

funcionários, já que são outros fatores que podem influenciar 

diretamente na qualidade do serviço prestado e nas condições 

higiênico-sanitárias dos alimentos (POHREN et al., 2014).  

 Com relação ao desperdício dos alimentos nas UANS, é 

realizado principalmente no descarte de partes não 

comestíveis, sobras e resto de ingestão (ALVES e UENO, 

2015), podendo acontecer por vários fatores, como não ter 

treinamento dos funcionários responsáveis, planejamento 
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inadequado do número de refeições, preferências alimentares 

dos consumidores, e a frequência diária dos consumidores nos 

serviços (ARAÚJO e CARVALHO, 2015; PASSOS e 

STRASBURG, 2014). As perdas ocorrem na maioria das vezes 

nas fases de produção, armazenamento e transporte, 

correspondendo a cerca 54% do total. Já o desperdício, que 

esta relacionado aos hábitos alimentares dos consumidores e 

que também está presente nas vendas, consiste em cerca de 

46% do montante (BENITEZ, 2014). 

Segundo Ugalde e Nespolo (2015), as UANs, estão 

diretamente ligadas com o desperdício de alimentos, 

precisando serem adotadas medidas sustentáveis para reduzir 

tal desperdício, melhorar a eficiência e até reduzir a produção 

de resíduos que são dispostos no ambiente. Em uma UAN, o 

desperdício é sinônimo de falta de qualidade (ALVES e UENO, 

2015; STRASBURG e JAHNO, 2017). 

 Em relação ao alimento, um dos aspectos existentes é 

o Fator de Correção (FC), que tem por utilidade relatar a 

quantidade de matéria-prima a ser adquirida, e assim como 

também quanto de desperdício e parte comestível obteve-se 

durante o processamento do alimento, compreendendo a já 

esperada perda durante o pré-preparo e os cortes culinários 

específicos (ROMERO et al., 2016), ou seja, é a relação entre 

o peso bruto (é o peso do alimento antes do pré-preparo) e o 

peso líquido (é o peso líquido do alimento antes da cocção), 

possibilitando obter os resultados das perdas. Faz-se 

necessário aplicar o fator de correção nas UANs, no intuito de 

controlar os desperdícios de hortaliças próprias para consumo 

(BIAJOLI et al., 2014).  
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A realização de capacitações e educação nutricional no 

âmbito do refeitório é de grande valia para a diminuição do 

desperdício, sendo uma importante conduta que pode ser 

realizada frequentemente dentro da UAN para que os 

resultados se tornem ainda mais significativos (IANISKI et al., 

2015). Para Paiva et al. (2015) simples ações podem reduzir o 

desperdício e custos, sem reduzir a qualidade das refeições 

fornecidas.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar o fator de correção de hortifrutis a fim de identificar o 

desperdício alimentar em escolas municipais de uma cidade do 

interior da Paraíba e orientar os manipuladores caso seja 

evidenciada a ocorrência de desperdício, visto que as perdas e 

desperdícios de alimentos impactam negativamente tanto na 

economia quanto na saúde dos escolares, além de demonstrar 

claramente a não utilização sustentável dos recursos naturais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 A realização deste estudo considerou a Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a ética 

da pesquisa envolvendo seres humanos direta ou 

indiretamente, assegurando a garantia de que a privacidade do 

sujeito da pesquisa será preservada. O projeto de pesquisa do 

referido trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

das Faculdades Integradas de Patos, e após a concessão de 

sua aprovação, todos os sujeitos envolvidos na pesquisa 

assinaram ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

foi impresso em duas vias, uma para o pesquisado e outra para 

o pesquisador, sendo garantida a preservação da privacidade 

dos sujeitos. 
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  Tratou-se de um estudo de campo na área de 

Alimentação Coletiva, de caráter descritivo e quantitativo. A 

amostra estudada foi composta por 2 (duas) escolas 

municipais, sendo analisados 08 (oito) hortifrutis (batata 

inglesa, cenoura, chuchu, cebola, tomate, pimentão, coentro e 

goiaba), que eram os únicos disponíveis no cardápio da 

merenda escolar das referidas escolas.  

  Os dados foram coletados através de uma ficha de 

análise elaborada pelos pesquisadores responsáveis, sendo 

preenchida os dados do peso bruto, peso líquido, fator de 

correção encontrado e fator de correção padrão dos alimentos 

avaliados.  

  Inicialmente foi solicitada a autorização da secretária de 

educação do município de Passagem – PB, através do Termo 

de Autorização Institucional, para avaliar as 2 (duas) Unidades 

de Alimentação e Nutrição (UANs) das escolas municipais da 

cidade. Após a autorização, o estudo foi realizado em 3 (três) 

etapas. 

  Na primeira etapa foi verificada a pesagem dos 8 (oito) 

hortifrutis disponibilizados no cardápio em 3 (três) dias, de 

forma triplicata, antes e depois do pré-preparo dos alimentos 

para definição do peso bruto (peso do alimento conforme é 

adquirido), sendo em seguida pesados os alimentos após o 

processo de limpeza e pronto para o preparo (peso líquido), 

utilizando uma balança eletrônica da marca Magna®, modelo L-

PCR alta precisão com capacidade para 40kg. Posteriormente 

foi calculado o fator de correção (FC = PB (g)/PL (g)) dos 

alimentos.  

  Na segunda etapa foi desenvolvida uma orientação aos 

manipuladores quanto aos procedimentos adequados de 
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higienização de hortifrútis, de acordo com as recomendações 

da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a partir de uma 

atividade educativa e da confecção de um banner.  

  Na terceira etapa foi realizada a pesagem dos mesmos 

hortifrutis por 3 (três) dias em triplicata, para avaliar se ocorreu 

uma redução significativa no fator de correção encontrado.  

  Os resultados encontrados foram comparados com a 

literatura específica, a fim de identificar se os dados 

encontrados estão dentro do padrão adequado. As fichas foram 

tabuladas no programa estatístico Software Statistical Package 

for the Social (SPSS) versão 22.0. Também foi realizado 

análises de estatísticas descritiva utilizando-se médias, sendo 

os resultados apresentados em tabelas e gráficos através do 

Microsoft Office Word e Excel (2013).    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os dados observados do FC das 8 hortifrutis 

selecionadas pelo estudo que são servidos na merenda das 

escolas municipais da referida cidade estão expressos na 

Tabela 1.  

  A partir da observação da Tabela 1, foi constatado que a 

cenoura e a goiaba apresentaram FC acima do valor padrão 

apenas na escola 1, bem como a cebola que obteve FC além 

do recomendado pela literatura apenas na escola 2. O coentro, 

chuchu e a batata inglesa destacaram-se por apresentar FC 

acima do valor recomendado nas duas escolas. Em 

contrapartida, o tomate e o pimentão não apresentaram FC 

além do valor padrão e com isso não apresentaram desperdício 

nas duas escolas (ORNELLAS, 2007). 
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Tabela 1. Média do fator de correção de 8 hortifrutis das escolas em 
comparação com o padrão. 

