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PREFÁCIO 

  
Os livros “NUTRIÇÃO E SAÚDE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  1, 2 e 3” 
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 
Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre 
os dias 2 e 3 de dezembro de 2016 na cidade de João Pessoa-

PB. 
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, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 
Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 
Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional 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. 

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 

MASSA DE PANQUECA FRESCA ELABORADA COM 
FARINHA DE FEIJÃO BRANCO (Phaseolus vulgaris L); 

DESENVOLVIMENTO e CARACTERIZAÇÃO, UMA 
PROPOSTA DESTINADA A PACIENTES CELÍACOS 

 

Allindsy Pessoa AGUIAR¹ 
Ingrid Luana N. OLIVEIRA ¹ 
Karine Peixoto de AQUINO¹ 

Carlos Eduardo V. de OLIVEIRA² 
                       1 Graduandos do curso de Nutrição, FPB; 2  Orientador/Professor do Bacharelado em  

Nutrição/FPB.  
allindsy_pessoa@hotmail.com 

 
RESUMO: A Doença Celíaca vem sendo considerada um 
problema de saúde pública em escala mundial, sendo a 
remoção do glúten no alimento o único tratamento disponível. 
Para os portadores da (DC) a ingestão de produtos que contém 
glúten acaba danificando a superfície da mucosa do intestino, 
dificultando a absorção de nutrientes pelo organismo. Esse 
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar aos 
portadores da doença celíaca uma opção de massa de 
panqueca fresca sem glúten, acrescida de farinha de feijão 
branco com a intenção de obter uma preparação sem glúten e 
ter uma boa aceitação do consumidor. Foram desenvolvidas 
duas formulações uma com farinha de trigo e a outra com 
farinha de feijão branco, ambas com recheio de frango com 
ricota. Avaliou-se a aceitação de sete parâmetros (aparência, 
cor, aroma, sabor, sabor residual, firmeza e avaliação global).  
Os resultados mostram que a elaboração final do produto teve 
um alto valor nutricional, rico em proteínas, carboidratos e 
lipídios. As panquecas formuladas com a adição da farinha de 
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feijão branco nas proporções testadas obtiveram aceitação 
entre os degustadores, representando uma alternativa de 
consumo para pessoas portadoras da doença celíacas ou para 
os adeptos de uma dieta isenta de glúten. 
Palavras-chave: Doença celíaca. Panqueca fresca. Farinha de 
feijão branco. Avaliação sensorial. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

       A partir da década de 1980 a doença celíaca deixou de ser 

considerada uma condição rara e atualmente estima-se que 

afete entre 0,5 e 1% da população mundial, com importantes 

variações regionais. (MOURA, ANTUNES, et al., 2012). A 

doença celíaca (DC) é uma doença autoimune, precipitada pela 

ingestão de cereais que contêm glúten, em indivíduos 

geneticamente predispostos, caracterizada por um estado de 

inflamação crônica da mucosa intestinal (MARTINS, PINTO e 

GOMES, 2014). Podendo aparecer durante a infância e 

também na vida adulta. (OLIVEIRA; BARBOSA; TAKEITI 2012).  

        Na verdade, o prejudicial e tóxico ao intestino dos 

indivíduos alérgicos ao glúten são “partes do glúten”, que 

recebem nomes diferentes para cada cereal. No Trigo é a 

Gliadina, na Cevada é a Hordeína, na Aveia é a Avenina e no 

Centeio é a Secalina. O Malte, é um produto de fermentação da 

cevada, portanto apresenta também uma fração de glúten. 

(ACELPAR, 2015). 

O paciente celíaco necessita de uma dieta livre de glúten 

(DLG), ou seja, deve se privar de comidas que contenham 

glúten por toda a vida (ROCHA, GANDOLFI, SANTOS; 2016). 

Muitas vezes, a realização de uma dieta livre de glúten pode 
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levar a preparações caras, demoradas e monótonas, devido ao 

seu alto custo e escassez destes alimentos. Além disso, as 

características sensoriais podem ser desagradáveis, 

prejudicando a aceitação dos produtos. Sendo um desafio 

constante para os profissionais que trabalham com este público 

(KRAUSE, 2010). 

De acordo com LUJÁN et al., (2008) em um estudo 

realizados com outros tipos de feijões, avaliou-se que o feijão 

branco demostrou melhor qualidade protéica e maior 

digestibilidade. O feijão branco é rico em ácido fólico, ferro, 

magnésio, zinco e antioxidantes. (Sievenpiper e colaboradores, 

2009; Halvorsen e colaboradores, 2002; Mitchell e 

colaboradores, 2009; Campos-Veja e colaboradores, 2013). 

Uma pesquisa foi realizada pela Associação dos 

Celíacos do Brasil (ACELBRA) em 2010 e foi destacado que o 

produto que os celíacos mais gostariam de encontrar com maior 

facilidade são os de panificação, sendo assim é fundamental 

que esses pacientes tenham outras opções de alimentos para 

seu consumo. 

Levando esse fato em consideração, foi elaborado este 

trabalho a fim de desenvolver um produto que fosse bem aceito 

por esse público e que satisfizesse o desejo de consumir um 

produto.  

Este trabalho teve como os objetivos a elaboração, 

caracterização da massa de panqueca fresca adicionada de 

farinha de feijão branco do gênero Phaseolus vulgaris L, 

avaliando seu grau de aceitabilidade junto com a análise 

sensorial, tendo o desenvolvimento de análise físico-química do 

produto e seu respectivo controle.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado nos Laboratórios de Alimentos e 

Multidisciplinar Instutucional I da Faculdade Internacional da 

Paraiba (FPB), localizada em João Pessoa. Na análise 

sensorial os testes foram realizados com 120 provadores não 

treinados, recrutados dentre discentes e servidores da 

instituição.  

 
2.1 Matéria-prima  

 

As matérias-primas foram adquiridas em supermercados 

da cidade de João Pessoa, PB, observando as datas de 

validades adequadas para consumo. Os ingredientes e suas 

quantidades estão expressos nas tabelas 1, 2 e 3. 

 
Tabela 1. Ingredientes utilizados para elaboração da massa da 
panqueca de farinha de feijão branco 
 
Ingredientes                                                                       Quantidade 
 
Farinha de feijão                                                                        500 g 
Leite integral                                                                                1 L 
Ovos de galinha crus                                                                 10 und 
Óleo                                                                                          100 ml 
Sal                                                                                                5g 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 2. Ingredientes utilizados para elaboração da massa da 
panqueca de farinha de trigo 
 
Ingredientes                                                                Quantidade 
 
Farinha de trigo                                                              500g 
Leite integral                                                                    1 L 
Ovos de galinha crus                                                      10 und 
Óleo                                                                               100 ml 
Sal                                                                                  5g 
Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 3. Elaboração do recheio de frango com creme de ricota 
 
Ingredientes                                                                Quantidade 
 
Frango desfiado                                                                 500g 
Creme de ricota                                                                 500g 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

2.2 Elaboração da panqueca  
 
 A formulação da panqueca com farinha de feijão branco 
foi elaborada, conforme o fluxograma de produção. (Figura 1) 
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Figura 1. Produção da massa da panqueca com farinha de 
feijão branco. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Separação e lavagem do feijão branco 

 
Obtenção da farinha de feijão branco 

Mistura no liquidificador  dos ingredientes 

Frigideira antiaderente pré-aquecida e 

untada com óleo  

Moldagem das porções na frigideira 

Acréscimo de recheio de frango com ricota 

Distribuição para os provadores 

Separação e pesagem dos ingredientes 
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A formulação da panqueca de farinha de trigo foi 
elaborada de acordo com o fluxograma de produção. (figura 2) 

 
Figura 2. Produção da massa de panqueca com farinha de trigo  
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
2.3 Elaboração do recheio de frango com creme de ricota 
 
Figura 3. Produção da preparação do recheio de frango com 
creme de ricota.  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa  

Separação e pesagem dos ingredientes 

Mistura no liquidificador os ingredientes 

Frigideira antiaderente pré-aquecida e 

untada com óleo  

Moldagem das porções na frigideira 

Cozimento em fogo médio (3 minutos 

cada superfície)  

Distribuição para os provadores 

 
Acréscimo de recheio de frango com 

ricota 

Cozinhar o peito de frango 

Desfiar o frango 

Acrescentar o creme de ricota 
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2.4 Análises Físico-Químicas 

 

Análises de umidade, extrato seco total (EST), cinzas 

foram realizadas segundo normas do Instituto Adolfo Lutz, 

2005. Proteína por micro – Kjeldahl (AOAC, 2002), gordura pelo 

método de Folch (FOLCH et al., 1957) e carboidratos por 

diferença. Os ensaios foram realizados em duplicata durante o 

período de armazenamento. 

 

2.5 Análise sensorial  

As análises sensoriais foram utilizadas o método de 

aceitação sensorial, onde havia dois tipos de amostras uma 

com panqueca de farinha de feijão branco e outra de farinha de 

trigo, ambas contendo recheio de frango com creme de ricota. 

Empregou- escala hedônica estruturada de nove pontos para 

os atributos aparência, cor, aroma, sabor, textura e avaliação 

global, sendo os extremos valor 1 equivalente ao termo 

hedônico “desgostei muitíssimo” e o valor 9 atribuído ao termo 

“gostei muitíssimo” (STONE e SIDEL, 2004). A intenção de 

compra do consumidor foi avaliada através da escala de 5 

pontos, com variação entre “1 - certamente não compraria” e “5 

- certamente compraria” (STONE. e SIDEL, 2004).  

As duas amostras foram servidas simultaneamente, em 

pedaços de tamanho e largura dispostos em pratos 

descartáveis, devidamente codificadas em números aleatórios 

de três dígitos, acompanhadas de biscoito tipo Cream Cracker, 

copo com água (para remoção de sabor residual) e das fichas 

de teste de aceitação e intenção de compra e termo de 

consentimento livre e esclarecido. 
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A aceitabilidade, intenção de compra e vida de prateleira 

das amostras foram avaliadas por 120 provadores não 

treinados, de ambos os sexos e com idades entre 18 e 50 anos, 

sendo estes alunos e funcionários da FPB, e que não 

apresentassem nenhum problema de saúde ou deficiência 

física que pudesse comprometer a avaliação sensorial dos 

produtos, especificamente relacionado a três sentidos humano: 

olfato, paladar e visão, e, por fim, que gostassem de consumir 

panqueca.  

O recrutamento dos indivíduos foi realizado mediante 

abordagem direta na Instituição, no mesmo dia da análise 

sensorial, em que os mesmos foram interrogados sobre a sua 

disponibilidade em participar de uma análise sensorial, da sua 

habilidade e frequência de consumo do produto em questão. 

Cada participante recebeu um prato contendo a panqueca com 

farinha de feijão branco e outra com farinha de trigo para avaliar 

a aceitabilidade das amostras. Sendo assim, a formulação de 

produtos  isenta de glúten e enriquecidos com farinha de feijão 

branco para celíacos e a avaliação da aceitação sensorial dos 

mesmos, permitirá um maior desenvolvimento da tecnologia e 

possibilidade de novos produtos. 

 

2.6 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Os resultados das análises físico-químicas e sensorial 

foram submetidos ao teste t-student realizando-se teste de 

comparação de  médias em nível de 5% de significância 

(p<0,05).  
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Em todas as análises estatísticas foi utilizado o programa 

Microsoft Excel for Windows (NEUFELD, 2010) para montagem 

do banco de dados, e o utilizou-se o programa - Sigma Stat 3.1 

(SIGMASTAT, 2009) para cálculo dos resultados estatísticos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises físico-químicas das 

panquecas de farinha de feijão branco e farinha de trigo, 

durante os tempos analisados encontram-se na (tabela 4). 

Observou-se que a adição de farinha do feijão branco 

proporcionou a elaboração de um alimento com alto valor 

nutricional. De acordo com tabela nutricional do produto que foi 

elaborado, os valores diário com base em uma dieta de 2.000 

Kcal uma porção de 60g de feijão cru apresenta 32g de 

carboidratos, 14g de proteína, 16g de fibra alimentar, 62mg de 

cálcio, 4,9mg de ferro e 181mg de fósforo. 

Houve diferença significativa entre as amostras e tempo 

de armazenamento em relação ao estrato seco total e umidade 

onde o valor da PT do primeiro apresentou 33,35% e no terceiro 

dia 45,09%, já a PF do primeiro apresentou 36,07% e EST e do 

terceiro dia 41,60% (tabela 4). 
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Tabela 4. Composição físico-química média das panquecas de 
ferinha de feijão branco e farinha de trigo. 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
PT =Panqueca de Farinha de Trigo;  
PF = Panqueca de Feijão Branco;  
EST = Extrato Seco Total ;  
RMF = Resíduo Mineral Fixo;  
Kcal = Kilocalorias 
*Na mesma linha, indica diferença significativa entre as amostras ao teste t-student 
(p<0,05); e letras diferentes na mesma coluna, indica diferença significativa entre 
as amostras ao teste t-student(p<0,05). 

 
Os valores foram diferentes entre os tempos devido à 

uma baixa nos valores de umidade que variou na panqueca a 

base de farinha de trigo do primeiro dia 66,65%, a do terceiro 

dia 54,91%, e a panqueca a base de farinha de feijão branco 

que obteve um maior percentual no primeiro dia 63,93%, a do 

terceiro dia  58,40% , assim concentrando os valores de extrato 

seco total. Estes valores demonstram a capacidade das 

farinhas de perder água durante o armazenamento refrigerado. 

Composição  
centesimal 
(g/100g) 

 Amostras 

 PT  PF 

Dias Ẍ (± DP)  Ẍ (± DP) 

EST 1 33,35b(±0,65)  36,07*b(±0,16) 
 3 45,09*a(±0,08)  41,60a(±0,35) 
Umidade 1 66,65*a(±0,65)  63,93a(±0,16) 
 3 54,91b(±0,08)  58,40*b(±0,35) 
Carboidratos 1 22,96*b(±0,47)  20,00b(±0,47) 
 3 35,51*a(±0,42)  23,09a(±0,68) 
Lipídeos 1 6,24(±0,19)  9,53*(±0,11) 
 3 4,99(±0,49)  10,90*(±0,29) 
Proteína 1 2,27(±0,30)  4,54*(±0,12) 
 3 2,25(±0,24)  5,18*(±0,32) 
RMF 1 1,89(±0,07)  1,01(±0,32) 
 3 1,35(±0,36)  1,44(±0,35) 
Kcal 1 157,02b(±1,37)  183,87*b(±1,39) 
 3 195,89a(±1,31)  211,16*a(±1,32) 
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De acordo com Borges, et al. (2011), a caracterização da 

preparação de bolo a fase de farinha de feijão branco a umidade 

foi 52,95% e a preparação do bolo tradicional a partir da farinha 

de trigo foi 61,33% assim foram encontrados resultados 

semelhantes. 

Os carboidratos, são os componentes mais abundantes 

e amplamente distribuídos entre os alimentos (ANTONIO, 

PARK; 2006) Na pesquisa foi encontrada diferença significativa 

nos valores de carboidratos totais na PT e PF onde o valor da 

panqueca tradicional foi maior do que o da formulada com 

farinha de feijão branco 22,96% e 20 % respectivamente e estes 

valores subiram durante o armazenamento para 35,51% e 

23,09% respectivamente (tab 4), obtendo diferença significativa 

entre os tempos e permanecendo a diferença entre os 

tratamentos, permanecendo a panqueca fomulada com valores 

menores de carboidratos do que a panqueca tradicional.  

Este aumento na concentração de carboidratos pode ser 

devido a desidratação sofrida durante o processo de 

armazenamento Na tabela brasileira de composição de 

alimentos (TACO, 2011). O pão de forma integral apresenta 

49,9% de carboidrato, já os resultados encontrados foram 

inferiores a este valor. 

Além do produto elaborado com a farinha de feijão 

branco obter valores menores de carboidratos, o amido 

presente nele, pode ser classificado como amido resistente no 

qual é lentamente digerível diminuindo a glicemia pós-prandial 

(Bednar e colaboradores, 2001; Hayat e colaboradores, 2014). 

A possível explicação para isso seria que a proporção de 

amilose/amilopectina de amido, contidos no feijão, atuam na 

resposta glicêmica, fazendo com essa diminua até uma hora 
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após a refeição (Alli e Baker, 1980; Behall, Scholfield e Canary, 

1988).   

Estudos demonstram que o feijão branco contribue para 

o tratamento da obesidade e a explicação seria que o alimento 

impede a quebra de carboidratos maiores pelo bloqueio da α-

amilase com, consequente, redução da glicemia pós-prandial, 

além de prolongar o esvaziamento gástrico contribuindo, assim, 

para o aumento da saciedade (Celleno e colaboradores, 2007; 

Pereira e colaboradores, 2010; Barrett e Udani, 2011; Hayat e 

colaboradores, 2014).. 

Os lipídios representam uma fração de alta concentração 

energética ou calórica, porém, dependendo de sua quantidade 

e composição, podem provocar a deterioração do alimento 

durante a estocagem, produzindo odor e sabor (SGARBIERI, 

1987). O teor de lipídios, na PT do primeiro dia foi 6,24% e no 

terceiro dia foi de 4,99% (Tab 4), comparando-se com PF que 

teve quantidade maior de lipídios 9,53% no primeiro dia e 

10,90% no terceiro dia (p<0,05). Tendo em vista que 

(PEREIRA, 2013) com um produto semelhante de pão de batata 

isento de glúten teve uma menor quantidade desses lipídios 

perfazendo a quantidade de 7,50%. 

  Zhu e colaboradores (2012) em modelo animal 

provaram que conforme aumentava a concentração de extrato 

de Phaseolus vulgaris L. havia a melhora do colesterol total 

(p<0,05) e triglicerídeos (p<0,05).   

O teor proteico foi significativo (p<0,05) entre as 

amostras PT e os valores não variaram entre os tempos a de 

PT do primeiro dia foi 2,27%, já a do terceiro dia foi 2,25%, 

comparando com a PF o valor protéico do primeiro dia 4,54% e 

a do terceiro dia foi 5,18% (Tab 4). Tendo em vista que (LIMA, 
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et al., 2015), avaliando um produto semelhante com farinha da 

entrecasca da melancia em biscoitos sem glúten teve seu valor 

superior de 11,16%. Os feijões, especialmente o branco, 

possuem alta quantidade de proteína, considerados fonte de 

proteína vegetal, além de fibras solúveis e insolúveis. O feijão 

também é rico em ácido fólico, ferro, magnésio, zinco e 

antioxidantes (Sievenpiper e colaboradores, 2009; Halvorsen e 

colaboradores, 2002; Mitchell e colaboradores, 2009; Campos-

Veja e colaboradores, 2013). 

Quanto o teor de cinzas as formulações não obtiveram 

diferença, a PT do primeiro dia com 1,89% e a do terceiro dia 

com 1,35% e a PF com 1,01% do primeiro dia e a do terceiro 

dia com 1,44% (Tab 4). Em vista de BORGES et al., (2011), 

observou-se que o conteúdo de cinzas diminuiu com o aumento 

da concentração de farinha de feijão branco, o que pode indicar 

perda de minerais durante processamento. 

O valor calórico prático está diretamente relacionado 

com a conversão dos valores de carboidratos, lipídeos e 

proteínas (Tab. 4). Em vista de FRACARO et al., (2013) que 

obteve na elaboração da massa de panqueca com fibras o seu 

valor calórico de 235,80 Kcal, tendo esta diferença superior ao 

presente estudo quando avaliados os valores de PT do primeiro 

dia com 157,02 Kcal a do terceiro dia com 195,89 Kcal, e a de 

PF do primeiro dia foi 183,7 Kcal. Onde os valores obtiveram 

diferença significativa entre os tempos e tratamentos (p<0,05).  
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Tabela 5. Média dos atributos da analise sensorial das 
panquecas de farinha de trigo e panqueca de farinha de feijão 
branco. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

PT= Panqueca de farinha de trigo; 

PF= Panqueca de Farinha de feijão branco. 

* Na mesma linha, indica diferença significativa entre as amostras ao teste t-student 

(p<0,05); e ± desvio padrão.  