Hortifrutis Média FC 
Escola 1 

Média FC 
Escola 2 

FC Padrão 
Ornellas 
2007 

Batata 
inglesa 

1,15 1,15 1,06 

Cenoura 1,25 1,15 1,17 
Cebola 1,24 1,61 1,47 
Chuchu 1,38 1,19 1,03 
Tomate 1,18 1,23 1,25 
Pimentão 1,23 1,2 1,26 
Coentro 1,18 1,65 1,10 
Goiaba 1,61 1,04 1,22 

Fonte: Dados da pesquisa (2016); Ornellas, 2007. 

 

  

 Encontram-se expressos nas figuras 1 e 2 os dados 

referentes ao impacto do treinamento realizado pelos 

pesquisadores do estudo nas duas escolas selecionadas, que 

abordou as formas de higienização de hortifrutis e os fatores 

que podem causar desperdício em UAN. 

 Como pode ser observado de acordo com a figura 1, na 

Escola 1 a cenoura, o tomate, o chuchu e a goiaba tiveram uma 

diminuição do FC após o treinamento realizado, sendo que a 

cenoura e o tomate após o treinamento apresentaram FC 

menor do que o limite recomendado pela literatura. A cebola já 

apresentava um FC abaixo do esperado pela literatura, e após 

o treinamento reduziu mais ainda esse fator, afastando de 

forma expressiva o desperdício. Não houve redução dos 

valores de FC da batata inglesa, pimentão e coentro. 
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Figura 1. Comparação do FC da Escola 1 antes e após o 
treinamento com as merendeiras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016); Ornellas, 2007. 

  
Na figura 2, pode ser observado que na Escola 2 a batata 

inglesa, a cebola, o chuchu, o tomate e o coentro obtiveram uma 
diminuição do FC após o treinamento realizado na escola, 
sendo que o chuchu e o tomate após o treinamento 
apresentaram FC menor do que o limite recomendado pela 
literatura. A cebola já apresentava um FC abaixo do esperado 
pela literatura, e após o treinamento manteve da diminuição 
desse fator. Não houve redução dos valores de FC da cenoura 
e do pimentão. 
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Figura 2. Comparação do FC da Escola 2 antes e após 
treinamento com as merendeiras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016); Ornellas, 2007. 

 

 Analisando o impacto do treinamento sobre desperdício 

nas duas escolas pode-se observar que o chuchu que 

apresentava FC maior do que o recomendado nas duas escolas 

antes do treinamento, foi o alimento que apresentou a 

diminuição mais significativa do FC após o treinamento (de 1,38 

antes para 1,11 após o treinamento na Escola 1, e de 1,99 antes 

para 1,23 após o treinamento na Escola 2). Já o tomate, que 

também apresentava antes do treinamento um fator de 

correção maior do que o recomendado nas duas escolas, após 

o mesmo, obteve uma redução significativa no seu FC de forma 

que passou a apresentar um valor mais baixo do que 

recomenda o padrão. 
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 Durante a manipulação dos 8 hortifrutis, observou-se 

retirada excessiva de cascas e aparas, principalmente devido 

às falhas que ocorrem desde o recebimento desses gêneros, 

como danos físicos e grau de maturação avançado, até as 

operações de pré-preparo, como a utilização inadequada de 

utensílios. 

 As capacitações realizadas periodicamente com os 

manipuladores são estratégias promissoras para que se possa 

diminuir o desperdício dos alimentos em UANs (ARAÚJO e 

CARVALHO, 2015; SOARES et al., 2015). Além disso, a 

realização do monitoramento das atividades e a elaboração de 

rotinas, padronizando os processos por procedimentos técnicos 

operacionais, e das quantidades de alimento, são ações que 

colaboram para reduzir as sobras de alimento. A avaliação dos 

cardápios ofertados e aceitação dos alimentos, também são 

importantes ações com impacto na quantidade de sobras. Os 

comensais devem ter conscientização da importância que é 

reduzir o desperdício de alimentos (SILVERIO e OLTRAMARI, 

2014; NEFF et al., 2015).  

 O estudo de Issa et al. (2014) sobre uma avaliação do 

planejamento, produção, distribuição e adequação da 

alimentação escolar, constatou que as ações educativas são 

necessárias e importantes para diminuir as sobras de 

alimentos, assim como também a capacitação dos 

colaboradores e a realização do acompanhamento no processo 

de distribuição das refeições por profissionais da nutrição. 

 É importante a implementação de ações educativas, de 

forma continua aos funcionários, assim como também aos 

clientes, sempre alertando sobre os malefícios que o 

desperdício de alimentos trazem, enfatizando quais os seus 
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impactos na nossa sociedade. A oferta de treinamentos 

quinzenal ou mensalmente para esses funcionários sobre boas 

práticas de fabricação (BPF) e demais necessidades que 

existirem na própria UAN, também surge como uma importante 

estratégia (SILVÉRIO e OLTRAMARI, 2014). 

 Os achados dessa pesquisa corroboram com um estudo 

de Silva et al. (2016), que avaliou o desperdício em duas 

Unidades de Alimentação e Nutrição, localizadas na cidade de 

Salvador-BA, através do fator de correção e observou que o 

coentro apresentou fator de correção acima do padrão 

fornecido por Ornellas (2007). O estudo atribuiu essas 

diferenças nos valores a má qualidade observada durante o 

recebimento, onde os folhosos muitas vezes chegam nas UANs 

com partes danificadas, tornando o descarte maior. Das 18 

hortaliças analisadas em triplicata, uma unidade apresentou 

valores mais elevados de perdas, possuindo destaque o alface 

crespa, seguido do coentro, rúcula e cebola. Já na outra 

unidade foi encontrado valores superiores no alface americana, 

acelga, quiabo e vagem. O estudo ainda constatou que as 

hortaliças com maiores perdas foram manuseadas pela faca, 

deixando claro que se não ocorrer uma manipulação adequada 

nos alimentos, haverá um maior desperdício, ou seja, afirmam 

que o uso desse utensílio acarreta maiores perdas (SILVA et 

al., 2016).   

 Os resultados obtidos por Bezerra et al. (2017) com 

frutas e hortaliças na Unidade de Alimentação e Nutrição de um 

Hospital privado da cidade de Fortaleza, observou que alguns 

alimentos apresentaram FC abaixo da recomendação padrão 

(ORNELLAS, 2007), onde o alface crespa e cebolinha 

receberam destaque, já a batata inglesa, cenoura, chuchu, 
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coentro, kiwi, manga e pêra obtiveram o FC acima das 

recomendações padronizadas.  

 Em outro estudo realizado por Fernandes et al. (2014), 

em um restaurante comercial localizado na cidade de Viçosa-

MG, os FC da batata foi de 1,22, da cenoura de 1,30, do quiabo 

de 1,32 e vagem de 1,19, apresentando maiores valores em 

comparação com padrão (ORNELLAS, 2007), porém o estudo 

não descreve qual foi técnica utilizada, que é um dos fatores 

que influenciam no fator de correção.  