 

Segundo Moraes (1993) a avaliação sensorial é feita 

através dos órgãos dos sentidos, e a interação deles é usada 

para medir a qualidade e a aceitação do alimento. O alimento 

deve ser apresentado de forma que desperte todos os sentidos, 

não apenas o paladar, pois cada alimento possui suas próprias 

características sensoriais (aparência, cor, odor, sabor, 

consistência) que podem ser preservadas, ressaltadas ou 

Atributos Dias Amostras 

PT  PF 

Ẍ (± DP)  Ẍ (± DP) 

Aparência 1 7,78(±1,30)  7,77(±1,17) 
 3 8,02 (±1,07)  7,73(±1,18) 
Cor 1 7,80(±1,22)  7,78(±1,18) 
 3 7,95 (±0,95)  7,70(±1,18) 
Aroma 1 7,58*(±1,52)  6,92(±1,64) 
 3 7,77*(±1,29)  7,02(±1,55) 
Sabor 1 8,40*(±0,98)  6,73(±1,95) 
 3 8,42*(±0,72)  6,78(±1,75) 
Sabor residual 1 7,88*(±1,18)  6,68(±1,96) 
 3 7,98*(±1,14)  6,73(±1,89) 
Firmeza 1 7,92(±1,27)  7,53(±1,31) 
 3 7,88(±1,20)  7,56(±1,28) 
Avaliação global 1 8,18*(±0,89)  7,17(±1,62) 
 3 8,25*(±0,86)  7,33(±1,62) 
Intenção de compra 1 4,80*(±0,51)  3,65(±1,22) 
 3 4,87*(±0,39)  3,91(±1,08) 
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modificadas através de técnicas dietéticas adequadas. 

PHILIPPI (2003). 

Elaborações de produtos que possivelmente possam 

substituir o glúten são difíceis de serem encontrados, já que 

eles apresentam algumas propriedades tecnológicas, 

conferindo maior qualidade ao produto, como elasticidade, 

coesão e hidratação às massas, contribuindo um maior 

rendimento ao produto, além disso, ele retém gás carbônico, 

fazendo com que a massa fique mais densa. (PORTELA et al., 

2008; CÉSAR et al., 2006; CASTRO et al, 2007). 

Em relação às características organolépticas do produto 

elaborado com fonte alternativa, observou-se que os 

comentários realizados foram em relação ao gosto forte e a 

textura.  

Neste estudo, as formulações mantiveram uma boa 

aceitabilidade, no qual se aproximou do convencionalconforme 

a (Tabela 5). De acordo com os dados, as amostras foram 

aceitas quanto à aparência, cor, aroma, sabor, sabor residual, 

firmeza e avaliação global obtendo-se valores superiores a 5. 

Mesmo o produto perdendo valores significativos de umidade 

durante o armazenamento (tab 4), este não influenciou nos 

valores sensoriais durante o armazenamento de 3 dias (p<0,05) 

(tab 5). 

No quesito aparência os avaliadores apresentaram notas 

semelhantes, com PT no primeiro dia 7,78 e no terceiro dia 8,02, 

na PF do primeiro dia 7,77 e no terceiro dia 7,73 não obtendo 

diferença significativa entre os tempos e os tratamentos e com 

valores variando entre gostei moderadamente e gostei muito. 

Andrade et al., (2011) observaram boa aceitação 

sensorial de pães enriquecidos com farinha de feijão branco em 
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ambas formulações, considerando 70% de aceitabilidade do 

produto elaborado. Moraes et al., (2014), ao investigar a 

aparência e firmeza na massa de pizza entre a formulação da 

farinha da castanha de caju e a farinha de trigo, a aceitação da 

farinha de trigo foi maior, atingindo 95%.  

Foi observada diferença significativa no quesito aroma, 

onde os valores da panqueca elaborada com farinha de trigo 

foram superiores aos valores da panqueca elaborada com a 

farinha do feijão branco, o que culminou para maiores valores 

de avaliação global e intenção de compra da panqueca 

elaborada com farinha de trigo, estando os valores de sabor e 

intenção de compra da panqueca tradicional variando entre 

gostei muito e gostei muitíssimo. A substituição da farinha 

também teve interferência no sabor e sabor residual 

promovendo redução nas respostas que saíram de valores 

entre gostei muito e gostei muitíssimo PT (8,4 e 8,42), para 

valores entre gostei ligeiramente e gostei moderadamente, 

PF(6,73 e 6,78) segundo escala hedônica (tab 5)., Essa 

resposta pode ser em função do gosto forte do feijão branco 

característicos do produto. 

Vasconcelos et al., (2006), na formulação de pães de 

forma a partir de ingredientes funcionais da farinha de soja e 

fibra alimentar, para o atributo sabor foi observada diferença 

significativa entre elas e com maior aceitabilidade na 

formulação do pão a partir da farinha de trigo com média entre 

7,97%, também sendo mais aceita entre aceitação global, 

aparência e textura o que esta de acordo com o trabalho 

apresentado. 

A criatividade para o desenvolvimento de formulação de 

novos produtos isentos de glúten interfere positivamente no 
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consumo destes, uma vez que se pode destacar a resistência 

psicológica pela diferença do padrão usual (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Além da importância da elaboração de um produto isento 

de glúten como alternativa a pacientes celíacos o estudo 

demonstrou que o produto elaborado a partir da farinha de feijão 

branco apresentou valores nutricionais elevados e satisfatórios 

com valores reduzidos de carboidratos simples e elevados de 

proteínas e lipídeos. Além de estudos que mostram a evidência 

quanto ao poder da farinha do feijão branco na redução da 

carga glicêmica devido ao seu amido resistente. A cocção desta 

farinha na forma de panqueca pode reduzir também o teor de 

ácido fítico presente na farinha do feijão branco que é um 

importante fator antinutricional presente na farinha. Conforme a 

análise sensorial da panqueca de farinha de feijão branco 

observou-se que as formulações diferenciam em termos de 

aceitação dos provadores em relação a panqueca tradicional 

necessitando assim de mais estudos que possam melhorar a 

aceitação de produtos isentos de glúten. 
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RESUMO: Os blends surgem como uma opção de produtos 
cujas formulações contêm suco de frutas e hortaliças. Durante 
o processamento mínimo da beterraba, o resíduo é descartado, 
estes se tornam matérias-primas interessantes em razão de 
que possuem um alto valor nutricional. Diante disso, este 
trabalho teve como objetivo elaborar e caracterizar física e 
físico-quimicamente blends de polpa de acerola e polpa de 
beterraba em diferentes formulações, sendo estes adicionados 
de resíduo liofilizado da beterraba. Foram elaborados as 
seguintes formulações: 25% de beterraba e 75% acerola; 50% 
de beterraba e 50% de acerola; 75% de beterraba e 25% 
acerola, sendo adicionados em cada formulação 2, 4 e 6% de 
resíduo liofilizado da beterraba. As polpas de acerola e 
beterraba, os resíduos da beterraba (in natura e liofilizado) e os 
blends processados foram submetidos às análises de ATT, 
SST, pH, cinzas, teor de água, atividade de água e cor. As 
diferentes proporções de acerola e beterraba nos blends 
alteraram os parâmetros físicos e físico-químicos, exceto a 
atividade de água. Com o aumento da concentração nos blends 
do resíduo da beterraba liofilizado houve tendência de aumento 
das cinzas e da intensidade de vermelho e redução do teor de 
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água. O aumento das proporções de resíduo liofilizado da 
beterraba adicionados nos blends, também alterou sua 
coloração resultando em um produto mais escuro. 
Palavras-chave: Fruta. Hortaliça. Mix. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Em todo o mundo se observa o aumento do consumo de 
frutas. Esse interesse não se estende somente para frutas 
tropicais frescas, mas também para sucos processados. O 
impacto desta demanda nos países em desenvolvimento tem 
promovido o aumento na capacidade de produção e 
processamento, dessa maneira assegurando a oferta desses 
produtos no mercado mundial (SOUSA et al., 2010). 
 O consumo de sucos, néctares e bebidas de frutas 
industrializadas tem crescido muito nos últimos anos. Marcado 
pelo dinamismo do setor, há um mercado crescente para sucos 
mistos, sendo que essa tendência é mais observada em 
produtos que utilizam, em suas formulações, frutas tropicais 
(MATTIETTO et al., 2006). As misturas de sucos ou néctares 
são chamadas de mixes ou blends, estes são elaborados com 
o intuito de melhorar as características nutricionais e sensoriais 
dos componentes consumidos de maneira isolada (BRANCO et 
al., 2007). 
 A acerola (Malpiglia glabra L.) é uma fruta originária de 
regiões tropicais da América Latina, apresenta boa inserção e 
aceitação no mercado internacional em razão da alta 
concentração de vitamina C (800 mg/100 g), sendo também rica 
em outros nutrientes como carotenoides, tiamina, riboflavina e 
niacina (YAMASHITA et al., 2003). 
 A beterraba (Beta vulgaris L.) é fonte de vitaminas do 
complexo B e de nutrientes como potássio, sódio, ferro, cobre 
e zinco, possui forte apelo sensorial devido à sua cor vermelho 
intenso (HERNANDES et al., 2007). Blends de beterraba e 
frutas cítricas resultam em produtos com bons teores de 
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nutrientes como ferro e vitamina C, essas combinações têm 
boas chances no mercado de polpas e sucos industrializados 
(LEMOS et al., 2013).  
 Durante o processamento da beterraba, cerca de 50% da 
massa total recebida é descartada (resíduo). Resíduos da 
agroindústria, como os gerados no processamento da 
beterraba, se tornam matérias primas interessantes, uma vez 
que normalmente são descartadas, possuindo um baixo custo 
e estando disponíveis em grandes quantidades (CHANTARO et 
al., 2008). 
 Considerando a grande quantidade de resíduos da 
beterraba gerado no processamento, uma alternativa para o 
seu aproveitamento é a liofilização, como forma de utilizá-lo 
como meio de agregar valor nutricional e sensorial na 
formulação de blends. A secagem de vegetais é um excelente 
método para o aumento da vida útil e maior facilidade na 
comercialização de alimentos. Permite a conversão de produtos 
perecíveis em produtos estáveis em razão da redução da 
atividade de água evitando contaminações microbiológicas e 
reações bioquímicas indesejáveis (MARQUES et al., 2009). 
 Diante do exposto este trabalho teve como objetivo 
elaborar e caracterizar física e físico-quimicamente blends de 
polpa de acerola com polpa de beterraba em diferentes 
concentrações. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Matérias-primas 

 

 As matérias-primas utilizadas foram acerola (Malpighia 
glabra L.) e beterraba (Beta vulgaris L.), adquiridas no comércio 
de Campina Grande – PB. 
  

Processamento 
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 As acerolas e as beterrabas maduras foram 
selecionadas e as que se apresentavam em outro estádio de 
maturação ou com injúrias mecânicas e/ou físicas foram 
descartadas. Em seguida, foram lavadas em água corrente, 
sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm 
durante 15 min e enxaguadas. 

Logo após, as acerolas foram despolpadas utilizando-se 
um liquidificador doméstico e peneiradas para separação da 
polpa das sementes. 

As beterrabas foram descascadas manualmente e 
trituradas em liquidificador doméstico, em seguida, foi 
peneirada para separação do suco e do resíduo (parte fibrosa). 

Ambas as polpas foram acondicionadas em embalagens 
de polietileno de baixa densidade e armazenadas em freezer a 
-18 °C, até o momento das análises. 
 O resíduo da beterraba foi congelado a -18 °C durante 
48 horas e a seguir liofilizado (Terroni, modelo LS 3000), a -48 
°C por 72 horas. O resíduo liofilizado foi triturado em almofariz 
com pistilo resultando em beterraba na forma de pó. 
  
Formulações 

 

 Foram elaborados nove blends com a polpa de acerola, 
polpa de beterraba e o pó do resíduo da beterraba liofilizado em 
diferentes concentrações. Na Tabela 1 são apresentados os 
valores das proporções utilizadas na elaboração. 
 

Tabela 1. Blends elaborados com diferentes concentrações de 
polpa de acerola, polpa de beterraba e resíduo liofilizado da 
beterraba. 

Formulações 

Concentração (%) 

Polpa de 

acerola 

Polpa de 

beterraba 

Resíduo 

liofilizado de 

beterraba 
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F1 25 75 2 

F2 25 75 4 

F3 25 75 6 

F4 50 50 2 

F5 50 50 4 

F6 50 50 6 

F7 75 25 2 

F8 75 25 4 

F9 75 25 6 

 

Caracterização física e físico-química 

 

 As análises físicas e físico-químicas foram realizadas, 
em triplicata, nas polpas de acerola e de beterraba, nos 
resíduos da beterraba (in natura e liofilizado) e nos nove blends 
(formulações). Foram determinadas, de acordo com os 
procedimentos analíticos do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) as 
seguintes análises: acidez total titulável (ATT) por titulometria 
com NaOH 0,1 M; sólidos solúveis totais (SST) expressos em 
ºBrix e determinados em refratômetro; pH em peagômetro 
digital; cinzas por incineração em mufla a 550 °C; teor de água 
em estufa sob pressão reduzida a 70 °C até peso constante. A 
atividade de água (aw) foi determinada em higrômetro Aqualab 
modelo 3TE (Decagon). A cor instrumental foi determinada 
usando o colorímetro MiniScan HunterLab XE Plus, obtendo-se 
as leituras de L* (luminosidade), a* (transição da cor verde -a* 
para o vermelho +a*) e b* (transição da cor azul -b* para a cor 
amarela +b). 
 
Análise estatística 

 

 Os dados das análises foram tratados de acordo com o 
delineamento experimental inteiramente casualizado, com três 
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repetições para cada parâmetro, utilizando-se o programa 
computacional ASSISTAT (SILVA e AZEVEDO, 2009). 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados das determinações físicas e físico-
químicas para a polpa de acerola e polpa de beterraba e 
resíduos in natura e liofilizado da beterraba estão dispostos nas 
Tabela 2 e 3.  
 

Tabela 2. Caracterização física e físico-química da polpa de 

acerola e polpa de beterraba. 

Parâmetros Polpa de acerola Polpa de beterraba 

ATT (% ácido cítrico) 1,41 ± 0,00 a 0,04 ± 0,00 b 

SST (ºBrix) 6,33 ± 0,57 a 6,33 ± 0,58 a  

pH 3,49 ± 0,05 b 6,19 ± 0,02 a 

Cinzas (%) 0,28 ± 0,02 b 0,53 ± 0,00 a 

Teor de água (%) 91,87 ± 0,17 a 83,43 ± 0,54 b 

Atividade de água (aw) 0,983 ± 0,005 a 0,976 ± 0,005 a 

L*  32,39 ± 0,20 a 0,19 ± 0,01 b 

+a*  36,66 ± 0,06 a 0,66 ± 0,04 b 

+b*  31,80 ± 0,37 a 0,18 ± 0,01 b 

Em que: ATT - Acidez Total Titulável; SST - Sólidos Solúveis Totais; L* 

(luminosidade); +a* (intensidade de vermelho); +b* (intensidade de 

amarelo). As médias seguidas pela mesma letra, na mesma linha, não 

diferem estatisticamente entre si (Média ± Desvio Padrão). 
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Tabela 3. Caracterização física e físico-química do resíduo in 
natura e liofilizado da beterraba. 

Parâmetros 

Resíduo in 

natura da 

beterraba 

Resíduo 

liofilizado da 

beterraba 

ATT (% ácido cítrico) 0,10 ± 0,01 b 0,46 ± 0,47 a 

SST (ºBrix) 7,10 ± 0,10 b 61,02 ± 0,25 a 

pH 6,32 ± 0,02 a 6,11 ± 0,03 b 

Cinzas (%) 7,2 ± 0,91 a 6,55 ± 0,03 b 

Teor de água (%) 75,96 ± 0,23 a 7,22 ± 0,00 b 

Atividade de água (aw) 0,989 ± 0,002 a 0,286 ± 0,006 b 

L*  9,22 ± 0,07 b 16,82 ± 0,02 a 

+a*  4,98 ± 0,09 b 19,63 ± 0,06 a 

+b*  2,23 ± 0,07 b 5,62 ± 0,35 a 

Em que: ATT - Acidez Total Titulável; SST - Sólidos Solúveis Totais; L* 

(luminosidade); a* (transição da cor verde -a* para o vermelho +a*); b* 

(transição da cor azul -b* para a cor amarela +b). As médias seguidas pela 

mesma letra, na mesma linha, não diferem estatisticamente entre si (Média 

± Desvio Padrão). 

 

 O valor da acidez total titulável (ATT) da polpa de acerola 
(1,41% ácido cítrico) está dentro do recomendado na 
legislação, que especifica teor mínimo de 0,8% nesse tipo de 
produto (BRASIL, 2000). Valor próximo de ATT para a polpa de 
acerola foi encontrado por Souza et al. (2015) com teor de 
1,33% de ácido cítrico. A polpa da beterraba apresentou ATT 
muito baixa (0,04% de ácido cítrico). Os resíduos, in natura e 
liofilizado da beterraba, diferiram estatisticamente quanto à 
acidez total titulável, havendo uma concentração dos ácidos 
orgânicos no resíduo da beterraba liofilizado. Zanatta et al. 
(2010) encontraram para farinha de beterraba desidratada em 
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estufa com circulação forçada de ar teor de 7,12% de ácido 
cítrico, sendo muito superior ao encontrado nessa pesquisa. 
 As diferenças na composição física e físico-química de 
produtos vegetais podem estar relacionadas ao estádio de 
maturação do fruto, variedade e condições edafoclimáticas de 
cultivo. 
 O teor de sólidos solúveis totais (SST), para a polpa de 
acerola, está dentro dos padrões de identidade e qualidade 
estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2000), que 
recomenda valor mínimo de 5,5 ºBrix. A polpa de beterraba 
apresentou SST semelhante ao da acerola. Observa-se que 
houve um aumento no teor de SST com a liofilização do resíduo, 
onde, de acordo com Santos (2013), o acréscimo pode ser 
explicado pela maior concentração de açúcares no produto 
liofilizado. A redução no teor de água de um vegetal é 
acompanhada pela maior concentração de açúcares, em 
consequência, maior concentração também de sólidos solúveis 
totais. 
 O pH da polpa de acerola apresentou média de 3,49, 
estando de acordo com a legislação que determina valor 
mínimo de 2,80 (BRASIL, 2000). Já para a polpa de beterraba, 
o valor de pH encontrado foi de 6,19 sendo classificada como 
um alimento pouco ácido (pH > 4,5) de acordo com Baruffaldi e 
Oliveira (1998). Valor próximo foi quantificado por Soares et al. 
(2001) para a polpa de acerola com pH de 3,31. Com relação 
aos resíduos, in natura e liofilizado da beterraba, observa-se 
uma pequena diferença entre o pH dos mesmos, apresentando 
valores de pH altos. Vale salientar que o pH é de suma 
importância para verificação da qualidade dos alimentos, pois 
sabe-se que alimentos com pH superior a 4,5 tendem ao 
crescimento do Clostridium botulinum. Portanto, cuidados 
principalmente no armazenamento e acondicionamento são 
essenciais para manutenção da qualidade destes produtos. 
 O teor de cinzas diferiu estaticamente para ambas as 
polpas, com teor de 0,28% para a polpa de acerola e 0,53% 
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para a polpa de beterraba. Avaliando a polpa de acerola Soares 
et al. (2001) obtiveram em média de 0,46% de cinzas, valor um 
pouco acima em relação ao encontrado neste trabalho. 
Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 
(TACO, 2011), a beterraba crua possui 0,9% de cinzas, 
evidenciando presença de elevado teor de elementos minerais 
(CÓRDOVA et al., 2005). Com relação aos resíduos, houve 
uma variação de 7,2% para o resíduo in natura e 6,55% para o 
resíduo liofilizado da beterraba. Segundo Pasa (2015) o teor de 
cinzas da farinha de beterraba foi de 7,1% na amostra secada 
durante 7 horas, assemelhando-se ao resíduo in natura deste 
trabalho e de 5,5% de cinzas para a amostra secada por 2 
horas. Bassetto et al. (2011) encontraram para a farinha do 
resíduo de beterraba desidratada em estufa de circulação de ar 
um valor de 7,9% de cinzas, valor próximo ao encontrado neste 
trabalho. 
 O teor de água diferiu estatisticamente para ambas as 
polpas, sendo que a polpa de beterraba apresentou quantidade 
inferior ao da polpa de acerola, isto deve-se ao fato da maior 
proporção de sólidos totais existentes na polpa de beterraba. 
Em estudo realizado com farinhas desidratadas de vegetais, 
Zanatta et al. (2010) obtiveram valor de teor de água para 
beterraba in natura de 89,3%. Em relação a polpa de acerola, 
Diniz et al. (2003) obtiveram teor de água de 90,15%. Com 
relação aos resíduos, ambos diferiram estatisticamente devido 
ao processo de liofilização. Por sua vez a amostra de resíduo in 
natura apresentou um teor de água de 75,96%, superior ao 
determinado por Cavichiolo et al. (2014) de 68,73% no bagaço 
de laranja. Como esperado, o resíduo liofilizado apresentou 
menor de teor de água do que o resíduo in natura. O teor de 
água (7,22%) para o resíduo liofilizado foi inferior ao encontrado 
por Cavichiolo et al. (2014) para o bagaço da laranja, de 
12,16%. 
 Constataram-se valores superiores a 0,96 para a 
atividade de água das polpas de acerola, de beterraba e do 
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resíduo da beterraba in natura indicando a necessidade de uma 
secagem para aumento da vida útil para poderem ser 
armazenados sob condições ambientais de supermercado sem 
necessidade de refrigeração, já que alimentos com atividade de 
água abaixo de 0,6 são considerados como 
microbiologicamente seguros. Com relação aos resíduos, in 
natura e liofilizado, observa-se diminuição da atividade de água 
com a liofilização. 
   A avaliação colorimétrica revelou uma polpa de acerola 
escura, com luminosidade (L*) superior a 30, predominando a 
coloração alaranjada. Por sua vez, a polpa da beterraba 
apresentou-se escura, com L* inferior a 1,0, com baixas 
intensidades de vermelho e de amarelo (+a* e +b*). Verifica-se 
que houve um aumento nos parâmetros de cor após o processo 
de liofilização do resíduo da beterraba, deixando a amostra 
mais clara. 
 Estão apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6 os dados das 
caracterizações dos blends de polpa de acerola e beterraba, 
adicionados do resíduo liofilizado de beterraba. O blend de 
polpa de acerola com beterraba pode ser considerado um novo 
produto, em razão de não existir na literatura trabalho 
semelhante. 
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Tabela 4. Caracterização físico-química dos blends de polpa de 
acerola e beterraba, adicionados de resíduo liofilizado de 
beterraba. 