 Em estudo de Alves e Ueno (2015), foram identificados 

valores de FC médio superior para alface e para cenoura em 

uma UAN constituída em uma multinacional que produz peças 

automobilísticas, no município de Taubaté/SP, corroborando 

com o estudo de Kuhn et al. (2019) que observou-se que o 

repolho e a beterraba apresentaram FC abaixo dos valores da 

referência padrão, a alface ficou dentro da faixa de valor de FC 

determinada, e apenas a cenoura exibiu um FC 

significativamente mais elevado que o valor padrão, ou seja 

apenas a cenoura apresentou desperdício significativo quando 

comparados a valores de referência de Ornellas (2007). 

 A pesquisa de Canuto et al. (2019) em um Restaurante 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe constatou que 

alguns hortifrutis obtiveram média de fatores de correção alta, 

recebendo destaque o pimentão, alface, cenoura, coentro e 

abacaxi. O estudo ainda constatou que uma alternativa para 

reduzir o possível desperdício é a realização de um treinamento 

específico com as manipuladores, onde este método de 

redução de fator de correção se mostrou efetivo no presente 

trabalho, enfatizando ainda mais a importância da adoção desta 

medida.  
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 Os pesquisadores durante a capacitação dos 

funcionários transmitiram uma ideia que poderia reduzir os 

teores do FC da cenoura que foi obtido ao longo do estudo, a 

ideia foi a de raspar, e não descascar, o alimento (CANUTO et 

al., 2019).  O uso do descascador de legumes é aconselhável 

quando se tem grandes volumes de alimentos, sendo mais 

utilizado em hortaliças compactas (batata, cenoura, chuchu). 

Outra boa técnica é o cozimento, várias hortaliças podem ser 

cozidas com casca, onde após esse processo ocorre a remoção 

de uma fina cutícula superficial, as batatas, cenouras, chuchus, 

beterrabas e tomates podem ser cozinhadas para a retirada da 

cutícula (ORNELLAS, 2007).  

 Os resíduos de hortifrútis, que são geralmente 

desprezados pelos manipuladores de alimentos, e até mesmo 

pelos consumidores, podem e devem, ser reaproveitados, já 

que estes também contêm partes comestíveis, com um igual ou 

até mesmo maior valor nutricional, dependendo do tipo do 

alimento. A maior parte das causas de geração de resíduos no 

hortifrúti estão ligadas aos manipuladores de alimento (VIANNA 

et al., 2016). 

 De forma geral, para se reduzir o desperdício e elevar a 

consciência ambiental, a gestão de uma UAN deve estar 

sempre atenta, sempre aprimorando, planejando a produção 

das refeições, tendo um maior controle com a geração de 

resíduos orgânicos, realizando capacitação de funcionários, 

melhorando o controle de armazenamento e exigindo cada vez 

mais dos seus fornecedores, para que assim consiga atingir a 

meta da redução de resíduos. Desta forma, é imprescindível a 

investigação dos pontos críticos, dos fatores que influenciam na 
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produção de resíduos e as ações que contribuem para o 

desperdício (ARAÚJO e CARVALHO, 2015). 

 A adoção de técnicas, dependendo do tipo de 

preparação, pode colaborar para reduzir as perdas. Além disso, 

os resíduos como cascas e talos, podem ser reaproveitados na 

elaboração de outras preparações, podem ser usados como 

fonte de nutrientes, visando um aproveitamento total dos 

alimentos, e possibilitando que refeições apresentem um maior 

teor nutricional e que possa reduzir os custos da UAN.  

 Segundo Mota e colaboradores (2017) atualmente não 

existem muitas pesquisas técnico-científicas, e presentes na 

literatura sobre a gestão de resíduos produzidos no setor de 

alimentação coletiva. Nota-se então, que ocorre uma 

necessidade em aumentar o conhecimento sobre esses 

resíduos que podem ser produzidos em uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição, assim como também sobre as práticas 

sustentáveis que podem ser realizadas em toda cadeia 

produtiva, para reduzir os desperdícios (PIRANI e ARAFAT, 

2014). 

 Acredita-se que ao conhecer e também identificar os 

processos que ocorrem desperdícios, assim como também 

seus envolventes e destino final, é possível adotar medidas que 

reduzam o impacto desses resíduos no ambiente, podendo 

contribuir para a redução de desperdícios e otimização da 

produtividade, através de mudanças de comportamento dentro 

da instituição (SILVA, 2019). 

 Dentro de todo este contexto, os serviços de alimentação 

e nutrição devem realizar práticas que matenha os recursos 

naturais e reduzam os danos provocados no ambiente. Além da 

redução dos desperdícios através de um planejamento 
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adequado, pode-se conseguir um bom parâmetro de qualidade 

no serviço (SILVÉRIO e OLTRAMARI, 2014). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

  Foi possível concluir que é de fundamental importância a 

aplicação de medidas desde a fase de pós colheita até o 

consumo final dos alimentos, com o objetivo de reduzir os 

fatores de correção dos alimentos e, consequentemente, o 

custo e o desperdício dos mesmos. 

  De acordo com os hortifrutis disponibilizados no cardápio 

da merenda ofertada pelas duas escolas estudadas, observou-

se através da média do fator de correção dos 8 hortifrutis 

selecionados pelo estudo e comparados com o padrão da 

literatura, que o coentro, a batata inglesa e o chuchu, 

apresentaram maior desperdício.  

  Ao analisar os dados obtidos, a partir do treinamento junto 

às merendeiras, verificou-se que algumas hortaliças poderiam 

ter menores perdas durante as etapas envolvidas no pré-

preparo desses alimentos que estavam contribuindo para o FC 

elevado, e com o treinamento, o chuchu e o tomate 

apresentaram significantes reduções no FC, fazendo toda 

diferença no aproveitamento e qualidade da merenda escolar.  

  Vale ressaltar que a avaliação do FC é muito importante, 

e serve para medir a qualidade dos gêneros adquiridos, a 

eficiência do treinamento da mão de obra, e a qualidade dos 

utensílios e equipamentos utilizados, permitindo controlar as 

perdas do processo produtivo.  
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  Os resultados do presente estudo evidenciam que é 

indispensável a realização de treinamentos periódicos com os 

manipuladores de alimentos sobre as etapas de pré-preparo e 

preparo de alimentos, em especial de hortaliças, principalmente 

no que se refere às técnicas adequadas de higienização, as 

operações de descascar, picar e selecionar as hortaliças, entre 

outros procedimentos, a fim de que as perdas sejam 

minimizadas e o aproveitamento seja otimizado. 
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RESUMO: Sustentabilidade é um termo que engloba ações e 
atividades acerca do uso racional dos recursos naturais, 
visando suprir necessidades humanas atuais e protegendo o 
ambiente para gerações futuras. Práticas sustentáveis devem 
ser adotadas por todas as empresas para reduzir o impacto 
ambiental. Nas Unidades de Alimentação e Nutrição - UAN o 
processo produtivo está diretamente relacionado ao consumo 
alimentos, água e energia, bem como a geração de resíduos, 
devendo-se ter responsabilidade ambiental. O objetivo desse 
trabalho foi descrever e categorizar o desenvolvimento de 
práticas sustentáveis da gestão em UANs, para tanto foi 
realizada uma revisão sistemática, segundo o protocolo 
PRISMA. A pesquisa foi realizada em 3 bases de dados (Scielo, 
Periódicos Capes, Google Acadêmico), no período de Julho a 
Agosto de 2019. A partir do portfólio de artigos científicos 
selecionados (9), predominaram as publicações escritas por 
nutricionistas (64%) e estudos realizados em restaurantes 
(56%). Foram identificadas as seguintes práticas relacionadas 
a sustentabilidade: redução de desperdício; manejo de resíduos 
(separação, reaproveitamento e descarte), destinação do óleo 
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utilizado, gestão hídrica e de energia, uso de produtos 
biodegradáveis. Para futuros estudos, sugere-se a realização 
de novas pesquisas e maior difusão de instrumentos para 
subsidiar a atuação do nutricionista como gestor de UAN de 
forma cada vez mais responsável e comprometido com a 
sustentabilidade. 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Gestão ambiental. Unidade 
de alimentação e nutrição.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O primeiro marco sobre sustentabilidade e meio 

ambiente foi a 2ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento em 1992, que ficou conhecida 

como Cúpula da Terra, onde foram aprovados importantes 

documentos e acordos, sendo os principais: a Declaração do 

Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Declaração de princípios para a gestão sustentável de florestas, 

o Convênio sobre a Diversidade Biológica, o Convênio sobre as 

Mudanças Climáticas e a Agenda 21.  

No final da década de 90 ocorreu o primeiro ciclo de 

avaliação dos progressos e dificuldades na implementação dos 

acordos firmados na referida conferência ocorrida no Rio de 

Janeiro. Para tanto, 3 eventos foram realizados pelo ONU em 

1997, dentre eles o Fórum Rio+5, que gerou uma “Declaração 

de Compromisso”, na qual são reiterados os acordos da 

Conferência Rio-92.  

Por se tratar um assunto que ainda estava se 

disseminando, houve poucas publicações no Brasil. 

Corroborando com o objetivo de diminuir a degradação 

ambiental, a reciclagem se faz com um sistema participativo de 

gestão que inclui as alternativas social, econômica e ambiental, 



PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DA GESTÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO (UAN): REVISÃO SISTEMÁTICA 

972 
 

com isso, faz com que sejam elaborados métodos e processos 

para que empresas, industrias estabelecimentos comerciais 

diminuam o impacto ambiental gerado pela produção das 

mesmas (GARCIA et al., 2015).  

Práticas sustentáveis são adotadas pelas empresas para 

que possam reduzir os problemas ambientais gerados por elas, 

por exemplo: a educação ambiental dos funcionários a respeito 

o uso racional hídrico, adoção de medidas alternativas de 

geração de energia, redução da geração dos resíduos sólidos, 

redução de desperdício e a reciclagem de resíduos (BRASIL, 

2016). 

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem o 

compromisso de ofertar uma alimentação saudável e 

balanceada, bem como fazer com que a sustentabilidade seja 

considerada e tenha seu papel presente desde o 

desenvolvimento estrutural até a distribuição das refeições 

produzidas (DIAS; OLIVEIRA, 2016). 

  Diante do exposto, com o propósito de mapear o 

conhecimento científico produzido acerca da temática aplicada 

a área de Nutrição, o presente artigo tem como objetivo 

descrever e agrupar o desenvolvimento de práticas 

sustentáveis na gestão de UANs descritas em artigos 

científicos. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

bibliográfica, descritiva e exploratória. Foi realizada uma revisão 

de literatura sistemática para responder à pergunta “Quais 

práticas de gestão de sustentabilidade ambiental estão sendo 

aplicadas em UANs?”, tendo como base o protocolo PRISMA 
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(Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-

análises). O modelo PRISMA é um método estruturado para 

informações científicas que permite que haja uma facilidade na 

leitura, analise e processamento das informações baseadas na 

temática (PRISMA, 2015). O objetivo do PRISMA é auxiliar e 

melhorar o relato dos autores em revisões sistemáticas e meta-

análises. Foi criado com enfoque em estudos clínicos 

randomizados, tendo aplicabilidade em outros estudos como os 

relatos de revisões sistemáticas e avaliações de intervenções.  

Os descritores foram elencados e divididos em dois 

grupos, sendo um para as nomenclaturas relacionadas a 

práticas sustentáveis e outro para os termos aplicados aos 

locais de produção de refeições: Grupo A - gestão sustentável, 

gestão ambiental, sustentabilidade; Grupo B – Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN), Unidade Produtora de Refeições 

(UPR) e restaurante. A pesquisa foi realizada nas bases de 

dados: Google Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes, no 

período de julho a agosto de 2019. Para que houvesse um 

melhor refinamento e resultados mais fidedignos foram 

aplicados filtros em todas as bases de dados para que 

houvesse uma pesquisa homogênea, sendo eles: artigos que 

tivessem disponíveis em sua versão completa, escritos em 

português e que foram publicados no período de 1990 a 2019. 

Esse último critério foi definido com base período em que houve 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 

A primeira base pesquisada foi o google acadêmico. A 

primeira fase de busca realizou o cruzamento dos descritores 

UAN x Sustentabilidade, UAN x Gestão Ambiental e UAN x 

Gestão Sustentável. Abaixo tem-se o esquema (Figura 1). A 2ª 

fase de busca foi com os descritores UPR x Sustentabilidade, 
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UPR x Gestão Ambiental e UPR x Gestão Sustentável. A 3ª 

fase de busca foi Restaurante x Sustentabilidade, Restaurante 

x Gestão Ambiental e Restaurante x Gestão Sustentável. No 

entanto, na busca Restaurante x Sustentabilidade foram 

encontrados mais de 15 mil trabalhos e durante a leitura dos 

títulos dos artigos foi observado que os conteúdos das 

pesquisas não condiziam com o objetivo do presente estudo. 

Em sua grande maioria os artigos abordavam o tema 

sustentabilidade, porém não eram relacionados à gestão de 

UANs. Portanto, por abranger estudos não relacionados com a 

pesquisa o descritor “RESTAURANTE” foi excluído da 

pesquisa.  

Para uma nova busca, foi preciso redefinir o modelo de 

pesquisa, sendo definido o uso do agrupamento dos 

descritores da seguinte forma: (sustentabilidade) OR (gestão 

ambiental) OR (gestão sustentável) AND (Unidade de 

alimentação e nutrição) OR (Unidade produtora de refeição)  

Após essa nova busca, foram encontradas 451 

publicações no Google acadêmico, 47 artigos no periódicos 

capes e 34 artigos no Scielo. A posteriori, foram excluídas as 

duplicatas de 20 publicações. Com os trabalhos restantes foi 

feito a leitura do título, resumo e palavras-chave; nesse 

processo também se excluiu todas as publicações que não 

eram artigos completos. Ao final, foi excluído o total de 468 

publicações restando assim 44 artigos selecionados para a 

leitura completa. Após a leitura completa dos artigos percebeu-

se que, apesar dos mesmos terem um dos descritores presente 

em sua composição, não ser relacionavam com a temática da 

pesquisa, ou seja, com a Sustentabilidade aplicada a Gestão 

de UAN, fazendo com que fossem excluídos, restando apenas 

9. Para melhor entendimento da forma que foi coletado os 
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dados, abaixo está disposto o fluxograma expandido que 

apresenta todas as etapas de coleta e seleção de dados da 

pesquisa. 