Formulações ATT (% ácido cítrico) SST (ºBrix) pH 

F1 0,40±0,40 d 6,66±0,58 c 3,41±0,03 d 

F2 0,41±0,41 d 8,33±0,58 b 3,34±0,03 f 

F3 0,38±0,38 e 8,66 ±0,57 a 3,57±0,02 b 

F4 0,74±0,01 c 5,66±0,57 d 3,46±0,56 c 

F5 0,75±0,01 c 8,33±0,57 b 3,57±0,88 b 

F6 0,73±0,02 c 8,66±0,58 a  3,68±0,01 a 

F7 1,09±0,02 a 8,33±0,57 b 3,31±0,02 f 

F8 1,09±0,01 a 8,33±0,57 b 3,42±0,03 d 

F9 1,07±0,02 a 8,66±0,58 a 3,37±0,02 e 

Em que: ATT - Acidez Total Titulável; SST - Sólidos Solúveis Totais. As 

médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem 

estatisticamente entre si a 5% de probabilidade de acordo com o teste de 

Tukey (Média ± Desvio Padrão). 

   

 Observa-se nos blends que houve uma tendência de 
aumento da acidez total titulável com o aumento da 
concentração de polpa da acerola.  

Com relação ao teor de SST observou-se pequenas 
variações entre as formulações (8,33 a 8,66), exceto os blends 
F1 e F4 que apresentaram os menores valores e diferiram 
estatisticamente das demais formulações.  

O pH dos blends variaram entre 3,31 e 3,68, sendo todos 
considerados como alimentos muito ácidos (pH < 3,7). 
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Tabela 5. Caracterização físico-química dos blends de polpa de 
acerola e beterraba, adicionados de resíduo liofilizado de 
beterraba. 

Formulações Cinzas (%) Teor de água (%) 
Atividade de 

água (aw) 

F1 0,37±0,02 d 90,56±0,33 a 0,989±0,00 a 

F2 0,40±0,01 d 88,70±0,45 c 0,985±0,00 a 

F3 0,43± 0,03 c 86,93±0,08 d 0,982±0,00 a 

F4 0,47±0,04 c 89,94±0,23 b 0,987±0,00 a 

F5 0,53±0,03 b 89,35±0,27 b 0,987±0,00 a 

F6 0,55±0,06 b 87,44±0,12 d 0,983±0,00 a 

F7 0,57±0,05 b 91,05±0,54 a 0,987±0,00 a 

F8 0,61±0,02 a 89,51±0,37 b 0,991±0,00 a 

F9 0,65±0,05 a 88,82±0,15 c 0,987±0,00 a 

Em que: As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não 

diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade de acordo com o 

teste de Tukey (Média ± Desvio Padrão). 

 

 O teor de cinzas dos blends apresentou tendência de 
aumento com o aumento da concentração do resíduo liofilizado 
da beterraba, tendo as formulações F1 e F9, respectivamente, 
menor e maior percentual de cinzas. Sabe-se que a quantidade 
de cinzas pode estar associada à baixa concentração de 
minerais em resíduos de frutas, onde estas por sua vez, 
possuem elevados teores de umidade. Lemos et al. (2013) 
encontraram valores variando de 0,46 a 0,98% e Silva et al. 
(2013) mencionaram uma variação de 0,34 a 0,47% de cinzas 
para blend de laranja tangor ‘Ortanique’ e beterraba e blends de 
mamão formosa e figo-da-índia, respectivamente. 
 O teor de água dos blends variou entre 88,82 e 90,56% 
apresentando tendência de redução com o aumento da 
concentração do resíduo liofilizado da beterraba. Valores 
próximos foram encontrados por Lemos et al. (2013) ao 
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avaliarem o teor de água de blends de laranja tangor ‘Ortanique’ 
e beterraba com médias entre 89,54 a 92,18%.  

Em relação à atividade de água não houve diferenças 
significativas entre os valores médios dos diferentes blends. 

Na Tabela 6 têm-se os parâmetros da cor dos diferentes 
blends avaliados. Observa-se que com o aumento da 
concentração da polpa de acerola houve tendência de aumento 
dos valores de L*, indicando que as amostras ficavam mais 
claras. As médias de L* variaram de 1,62 a 18,48 demonstrando 
que os blends eram escuros. Nota-se que houve predominância 
da intensidade de vermelho em relação a intensidade de 
amarelo, o que era esperado em razão da cor das polpas. Os 
valores de +a* (intensidade de vermelho) apresentaram 
tendência de aumento com o aumento da concentração do 
resíduo de beterraba, estando relacionado com a presença dos 
pigmentos betacianinas, responsáveis pela coloração 
avermelhada dessa hortaliça (HERNANDES et al., 2007). 
 

Tabela 6. Parâmetros de cor dos blends de polpa de acerola e 
beterraba, adicionados de resíduo liofilizado de beterraba. 

Formulações L* +a* +b* 

F1 1,90 ±0,04 h 10,61±0,23 g 2,41±0,22 f 

F2 1,62 ±0,06 h 9,08±0,22 i 1,78±0,09 g 

F3 2,64±0,09 g 9,85±0,25 h 2,06±0,35 g 

F4 5,07 ±0,15 e 22,12±0,18 c 5,24±0,14 c 

F5 4,65±0,59 f 20,64 ±0,17 d 4,86±0,16 d 

F6 10,61±0,24 b 13,24±0,21 f 4,02±0,19 e 

F7 9,86±0,07 c 28,10 ±0,12 a 9,83±0,12 a 

F8 8,77±0,12 d 25,15±0,26 b 7,90±0,25 b 

F9 18,48±0,10 a 13,82 ±0,09 e 3,93±0,13 e 

Onde: L* (luminosidade); +a* (intensidade de vermelho); +b* (intensidade de 

amarelo). As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não 

diferem estatisticamente entre si (Média ± Desvio Padrão).  
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 Houve oscilação do parâmetro +b* (intensidade de 
amarelo) de acordo com a proporção de resíduo adicionado, 
onde as formulações F2 e F7 apresentaram o menor e maior 
valor, respectivamente. Lemos et al. (2013) avaliando a cor de 
blends de laranja tangor ‘Ortanique’ e beterraba encontraram 
uma variação de 2,17 a 13,58 para L*; de 7,61 a 10,48 para +a*; 
e de 0,88 a 3,40 para +b*. 
 
4 CONCLUSÕES  

 
 As diferentes proporções de acerola e beterraba nos 
blends alteraram os parâmetros físicos e físico-químicos, 
exceto a atividade de água. Os blends foram considerados 
como produtos muito ácidos e com a acidez total titulável 
aumentando com o aumento da concentração da polpa de 
acerola. Com o aumento da concentração nos blends do 
resíduo da beterraba liofilizado houve tendência de aumento 
das cinzas e da intensidade de vermelho e redução do teor de 
água. O aumento das proporções de resíduo liofilizado da 
beterraba adicionados nos blends, também alterou sua 
coloração resultando em um produto mais escuro. 
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RESUMO: A utilização do FOS (Frutooligossacarídeo) no 

iogurte simbiótico como alternativa para pessoas constipadas, 

tendo em vista que esse efeito pode ser direcionado as regiões 

alvo do trato gastrintestinal, o consumo de um prebiótico 

juntamente com um probiótico, formando a junção simbiótica e 

com adição da geleia do abacaxi em diferentes concentrações, 

aumentando os efeitos benéficos. O abacaxi é uma fruta rica 

em alto teor fibras e auxilia na digestibilidade do trânsito 

intestinal. Foram formuladas amostras de Iogurte com 

diferentes concentrações de geleia de abacaxi e FOS. O 

objetivo deste estudo foi caracterizar e avaliar a aceitação do 

iogurte simbiótico com adição da geleia de abacaxi caseira. Os 

iogurtes atenderam à legislação brasileira em vigor, sendo os 

produtos considerados integrais por apresentarem valores 

maiores do que de 3% de gordura. As amostras demonstraram 

crescimento de bactérias lácticas aceitável para um produto 

simbiótico chegando a níveis de 109UFC/g e provadores não 

treinados avaliaram sensorialmente por meio de escala 

mailto:nutrilidiabsousa@outlook.com


FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IOGURTE POTENCIALMENTE 
SIMBIÓTICO ADICIONADO DE GELEIA DE ABACAXI (Ananas comosus) 

52 
 

hedônica e escala de intenção de compra estando os produtos 

aceitáveis segundo a avaliação dos provadores e com bom 

índice de compra, podendo competir com outros produtos 

lácteos no mercado. 