Foram encontradas algumas publicações (teses e 

trabalhos de conclusão de curso, monografias e dissertações) 

que tratavam especificamente da temática, por não se 

encaixarem nas regras de seleção dos artigos, serão utilizados 

para a discussão dos resultados encontrados. 

Serão analisados dados correspondentes a: 

caracterização da pesquisa (tipo de UAN, tema central do 

estudo, presença do profissional nutricionista, formação do 

autor principal e locais onde foram publicados), análise das 

abordagens sobre sustentabilidade ambiental (produção, 

separação e descarte de resíduos, reaproveitamento de 

resíduos, destino do óleo utilizado, uso de produtos 

biodegradáveis, gestão hídrica e de energia) e implantação de 

práticas sustentáveis nas UANs. 
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Figura 1: Fluxograma expandido da coleta e seleção de dados. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados nove artigos, advindos do banco de 

dados já citados no trabalho, bem como, foram adicionados dois 
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artigos oriundos de outras fontes de busca, todos se encaixam 

no perfil da pesquisa e da temática abordada.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Acerca do tipo de UAN, verificou-se no portfólio de 

artigos (9) que 56% (N=6) relataram pesquisa realizada em 

restaurantes comerciais, 18% (N=2) em restaurantes 

universitários, 9% (N=1) foi em UAN hospitalar e 18% (N=2) não 

especificaram o tipo de UAN estudada.  

 Em relação ao tema central, foi observado que 46% 

(N=5) apresentavam em seu estudo o enfoque na 

sustentabilidade, 18% (N=2) abordaram sobre a gestão 

ambiental, 9% (N=1) relatavam sobre práticas sustentáveis, 

18% (N=2) observou a responsabilidade ambiental das UANs e 

9% (N=1) analisou a quantidade do uso de descartáveis. 

 De acordo com a formação do autor principal verificou-

se que 64% (N=7) dos artigos foram escritos por nutricionistas, 

9% (N=1) por uma bióloga, 9% (N=1) um administrador, 9% 

(N=1) uma gestora ambiental e 9% (N=1) uma engenheira de 

produção.  

 Com base nas regiões do Brasil onde os artigos foram 

realizados observou-se que a região nordeste teve 27,33% 

(N=3), sudeste 27,33% (N=3), sul 27,33% (N=3) e centro-oeste 

18% (N=2). Não foram encontradas publicações da região norte 

no portfólio. 

 

ANÁLISE DAS ABORDAGENS SOBRE SUSTENTABILIDADE 

 

A partir desse tópico, serão explanadas as abordagens 

utilizadas na avaliação da sustentabilidade presentes nos 
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artigos selecionados, nele iremos especificar o enfoque dos 

autores, objetivos dos trabalhos e dispor as práticas 

consideradas na avaliação da sustentabilidade em UANs e 

aquelas mais executadas pelos gestores. A Tabela 1 traz um 

resumo de todos os pontos abordados. Foram escolhidas as 

práticas que mais se destacavam como também as que se 

diferenciavam, e assim foram categorizadas em 6 tópicos: 

Reaproveitamento de resíduos; Descarte de resíduos e 

separação do óleo; Presença do profissional nutricionista nos 

estabelecimentos; Destino de óleo utilizado; Uso de produtos 

biodegradáveis; e Gestão hídrica e de energia. 

 
Tabela 1. Abordagens e práticas sustentáveis dos artigos selecionados 

 

AUTOR/ 

ANO 
OBJETIVOS ABORDAGEM PRÁTICAS 

A
R

T
IG

O
 I

 

POSPIS

CHEK et 

al., 2014. 

Avaliar ações de 

sustentabilidade 

ambiental por meio de 

entrevista, utilizando 

um questionário 

estruturado com 

questões. 

Relacionou as 

práticas 

sustentáveis 

com o manejo de 

resíduos.  

Manejo de resíduos; 

Descarte de resíduos; 

Presença do profissional 

nutricionista na UAN; 

Destino do óleo utilizado; 

Coleta seletiva de 

recicláveis;  

A
R

T
IG

O
 I

I BARTHI

CHOTO, 

et al., 

2013. 

Avaliar as práticas de 

sustentabilidade 

ambiental 

desenvolvidas em 

UPRs. 

Fez relação com 

o manejo de 

resíduos, 

consumo de 

recursos e uso 

de produtos 

biodegradáveis.  

Manejo de resíduos; 

Presença do profissional 

nutricionista na UAN; 

Destino do óleo utilizado; 

Uso de produtos 

Biodegradáveis; Gestão 

hídrica e de energia.  
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A
R

T
IG

O
 I

II
 ARAÚJO

; 

CARVAL

HO, 2015 

Identificar a 

quantidade de 

resíduos gerados do 

recebimento à 

distribuição das 

refeições da UAN. 

Relação da 

sustentabilidade 

no processo de 

gestão, desde o 

cultivo até o 

serviço de 

refeições. 

Destino do óleo utilizado; 

Coleta seletiva de 

recicláveis; Padronização 

dos processos de cocção 

por meio de uma ficha 

técnica de preparação.  

A
R

T
IG

O
 I

V
 

SCABOR

A et al., 

2016. 

Realizar diagnóstico 

de práticas 

sustentáveis por meio 

de um questionário 

estruturado adaptado 

Avaliou a 

adoção de 

práticas 

sustentáveis na 

UAN 

Manejo de resíduos; 

Descarte de resíduos; 

Gestão hídrica e de 

energia. 

A
R

T
IG

O
 V

 

SILVA; 

SOUZA, 

2019. 

Apresentar o processo 

de manejo e gestão de 

resíduos orgânicos 

gerados em um 

Restaurante 

Universitário. 

Avaliou o 

sistema de 

gestão 

ambiental com 

base na ISO 

14001 

Manejo de resíduos; 

Destino do óleo utilizado; 

Segurança do trabalho e 

cumprimento da 

legislação ambiental.  

A
R

T
IG

O
 V

I 

BACALH

AU et al., 

2016. 

Campanha foi motivar 

a redução do 

desperdício de 

alimentos e ajudar na 

construção da 

sustentabilidade no 

planeta. 

Educação 

alimentar e 

nutrição no 

combate no 

desperdício de 

alimentos. 

Campanha educativa 

para redução do 

desperdício de alimentos. 
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A
R

T
IG

O
 V

II
 

MOTA et 

al., 2017 

Elaborar e aplicar um 

questionário, visando 

a saudabilidade e 

sustentabilidade de 

cardápios em UAN. 

Propõe uso de 

instrumento para 

avaliar o 

planejamento 

adequado de 

cardápios. 

Check list avaliando: 

Cumprimento da 

legislação 12.305/2010; 

Controle de perdas e 

sobras; Gestão hídrica e 

de energia; Uso de 

produtos biodegradáveis. 