 

Palavras-chave: Iogurte simbiótico. Geleia de abacaxi. Análise 

sensorial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dieta equilibrada com estilo de vida saudável estimulou a  

indústria alimentícia a desenvolver alimentos mais saudáveis, 

com proposta e adição de ingredientes naturais para enriquecer 

alimentos processados. O mercado de produtos lácteos busca 

desenvolver produtos inovadores que possam trazer benéficos 

à saúde do individuo e contribuir para uma vida mais saudável. 

Dentre eles, os leites fermentados são os principais 

representantes desta inovação, com destaque para o iogurte 

(GALLINDA, 2010).  

Os estudos indicam que os probióticos, dentre eles os do 

gênero Lactobacillus são mais utilizados em alimentos, 

podendo exercer seus efeitos competindo com patógenos, 

modificando o ambiente intestinal pela redução do pH, e em 

consequência dos produtos da fermentação, interagindo e 

modulando a resposta inflamatória e imunológica local e 

sistêmica, entre outros (MORAIS; JACOB, 2006). 

A incorporação de fibras alimentares como o 

Frutoligossacarídeo (FOS), considerada prebiótico, juntamente 

com adição de culturas probióticas dá origem aos chamados 

iogurtes simbióticos. Em termos tecnológicos, a associação do 

prebiótico com  probiótico pode resultar em uma vantagem 
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competitiva para o micro-organismo prebiótico, além do FOS 

contribuir para melhoria da textura dos iogurtes (SAAD et al., 

2011; MONTANUCI; GARCIA; PRUDENCIO, 2010; 

PIMENTEL; GARCIA; PRUDENCIO, 2012). A suplementação 

de iogurtes com prebióticos como o FOS e com bactérias 

probióticas também constitui uma maneira de agregar valor a 

um produto que já possui benefícios intrínsecos à saúde 

humana (RUFINO, 2008; GALLINDA, 2010; SAAD et al., 2011). 

Costa et al., (2012), afirmam que ocorreu um aumento 

significativo da adição de frutas em bebidas lácteas e do 

consumo desse tipo de produto, devido à presença de 

compostos com propriedades funcionais comprovadas em 

algumas frutas, que podem proporcionar efeitos benéficos à 

saúde do indivíduo. Consequentemente, resultou em um maior 

estímulo e o surgimento de várias pesquisas no setor lácteo. 

 A adição de frutas vem como uma alternativa de 

enriquecimento das propriedades nutricionais do iogurte já que 

muitas frutas apresentam compostos bioativos como os 

compostos fenólicos e os ácidos graxos insaturados. A 

suplementação de iogurtes com prebióticos como o FOS e com 

bactérias probióticas também constitui uma maneira de agregar 

valor a um produto que já possui benefícios intrínsecos à saúde 

humana (RUFINO, 2008; GALLINDA, 2010; SAAD et al., 2011). 

 O abacaxi é considerado um fruto de grande aceitação pelo 

seu aroma e sabor, é consumido e apreciado em todo o mundo, 

devido ao seu sabor refrescante e ácido, mas também por suas 

qualidades nutricionais (MEDINA et al., 1978; GONÇALVES; 

ANDRADE ; SOUZA, 2010). 

 O abacaxi comestível (Ananas comosus) está entre as 

frutas com maior cultivo no Brasil, sendo considerada uma das 

mais importantes frutas tropicais do mundo, com grande 
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demanda no mercado frutícola. Isso favorece no 

desenvolvimento econômico e social do país com a geração de 

emprego e renda (EMBRAPA 2009; EMBRAPA, 2007; 

BENGOZI et al, 2009). De acordo com a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, no critério 

produção de alimentos e commodities agrícolas, em 2011 o 

Brasil foi o 2º maior produtor mundial de abacaxi (FAO, 2013). 

 Este trabalho teve como principal objetivo analisar as 

propriedades nutricionais do iogurte com adição de geleia de 

abacaxi (Ananas comosus), avaliando as características 

sensorial e físico-química. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  2.1 Matéria-prima 

  Os ingredientes do iogurte foram adquiridos em 

supermercados da cidade de João Pessoa PB e São Paulo SP, 

sem distinção de marca e de fabricante. Dentre estes 

ingredientes estava o iogurte natural, o leite UHT pasteurizado, 

Lactobacillus acidophilus, FOS (inulina) e a  polpa do abacaxi 

(Ananas comosus). A formulação do iogurte e a fabricação da 

geleia de abacaxi, foram realizadas no laboratório 

Multidisciplinar I da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB). 

 

Tabela 1. Ingredientes usados na para elaboração do iogurte e 

geleia de abacaxi 

 

Ingredientes Quantidades 

Iogurte 

Leite pasteurizado tipo C 1L 

Açúcar 100g 
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Iogurte natural 170 Ml 

Geléia de abacaxi 

Polpa de  Abacaxi (Ananas 

comosus)        

70 g 

Açúcar 30 g 

Água 100 Ml 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

2.2 Análise descritiva quantitativa do Iogurte 

 Para a formulação do iogurte forma utilizados, leite 

pasteurizado tipo C (1L), adição de  açúcar (100g), logo após o 

leite foi submetido ao tratamento térmico (90º C/ 10 min), 

passou por resfriamento (± 43ºC), em seguida foi feita adição 

de cultura láctea (200 mL de iogurte natural), esperou a ação 

da fermentação (43-45 Cº/ 4 hrs), foi para refrigeração e no dia 

seguinte foi adicionada a geleia de abacaxi. 

 

2.3 Análise descritiva de geleia de abacaxi (Ananas 

comosus) 

  

 Para a formulação da geleia de abacaxi (Ananas comosus), 

feita a obtenção da fruta e sua higienização, para a elaboração 

de 100 g de geleia de abacaxi, foi utilizado a polpa da fruta in 

natura (70 g), açúcar (30 g), após liquidificar a fruta com água 

(30 mL), foi adicionado o açúcar (30 g), levado ao fogo baixo 

(180 ± 1º C), verificou- se o teor de sólidos solúveis e foi para o 

armazenamento em potes de vidros estéreis. 

 

2.4 Análise físico- química  

 



FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IOGURTE POTENCIALMENTE 
SIMBIÓTICO ADICIONADO DE GELEIA DE ABACAXI (Ananas comosus) 

56 
 

 As análises físico-químicas do iogurte foram realizadas no 

laboratório Multidisciplinar I da faculdade internacional da 

paraíba – fpb. conforme as metodologias citadas pelo instituto 

Adolfo Lutz (2008) foram determinadas a umidade, o lipídeo, a 

proteínas e o resíduo mineral fixo (RMF). A umidade foi 

determinada por dessecação direta em estufa a 105°C por 24 

horas; o lipídeo foi determinado utilizando-se o equipamento 

extrator de lipídeos Soxhlet; a proteína foi determinada pelo 

método de Kjeldahl baseando-se em 3 etapas: digestão, 

destilação e titulação; o RMF foi determinado por meio da 

incineração das amostras em forno mufla a temperatura de 500 

à 550°C por um período de 4/6h (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2008); o pH foi determinado através do indicador universal; a 

acidez titulável foi determinada por titulometria com solução de 

NaOH 0,01N, utilizando como indicador a fenolftaleína e o 

resultado expresso em g/100ml (Association of Official 

Analytical Chemist, AOAC, 1995); e a lactose foi determinada 

pelo método de Lane-Eynon. 

 

2.5 Análise microbiológica  

  

 As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório 

Multidisciplinar I da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) , 

conforme a recomendação e as exigências da RDC nº. 12, de 

02 janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). A metodologia utilizada 

para efetuar as análises microbiológicas foi baseada na 

Instrução Normativa nº. 62, de 26 de agosto de 2003, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

que oficializa os métodos analíticos para análises 

microbiológicas para controle de produtos de origem animal e 

água (BRASIL, 2003). Foi realizada a análise microbiológica de 
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bactérias lácticas totais do 1º, 7º, 14º e 21º dias de 

armazenamento à 5°C. 

 

2.6 Análise de colorimetria  

 

A análise de calorimetria das amostras de iogurte  foi 

realizada no 1º, 7º, 14º e 21º dias de armazenamento a 5°c pela 

leitura direta de refletância do sistema de coordenadas 

retangulares “L” (luminosidade), “a” (intensidade de vermelho e 

verde) e “a” (intensidade de amarelo e azul) empregando a 

escala de cor CIELab, com iluminante d65 e ângulo de 

observação de 10°. foi utilizado o equipamento 

Spectrophotometer cm-5 (Konica Minolta). 

 

2.7  Análise estatística  

 

Os resultados das análises físico-químicas e sensorial 

foram submetidos ao teste t-student realizando-se teste de 

comparação de  médias em nível de 5% de significância 

(p<0,05). Em todas as análises estatísticas foi utilizado o 

programa Microsoft Excel for Windows (NEUFELD, 2010) para 

montagem do banco de dados, e o utilizou-se o programa - 

Sigma Stat 3.1 (SIGMASTAT, 2009) para cálculo dos resultados 

estatísticos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os intervalos para a avaliação físico-química do iogurte 

simbiótico foram realizadas no 1º dia de armazenamento, 7º e 

21º dia de armazenamento do iogurte. Esses intervalos foram 

escolhidos para se observar às mudanças que poderiam 
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ocorrer no iogurte durante seu armazenamento e saber como 

se comportam as mudanças, analisando o iogurte em intervalos 

de tempo menores. Não houve diferença significativa entre os 

tratamentos e entre os tempos (p<0,05) para os valores de 

composição de Resíduo Mineral Fixo (RMF), Umidade, Lipídeos 

e Proteínas.  