A
R

T
IG

O
 V

II
I 

MAGRINI

; BASSO, 

2016. 

Analisar práticas de 

sustentabilidade no 

âmbito do serviço de 

alimentação 

hospitalar. 

Uso de Check 

list para 

avaliação das 

práticas 

sustentáveis em 

UAN. 

Destino do óleo utilizado; 

Gestão hídrica e de 

energia.  

A
R

T
IG

O
 I

X
 

OLIVEIR

A et al., 

2014. 

Identificar e quantificar 

os produtos 

descartáveis 

utilizados no momento 

da distribuição das 

refeições. 

Consumo de 

descartáveis e 

produtos de 

limpeza 

Manejo e descarte dos 

resíduos orgânicos, 

recicláveis; Consumo de 

descartáveis e geração 

de lixo 

A
R

T
IG

O
 X

 

KREMER

; COSTA, 

2013. 

Analisar as ações de 

responsabilidade 

ambiental 

implementadas em 

restaurantes  

A visão dos 

gestores acerca 

da 

sustentabilidade 

e os danos ao 

meio ambiente  

Manejo de resíduos; 

Destino do óleo utilizado; 

Gestão hídrica e de 

energia.  

A
R

T
IG

O
 X

I 

GURGEL 

et al., 

2015. 

 Conhecer a realidade 

e o compromisso que 

os restaurantes de 

Mossoró/RN têm com 

a questão ambiental. 

O conceito dos 

gestores sobre 

sustentabilidade 

e práticas 

sustentáveis 

Manejo de resíduos; 

Destino do óleo utilizado; 

Gestão hídrica e de 

Energia. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/38882/as-atividades-de-restaurantes-de-mossoro--estado-do-rio-grande-do-norte--sob-a-perspectiva-da-gestao-ambiental--
http://www.spell.org.br/documentos/ver/38882/as-atividades-de-restaurantes-de-mossoro--estado-do-rio-grande-do-norte--sob-a-perspectiva-da-gestao-ambiental--
http://www.spell.org.br/documentos/ver/38882/as-atividades-de-restaurantes-de-mossoro--estado-do-rio-grande-do-norte--sob-a-perspectiva-da-gestao-ambiental--
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GERAÇÃO E MANEJO DE RESIDUOS  

 

 O aproveitamento integral dos alimentos é uma das 

alternativas adotadas pelas UANs para reduzir o impacto 

ambiental gerado pelo descarte desses resíduos. As partes 

menos convencionais, porém, comestíveis como cascas, folhas 

e talos de vegetais podem ser utilizados de formas diversas 

como saladas, pratos principais, acompanhamentos, molhos, 

bebidas, tortas, pães, bolos e sobremesas (SESC, 2016).  

No artigo I o autor observou que 62,5% dos dezesseis 

estabelecimentos que foram entrevistados, aproveitam ao 

máximo as matérias-primas utilizando talos, cascas, entre 

outros. No artigo IV, a UAN analisada aproveitava integralmente 

os alimentos em sucos, molhos e guarnições. Essa prática é 

recomendada pela literatura, sendo considerada sustentável e 

ecologicamente correta, pois reduz gastos com a alimentação 

e a produção de lixo orgânico. Além disso, favorece a 

diversificação dos hábitos alimentares, contribui beneficamente 

para a saúde e para o enriquecimento nutricional dos cardápios, 

pelo aumento do teor de fibras, vitaminas e sais minerais 

(SANT’ANA et al., 2018).  

 O artigo II observou que nenhuma das 32 UANs 

estudadas reaproveita nem doa o excedente da produção para 

bancos de alimentos ou ONGs. Por outro lado, o artigo IV cita 

que a UAN faz doação das sobras aos funcionários. Essa 

prática requer cautela e atenção em relação aos riscos à saúde 

do consumidor, devendo respeitar a Resolução da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), RDC 216/2004, que  

estabelece  orientações e restrições para que estabelecimentos 

comerciais doem suas sobras, prevendo punições ao doador, 

caso o alimento gere algum dano à saúde de quem recebeu. 
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 Para Cherfem et al. (2015), a geração de resíduos de 

uma UAN quase sempre vem do uso exacerbado de matérias-

primas ou do não reaproveitamento de sobras. Para a 

diminuição dos resíduos, o autor cita como uma possibilidade a 

adoção de receitas que tenham aproveitamento integral dos 

alimentos no cardápio. O treinamento de funcionários, 

manutenção regular de equipamentos e padronização de 

operações também são medidas citadas. 

 Para ajudar a minimizar os impactos ao meio ambiente 

se faz necessária a eliminação da geração de resíduos, porém 

em contrapartida é notório que a própria natureza gera algum 

tipo de resíduo, seja gerado pelo ser humano, fauna, flora ou 

nos mananciais. Por isso se faz necessário a minimização dos 

agentes causadores de danos ambientais (SILVA; SOUZA, 

2019). Com base na preconização do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), a coleta seletiva e a reciclagem de 

resíduos devem ser instigadas e mais disseminadas no Brasil, 

para que haja uma conscientização e a redução do consumo de 

recursos não renováveis, energia e água. Uma das alternativas 

encontradas foi a proposta de usar cores diferentes durante a 

coleta seletiva de resíduos conforme estabelece a Resolução 

nº 275, de 25 de abril de 2001 (CONAMA, 2001). 

  Identificou-se no artigo I que 87,5% dos dezesseis 

estabelecimentos pesquisados realizavam coleta seletiva, 

entretanto apenas 18,7% contam com o auxílio de recipientes 

com cores distintas. Observou-se que 75% dos 

estabelecimentos separam os resíduos sólidos dos orgânicos, 

sendo o lixo orgânico o mais produzido, seguido dos resíduos 

sólidos e recicláveis.  

  No artigo II foi observado que a coleta seletiva é 

realizada por 25% dos 32 estabelecimentos analisados. No 
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bairro onde estão situados os restaurantes a prefeitura dispõe 

coleta de resíduo sólido não orgânico, porém apenas 15,65% 

encaminham os resíduos para a coleta. Já o artigo IV não 

identificou coleta seletiva de lixo reciclável, tendo todo o resíduo 

produzido destinado a coleta urbana.  

 No estabelecimento estudado pelo artigo V, havia coleta 

seletiva por cores, conforme preconiza o Sistema de Gestão 

Ambiental (SALGADO; COLOMBO, 2015). Outro ponto 

importante foi que o estabelecimento também dispõe de outros 

pontos de coletas distinguidas por cores. Os resíduos sólidos 

recicláveis são recolhidos em coletores coloridos e os resíduos 

orgânicos são acondicionados em sacos de cor marrom 

resistente, para que assim seja feito o descarte de forma 

correta. Identificou-se que o restaurante adota práticas 

importantes, como por exemplo, a separação dos resíduos 

orgânicos e sólidos, separação do óleo utilizado, utilização da 

luz solar, entre outros. Observou-se que os estabelecimentos 

fazem sua contribuição na redução dos impactos ambientais, 

no qual proporciona geração de renda para a comunidade e 

cooperativas de reciclagem. Um dos fatores que possa ter 

influenciado essas práticas na UAN é por ela está inserida 

dentro de uma universidade. 