Os valores de Proteínas variaram entre 7,28% e 8,12%. 

Segundo a legislação, para o produto ser legalmente incluído 

na classificação de bebida láctea fermentada é necessário 

atingir um mínimo de 1,2 g de proteína/100 g de produto, valor 

ultrapassado nas bebidas lácteas experimentais (BRASIL, 

2004). Já os valores de lipídeos variaram entre (3,74% e 

3,95%), segundo a legislação brasileira, em função do teor de 

gordura na base láctea, os leites fermentados são classificados 

da seguinte forma: a) com creme: mínimo de 6,0%; b) integral: 

mínimo de 3,0%; c) parcialmente desnatado: máximo de 2,9%; 

e d) desnatado: máximo de 0,5% (CHR. HANSEN, 1998). 

Dessa forma, as bebidas lácteas fermentadas formuladas neste 

trabalho podem ser enquadradas na categoria Integral. Os 

valores de RMF variaram entre (1,05% e 1,24%) diferentemente 

do apresentado por Silva et al, 2001 que encontrou uma média 

de 0,58% nas suas amostras. Os valores de umidade variaram 

entre 77,85% e 79,02% ou seja 20,8 e 22,15%  de Estrato seco 

total (EST), Na elaboração e avaliação de uma bebida láctea 

fermentada à base de soro de leite fortificada com ferro, Silva 

et al. 2001,  encontraram um teor de 18,16% de sólidos totais 

este valor ficou abaixo desta pesquisa por ser um produto 

adicionado de soro de leite.  

 A acidez exerce grande influência sobre os atributos de 

qualidade dos produtos lácteos fermentados e é um dos fatores 

que limita sua aceitação. Além disso, a produção de ácido 
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lático, substância característica de todos os leites fermentados, 

age como conservante natural, além de tornar os componentes 

do leite mais digeríveis, favorecendo os indivíduos aclorídricos. 

A produção de ácido lático contribui para a desestabilização das 

micelas de caseína e, conseqüentemente, para a formação do 

gel, além de proporcionar o seu sabor ácido característico, 

podendo também acentuar o aroma do produto. Os resultados 

do perfil fermentativo do Iogurte durante os tempos analisados 

encontram-se na figura 1.  

 

Figura 1. Perfil fermentativo dos iogurtes simbióticos formulados com 
diferentes concentrações de geleia de abacaxi ao longo do tempo 
refrigerado 5°C. Imagem A: Percentual  de lactose, Imagem B: Curva 
de crescimento das bactérias lácticas totais, Imagem C: Percentual 
de acidez e Imagem D: pH. 
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Fonte: Dados da pesquisa  
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 O iogurte desenvolvido neste estudo apresentou um 

consumo maior da lactose nas amostras, controle e 5% no 14º 

dias de análises, mantendo-se constante até o 21º dia( FIG. 

1A), as amostras 10% e 15% obtiveram valores acima de 4,5%, 

durante todo processo fermentativo, não obtendo resultados 

significativos entre as duas amostras. As bactérias láticas 

tiveram crescimento nas amostras controle, 5%, e 10%,  o 

crescimento minimo dessas bactérias é de 10-6 UFC, o que é 

preconizado pela Legislação vigente, esse crescimento chegou 

a 10-10 UFC no 14º dia e a amostra 15% teve crescimento no 1º 

momento, havendo um declínio no 7º dia de análises.  

  De acordo com Vasconcelos et al., (2013), a  sobremesa 

láctea desenvolvida nesse estudo continha 10-8 UFC/g do 

produto (5 x 10-9UFC/porção), quantidade que está de acordo 

com a legislação brasileira vigente), satisfazendo, assim, o 

critério estabelecido para alimentos probióticos. Portanto, 

considerando que a quantidade mínima diária de micro-

organismos viáveis que devem ser ingeridos para efeitos 

terapêuticos é de 10-8 a 10-9 UFC/mL ou g do produto, um pote 

contendo 50 gramas do mesmo seria mais do que suficiente 

para alcançar as necessidades diárias. 

 Nesse caso o iogurte simbiótico está dentro das normas, as 

amostras controle, 5% e 10% teve crescimento de 10-10    UFC, 

e a amostra 15% teve crescimento de 10-9 UFC. Para que seja 

um iogurte com ação probiótica é necessário   atingir o mínimo 

de 10-6 UFC, para ter ação próbiotica e conseguir chegar até 

seu trajeto final, ultrapassando barreiras como a ação da bile e 

das enzimas ácidas do estômago o iogurte conseguiu atingir 10-

10  UFC, em comparação com o iogurte Vasconcelos et al., 

(2013) que também atendeu aos critérios da legislação. 
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 A acidez das amostras 5%, 10% e 15% mostrou está dentro 

do desejado, uma acidez de 0,70 e 0.75, na amostra controle 

estava com acidez 0.90, o que foge dos parâmetros da 

Legislação. O pH da amostra controle mostrou ter mais ação 

pois o Lactobacillus cresce e tolera pH mais baixo. 

 O valor de pH está relacionado à atividade metabólica das 

bactérias, podendo favorecer a um determinado grupo em 

detrimento de outro. No caso da fermentação do iogurte, 

bactérias do gênero Lactobacillus crescem e toleram valores de 

pH mais baixos do que as pertencentes ao gênero 

Streptococcus (ZOURARI et al., 1992). 

 Moreira et al,. (2003), ao analisar três lotes de quatro 

marcas de iogurtes, verificaram que os resultados encontrados 

para acidez não foram constantes nas séries de amostras, em 

função dos três lotes de fabricação. Em termos gerais, a 

quantidade de acidez foi de 1,0% sendo que o desejável é em 

torno de 0,70-0,72% de ácido láctico (RALPH, 1998). 

 Em detrimento a acidez, o iogurte simbiótico apresentou 

acidez dentro dos parâmetros, em destaque apenas a amostra 

controle que atingiu 0.90 por ter maior consumo da lactose, em 

relação ao pH da mesma amostra está dentro do recomendado 

pois nos dias 7º, 14º e 21º ele permaneceu com 4,5 pH, pois é 

nesse meio que acontece a ação do Lactobacillus, comparando 

a análise do Moreira et al., (2003) os resultados para acidez não 

foram constantes nas amostras e seguindo o que fala Ralph 

(1998), a quantidade de acidez não atingiu o desejável. Os 

parâmetros utilizados para cor  encontram- se disponível  na 

tabela 1. 

 

Tabela 2. Perfil da cor instrumental dos iogurtes simbióticos nos 

períodos 1 e 21 de fermentação. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Média e desvio padrão dos parâmetros de cor. *na mesma linha 

indica diferença significativa entre os tempos de 

armazenamento (5°C) dos iogurtes simbióticos, analisados ao 

teste t-student (p<0,05). Letras diferentes na mesma coluna 

indica diferença significativa entre os tempos de 

armazenamento (5°C) dos iogurtes simbióticos, analisados ao 

teste de Tukey (p<0,05). 

 

 Para a classificação do parâmetro cor, a amostra controle 

do 1º e  21º dias, pois esse resultado próximo de 100 significa 

dizer que as amostras teve aumento na luminosidade (L*) 

ficando próximo ao branco, à medida que os microrganismos 

consumiram o FOS, o iogurte fica mais homogêneo.  As 

amostras 5%, 10% e 15% diminuíram a luminosidade (L*), 

aproximando da cor amarelo estes resultados positivos em b*, 

significa dizer que a cor está amarela, com a presença da geleia 

do abacaxi ressaltou a coloração natural da polpa do abacaxi. 

Tratamento 

Parâmetros de cor 

L a* b* 

1° dia 21° 

dia 

1° dia 21° 

dia 

1° 

dia 

21° 

dia 

Controle 87,2b ± 

0,1 

88,7a ± 

0,2* 

-3,2b ± 

0,0 

-3,5 ± 

0,1* 

6,4b 

± 0,1 

8,7 ± 

0,1* 

5% 88,9a ± 

0,2 

88,7a ± 

0,1 

-3,4a ± 

0,0 

-3,5 ± 

0,0 

8,1a 

± 0,1 

8,7 ± 

0,0* 

10% 88,3a ± 

0,2* 

84,2b ± 

0,5 

-3,4a ± 

0,0* 

-3,2 ± 

0,0 

7,8a 

± 0,0 

7,9 ± 

0,6 

15% 87,4b ± 

0,2 

88,0a ± 

0,3 

-3,2b ± 

0,1 

-3,4 ± 

0,0 

6,5b 

± 0,6 

9,0 ± 

0,0* 
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 De acordo com Leite (2015), polpa de açaí adicionada nas 

formulações de iogurte contém antocianinas, pigmentos 

naturais, que apresentam coloração roxo negro (MANTOVANI; 

MORELLATO, 2000). De acordo com a escala CIELab de 

Hunterlab (2008), a luminosidade L* varia de 0 (preta) a 100 

(branca). Pelos dados da Tabela 4, pode-se observar que 

quanto maior a concentração de polpa de açaí adicionada 

menores foram os valores encontrados para L*, indicando que 

as formulações adicionadas de 20 e 25 % de polpa de açaí 

apresentaram coloração mais escuras. 

 Em comparação ao parâmetro L*, o iogurte simbiótico com 

adição d geleia de abacaxi teve resultados satisfatórios para cor 

branca, e o iogurte adicionado da polpa de açaí tem sua 

luminosidade próxima ao escuro, devido o pigmento roxo 

escuro natural do açaí. 

 A coordenada a* para todas as amostras mostrou-se 

negativa, esse parâmetro sinaliza a cor verde, mas que não 

interfere em resultados de cor para o iogurte, de  acordo com o 

CIElab. 

 Os valores de a* encontrados não foram significativos para 

os fatores concentração de polpa e tempo de armazenamento 

(p≥0,05). De acordo com a escala o valor de a* positivo indica 

vermelho e negativo indica verde (HUNTERLAB, 2008). Os 

valores encontrados foram sempre positivos (Tabela 4), 

indicando variação de cor, em direção ao vermelho. 