 Já o artigo VIII observou que as UANs hospitalares 

estudadas, fazem a prática de separação de lixo em coletores 

diferenciados. Porém, viu-se que havia UAN que apesar de 

possuir coletores diferentes não realizava adequadamente a 

prática, apresentando resíduos misturados. Outras práticas 

como o descarte de óleo de maneira correta, aquisição de 

alimentos sazonais e utilização de lâmpadas fluorescentes 

eficientes. Porém, observou que apesar da importância do 

assunto ainda há muito que ser estudado e explanado, como 
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também capacitações como forma de implantação e 

implementação de medidas sustentáveis. 

  Uma das UANs explorados pelo artigo XI destina o lixo 

reciclável produzido diretamente a uma associação comunitária 

de reciclagem para que possa vir a gerar novos produtos e 

renda a outras pessoas. Observou-se que não existe coleta 

seletiva dos resíduos recicláveis, fazendo com que assim 

alguns estabelecimentos descartem no lixo comum os resíduos 

sólidos recicláveis e orgânicos. A prática da reciclagem faz com 

que haja vantagens e impactos ambientais, como: a redução na 

extração de recursos naturais, no consumo de energia e água, 

nos índices de poluição do solo, água e ar, no volume do lixo, 

além de gerar trabalho e renda para milhares de pessoas 

(BRASIL, 2017). 

 Segundo Alves et al. (2018) destaca o cooperativismo 

como uma pratica empreendedora social de grande impacto 

pois cria formas alternativas de produção econômica associada 

a participação social e democrática, ou seja, visa primeiramente 

o bem-estar das pessoas, tendo o lucro meramente como um 

resultado. 

De acordo com as diretrizes da RIO+20, recomenda-se 

a utilização de materiais que afetem o mínimo possível o meio 

ambiente e que aumentem a qualidade sensorial. Preconiza-se 

a utilização de materiais que derivem de recursos naturais, 

reutilizáveis, recicláveis, biodegradáveis e que permita 

manutenção (BRASIL, 2012). 

 

DESTINO DO ÓLEO UTILIZADO 

 

 De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP), o óleo é composto de ésteres 
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de ácidos graxos, que o torna um produto de difícil degradação. 

O óleo quando se tem o descarte inadequado, exemplos: lixo 

comum, ralo de pias e/ou terrenos baldios traz ao meio 

ambiente uma série de problemas. 20% dos casos de 

entupimentos no sistema hidráulico vem do descarte de óleo em 

ralo de pias domesticas e industriais (SANEPAR, 2016). 

 Os artigos I e II observaram que 100% dos locais (16 e 

32 UANs, respectivamente) se preocupam com o 

armazenamento do óleo em recipientes para que logo após 

sejam recolhidos por uma empresa terceirizada que transforma 

o óleo em diversos produtos, como sabão, água sanitária e 

detergente. Já o artigo III observou que a UAN tem o cuidado 

na construção e desenvolvimento do cardápio para que não 

haja preparações que sejam fritas, porém caso ocorra, guardam 

o óleo utilizado para ser destinado a fabricação de sabão.  

 O estabelecimento observado pelo artigo IV também tem 

a preocupação de armazenar o óleo utilizado para que seja 

coletado por uma empresa especializada, porém o autor não 

informou se a empresa fabrica produtos a partir desse óleo. No 

artigo V, por se tratar de uma UAN institucional o óleo utilizado 

no Restaurante Universitário é encaminhado para a 

administração da universidade para que alunos de outros 

cursos possam usar para a fabricação de produtos de limpeza.  

 De acordo com o artigo VIII, algumas UANs têm parceria 

com uma empresa que coleta o óleo utilizado e depois de 

acumular um montante repassa esse óleo para outra empresa 

que fabrica biodiesel. O artigo XI não observou essa 

preocupação na maioria dos estabelecimentos, no quais 

descartam o óleo no lixo comum. Um restaurante entrevistado 

faz a venda do óleo utilizado a uma empresa que fabrica sabão, 

método que já ocorre há dois anos.  
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Santos et al. (2018) evidenciaram a relevância da 

implantação de uma cadeia de logística reversa como uma 

alternativa para o resíduo de óleo de fritura, demonstrando em 

seu estudo a eliminação dos possíveis impactos ocasionados 

ao meio ambiente pelo descarte inapropriado. No Brasil, o 

projeto da Lei nº75 de 18 de abril de 2017, que estabelece o 

descarte adequado ao óleo de cozinha e altera a lei da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), para inclusão 

de óleos e gorduras de uso culinário como produtos do sistema 

de logística reversa foi arquivado ao final da legislatura do 

senador que propôs a pauta. Em março de 2019, foi solicitado 

o desarquivamento da matéria e atualmente aguarda-se sua 

inclusão na ordem do dia para discussão (BRASIL, 2019).  

 

USO DE PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS 

 

 Apenas o artigo II teve a atenção de observar o uso de 

produtos biodegradáveis nas UANs avaliadas. E observou que 

apenas 18,7% dos trinta e dois estabelecimentos utilizam 

produtos biodegradáveis, podemos citar como exemplo: 

detergente para máquina de lavar, aditivos de secagem, 

desengordurante e detergente neutro. Nesses locais foi 

encontrada a presença do profissional nutricionista como 

responsável técnico, que relataram ter recebido treinamento 

das empresas fabricantes dos produtos. Ainda de acordo com 

o artigo II, todos os estabelecimentos utilizavam água sanitária, 

que não é um produto biodegradável por ter cloro em sua 

composição na qual tem poder diretamente associado à 

ameaça aos animais e microrganismos presentes nos solos e 

rios. Antes mesmo do aparecimento dos produtos sintéticos o 

sabão já mostrava que seu uso deixava as águas mais 
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alcalinas. Atualmente os níveis de substancias químicas 

presentes nos detergentes e produtos de limpeza são 

controladas por lei. Portanto, é possível analisar que o uso 

desses produtos quando entram em contato na natureza podem 

reduzir o oxigênio do ar na água o que pode ocasionar a morte 

dos animais aquáticos. Outro ponto importante é o não 

cumprimento das normas de alguns fabricantes, o que pode 

gerar danos ambientais (CONAMA, 2001).  

A criação e implantação de cardápios sustentáveis, 

ressalta a contribuição primordial do profissional nutricionista na 

UAN em planejar e supervisionar a produção de refeições, 

demonstrando preocupação também em e cumprir a lei 

nacional de Resíduos Sólidos ao adquirir produtos químicos 

biodegradáveis e não tóxicos (ALMEIDA; SANTANA; 

MENEZES, 2015). Cabe ao nutricionista gestor responsável de 

uma UAN a implantação e supervisão de procedimentos para 

minimizar desperdícios de insumos, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável (CONSELHO FEDERAL DE 

NUTRICIONISTAS, 2018). Isso confere ao gestor a 

responsabilidade e comprometimento na escolha dos produtos 

a serem utilizados, para gerar menor impacto ao meio 

ambiente, por suas características biodegradáveis.  

 

GESTÃO HÍDRICA E DE ENERGIA 

 

A gestão hídrica e o consumo de energia foram pontos 

analisados pelo presente estudo. O artigo II apontou que o 

consumo de energia e água variaram bastante, sugerindo a 

necessidade de uma intervenção de educação ambiental com 

os funcionários. Entretanto, 62,5% dos estabelecimentos 

desenvolviam ações educacionais informais acerca do 
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consumo racional desses recursos. Assim como o artigo II, o 

artigo IV observou que o estabelecimento estudado precisava 

de um sistema de racionamento hídrico e de energia.  

Por outro lado, o artigo VIII identificou o uso adequado 

da iluminação, com aproveitamento máximo da iluminação 

natural associado a lâmpadas fluorescentes. Com base nas 

diretrizes da RIO+20, os equipamentos da cozinha, como 

exaustores e iluminação devem ter seu uso apenas quando for 

preciso, mantendo a manutenção e limpeza em dia (BRASIL, 

2012). O artigo VIII relata um elevado consumo de água, 

constatando vazamento nas torneiras, manipuladores que 

deixaram as torneiras abertas enquanto realizavam outras 

atividades e higienização dos alimentos em água corrente. A 

RIO+20 preconiza também o uso racional da água que tem 

como finalidade aperfeiçoar os processos que dependam desse 

recurso, como por exemplo, a manipulação e a etapa de 

higienização dos alimentos (BRASIL, 2012). 

 O artigo X observou que apenas 5,7% dos trinta e cinco 

estabelecimentos utilizava a água da chuva para a limpeza da 

UAN e 2,9% utilizava a luz solar como auxiliador no consumo 

mais consciente da energia. 

 Destaca-se que o artigo XI descreve o uso de um gerador 

eólico de energia que é utilizado diariamente em alguns 

restaurantes. No tocante hídrico, todos os estabelecimentos 

apresentaram grande dificuldade na redução do consumo do 

recurso. 

 

PRÁTICAS REFERIDAS PARA AVALIAÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE EM UANS 
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Analisando o portfólio de artigos, no que se refere às 

práticas sustentáveis aplicadas a UANs (tabela 1), identificou-

se que o reaproveitamento de resíduos foi abordado em 27,3% 

dos artigos (N=3); a gestão hídrica e de energia foi relatado em 

45,4% (N=5); o descarte de resíduos e separação do lixo em 

54,5% (N=6), a destinação do óleo usado foi a prática mais 

abordada (63,6%, N=7); e o uso de produtos biodegradáveis foi 

o menos abordado (9,1%, N=1). 

Em geral, práticas sustentáveis aplicadas na gestão de 

UANs auxiliam a diminuir impactos ambientais, como também 

contribuem para a redução de custos e contribuem na gestão 

da produção. Para auxiliar gestores de UANs, Bacalhau et al. 

(2016), autores do artigo VII, desenvolveram um instrumento 

com intuito de auxiliar a implantação de práticas mais 

sustentáveis. 

 Vale destacar uma das práticas adotadas nos 

restaurantes avaliados pelo artigo XI, os quais destinam o lixo 

orgânico para a compostagem e, posteriormente, utiliza em 

hortas cultivadas nesses mesmos locais. Assim, além de 

reduzir resíduos, as UANs geram parte da matéria-prima e 

reduzem custos na aquisição de hortaliças. 

Colares et al. (2017) validou a lista de verificação das 

boas práticas ambientais para serviços de alimentação 

(LVBPA-SA), que viabiliza uma verificação percentual de 

medidas de boas práticas ambientais, o que pode auxiliar os 

gestores a estabelecerem metas e estratégias, visando à 

utilização adequada dos recursos necessários para a produção 

de refeições saudáveis e sustentáveis. 

 

PRESENÇA DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA NOS 

ESTABELECIMENTOS 
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 De acordo com a Resolução n.º 600, de 25 de fevereiro 

de 2018, é atribuição e competência do profissional nutricionista 

planejar, organizar, fiscalizar e supervisionar o serviço de 

alimentação e nutrição em que esteja atuando, como também a 

promoção de ações que desperte o desenvolvimento 

sustentável em todas as áreas de atuação (CONSELHO 

FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2018). A American Dietetic 

Association (ADA) aponta o nutricionista com ênfase no 

conhecimento, nas habilidades e na competência que possuem, 

como um profissional chave na busca de sistemas sustentáveis 

e sugere procedimentos ambientais para subsidiar suas ações 

como gestor. (ADA, 2007). 

 Apenas 2 artigos exploraram a informação acerca da 

presença do nutricionista nos estabelecimentos, o artigo I 

verificou que 50% das dezesseis UANs estudadas tinham a 

atuação do profissional nutricionista seja como vínculo 

empregatício ou no sistema de consultoria. O artigo II observou 

essa presença em 40,6% no total de trinta e duas UANs, e 

encontrou maior predominância em bares. Apesar da maioria 

dos estabelecimentos não apresentarem nutricionista, os 

mesmos, utilizavam o serviço de consultoria. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema sustentabilidade se tornou mais evidente ao 

longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2000. Apesar 

de haver um número elevado de artigos nas bases de dados 

com a temática resto-ingestão, a maioria não está associada à 

gestão da sustentabilidade. Essa informação chama a atenção 

sobre a compreensão dos profissionais e pesquisadores da 
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área acerca das práticas de gestão em UAN e sua relação com 

a sustentabilidade. Este pode ter sido um fator influenciador no 

quantitativo dos artigos selecionados para o portfólio do 

presente estudo.  

Respondendo à pergunta “Quais práticas de gestão de 

sustentabilidade ambiental estão sendo aplicadas em UANs”, 

identificou-se na literatura que são práticas que envolvem a 

redução do desperdício de alimentos, manejo de resíduos 

(separação, reaproveitamento e descarte), redução do 

consumo de água e energia, bem como, o descarte correto de 

óleo. Sendo o nutricionista, o profissional habilitado para a 

gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição, cabe a ele, 

independente do vínculo de atuação na UAN (responsável 

técnico, assessor ou consultor) a responsabilidade de 

incorporar práticas sustentáveis à rotina de trabalho. Tais 

práticas devem perpassar todo o processo produtivo, desde a 

seleção da matéria-prima (escolha dos alimentos da safra), 

aquisição de equipamentos e materiais (máquinas com baixo 

consumo água e energia, uso produtos biodegradáveis), até 

estratégias que reduzam o desperdício e os resíduos gerados.  

Para tanto, o nutricionista pode fazer uso de instrumentos que 

avaliem a gestão da UAN no que concerne à sustentabilidade, 

buscando avaliar e incentivar a implantação de práticas 

sustentáveis na gestão das UANs. Dessa forma sugere-se a 

realização de novas pesquisas e maior difusão desse tipo de 

instrumento para subsidiar a atuação do nutricionista como 

gestor de UAN de forma cada vez mais responsável e 

comprometido com a sustentabilidade. 
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