 Em comparação iogurte de açaí (LEITE, 2015), não 

mostrou resultados para os parâmetros do CIElab, e as 

amostras do iogurte potencialmente simbiótico também não 

teve estes resultados. 

 Na coordenada b* ficou positivo, o que significa dizer que 

está em amarelo para todas as amostras e tempos do iogurte 
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potencialmente simbiótico, devido a coloração da geleia do 

abacaxi. 

 As coordenadas de cromaticidade indicam as direções das 

cores. O valor de b* positivo corresponde ao amarelo e negativo 

ao azul (HUNTERLAB, 2008). A adição de polpa de açaí 

influenciou apenas o valor da coordenada de b* no final do 

período de armazenamento (t28), sendo negativo apenas para 

a formulação controle (sem polpa) e positivo para as demais 

(Tabela 4). Entretanto os valores de b* foram bem próximos a 

origem (zero), tendo em vista que a escala de b* pode variar de 

-50 a  70 (ALVES et al., 2008), não caracterizando em 

exatamente amarela ou azul as formulações elaboradas no 

presente estudo. 

 Em detrimento as estatísticas do iogurte de açaí (LEITE, 

2015), teve apenas diferença na amostra controle (sem polpa). 

Já as amostras analisadas do iogurte com geleia de abacaxi  

teve resultados positivos para o amarelo. 
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Figura 2. Perfil sensorial dos iogurtes simbióticos formulados 

com diferentes concentrações de geleia de abacaxi ao longo do 

tempo refrigerado 5°C. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na análise sensorial teve total de 240 provadores, sem 

distinção de sexo, adultos e estudantes da instituição, 

analisaram quatro amostras de iogurte potencialmente 

simbiótico com adição de geleia de abacaxi (50 mL), codificadas 

e avaliando uma escala de 9 (gostei muitíssimo) e 1 (desgostei 

muitíssimo), teste de intensão de compra de 5 (compraria) e 1 

(jamais compraria).  Os resultados apresentados na análise 

sensorial e teste de compra do iogurte  não mostraram 

diferenças significativas nas amostras controle e 5%, ficando 

em uma média de notas julgadas entre 7,5 e 8 para aparência, 

cor, aroma, firmeza, avaliação global (gostei moderadamente) 



FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IOGURTE POTENCIALMENTE 
SIMBIÓTICO ADICIONADO DE GELEIA DE ABACAXI (Ananas comosus) 

67 
 

e para os resultados de intensão de compra uma média de 3 

(talvez comprasse/ talvez não comprasse). As amostras 10% e 

15% teve nota 8 (gostei muito) e intensão de compra 4 

(possivelmente compraria). 

Para verificar a aceitabilidade do iogurte firme com calda 

de goiaba (IFCg) foram desenvolvidas três formulações: iogurte 

firme com calda de goiaba IFCg1 (75% polpa e 25% de açúcar), 

IFCg2 (80% polpa e 23% açúcar), IFCg3 (85% polpa e 21% 

açúcar). O leite in natura e a cultura láctea foram oriundos do 

setor de Agroindústria do próprio instituto, os demais, 

adquiridos em mercado local. Toda a pesquisa foi desenvolvida 

no Laboratório de Análise Sensorial (LAS) seguindo a 

metodologia de (FERREIRA, V. et. al.,2000). (figura 1). As 

preparações (tabela 1) iniciaram-se com a elaboração das 

caldas, utilizado a mesma metodologia para as 

três formulações, e acondicionando-as em recipientes para 

posterior adição do iogurte.  

A tabela 2 mostra as médias obtidas pelas amostras na 

avaliação global do produto identificando também se houve 

diferença significativa entre elas. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos completos casualizados, com fontes de 

variação amostra – provadores e os resultados serão 

submetidos à Análise de Variância e teste de Tukey a 5% de 

significância para comparação das médias.  

Os resultados mostraram médias com boa aceitação 

para os atributos avaliados (cor, 7,5 -7,2 e 8,2; aroma, 7,6 -7,4 

e 7,9; textura, 7,1 – 7,1 e 7,8; sabor doce, 7,0 – 7,1 e 7,7; 

aceitação global, 7,5 – 7,2 e 8,2, respectivamente), o teste 

mostra também que de um modo geral o tratamento IFCg1 e 

IFCg2 não apresentaram diferença significativa entre si, porém 
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o tratamento IFCg3 diferiu significativamente das demais em 

praticamente todos os atributos avaliados.  

Em comparação ao iogurte tradicional com calda de 

goiaba Silva et al., (2010), a analise sensorial teve uma média 

de 7,5 a 8.2 nas distintas amostras oferecidas aos provadores, 

a diferença que estes mesmos provadores ficaram em cabines 

individuais, já nas analises do iogurte potencialmente simbiótico 

foi feita em laboratório para grupos de provadores que 

comportava 20 julgadores. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os iogurtes atenderam à legislação brasileira em vigor, 

sendo os produtos considerados integrais por apresentarem 

valores maiores do que de 3% de gordura, independente das 

formulações. Com relação a acidificação do produto, os 

resultados apresentaram resultados satisfatório no que diz 

respeito ao controle sanitário, se mantendo estável a partir do 

7º dia de armazenamento, as diferenças de adição de geleia 

podem ter influenciado ligeiramente o tempo de fermentação. 

Os micro-organismos se mantiveram com valores acima do 

estipulado pela legislação para um produto probiótico durante 

todo período fermentativo e conforme a análise sensorial do 

iogurte potencialmente simbiótico com adição de geleia de 

abacaxi (Ananas comosus), esta obteve resultados 

significativos com notas acima de 7 e com bom índice de 

compra com nota acima de 4 demonstrando possível compra 

pelos participantes, podendo competir com outros produtos 

lácteos no mercado. 
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RESUMO: O mousse de umbu sem lactose e glúten elaborado 
com biomassa de banana verde é um produto inovador, sendo 
uma alternativa alimentar para os portadores de alergia à 
proteína do leite, intolerância à lactose, celíacos e diabéticos. É 
um gelado comestível, de baixo índice glicêmico, que utiliza em 
sua elaboração produtos regionais, além de exercer efeitos 
benéficos à saúde, devido a seu apelo funcional. Dessa forma, 
o presente trabalho objetivou elaborar e avaliar a aceitabilidade 
de mousse de umbu produzido com biomassa de banana verde, 
como alternativa alimentar principalmente aos portadores das 
patologias citadas, tendo em vista a restrição alimentar a que 
são submetidos, para isto foram preparadas duas amostras de 
mousses, uma tradicional, contendo leite condensado, creme 
de leite e polpa de umbu e a experimental composta por 
biomassa de banana verde, castanha-de-caju, polpa de umbu, 
água de coco e açúcar demerara, verificou-se a aceitabilidade 
das mesmas, onde os provadores constituíram-se de alunos e 
funcionários da UFCG, campus de Cuité e notou-se que a 
amostra tradicional de mousse de umbu teve aceitabilidade 
maior em todos os atributos sensoriais (aparência, cor, aroma, 
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sabor, textura, avaliação global, intenção de compra) que a 
amostra experimental, fato este que pode ter sido em 
decorrência da mesma ser uma receita totalmente reformulada 
em comparação com a já consumida habitualmente. 
Palavras-chave: Alternativas tecnológicas. Biomassa. Umbu.      

          

1 INTRODUÇÃO 

 

Intolerâncias alimentares são ditas como qualquer 

resposta adversa a um alimento ou aditivo, por parte do 

organismo, sem que haja necessariamente a utilização do 

sistema imunológico. Dentre as intolerâncias alimentares a que 

mais se é a intolerância a lactose (GASPARIN et al., 2010). 

Quilici (2004) relata que no Brasil, estima-se que cerca 

de 35 a 40 milhões de adultos tenham perturbações digestivas 

após a ingestão de um copo de leite de vaca, tais como, 

digestão lenta, distensão abdominal, empachamento, 

meteorismo, aumento do número diário das evacuações, fezes 

pastosas e fétidas. Outro fato importante é que, muitas vezes, 

a lactose é ingerida em excesso, como parte constituinte de 

produtos dietéticos industrializados, sem o conhecimento do 

paciente e com isso, aumentando ainda mais a sua prevalência.  

Estudos realizados no Brasil, utilizando sobrecarga de 

lactose (50 gramas por dia) em vários indivíduos, apresentaram 

resultados bastante significativos, com 70% deles tendo 

apresentado, diferentes graus de intolerância à lactose, com 

sintomas clínicos característicos de dores abdominais, 

flatulência e diarreia (MONDINI; MONTEIRO, 1994).  

Segundo Neto (2002) a doença celíaca (DC), por sua 

vez, é definida como uma intolerância permanente ao glúten 

que produz lesão na mucosa do intestino delgado, levando a 
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atrofia de vilosidades, hipertrofia e hiperplasia de criptas e 

consequente má absorção de nutrientes. O quadro de sinais e 

sintomas da DC se apresenta entre 9 e 24 meses de vida, na 

ingestão de glúten. Atualmente, acredita-se que essa 

prevalência varie entre 0,5 – 1,26% na Europa e Estados 

Unidos (LUDVIGSSON; GREEN, 2011). 

Já a alergia à proteína do leite de vaca (APLV), em 

conformidade com Pereira (2015) é definida como a 

hipersensibilidade alimentar mais comum na infância. Possuí 

incidência de 2 a 6%, com a maior prevalência durante o 

primeiro ano de vida. É classificada de acordo com o tipo de 

resposta imunológica, podendo ser IgE mediada (reação de 

hipersensibilidade tipo I) ou não IgE mediada (reação de 

hipersensibilidade tipo III e IV), sendo que no IgE mediada a 

reação acontece minutos a horas após o contato com antígeno 

possuindo como sinais e sintomas a urticária, asma, anafilaxia 

e síndrome da alergia oral.  

Dentre os compostos da banana verde, considerada 

funcional, estão o amido resistente (AR), podendo corresponder 

de 55 a 93% do teor de sólidos totais, e as fibras (cerca de 14,5 

%) (OVANDO-MARTINEZ, 2009). Quando há amadurecimento 

da banana, esse amido resistente é convertido em açúcares, 

em sua maioria glicose, frutose e sacarose, dos quais 99,5% 

são fisiologicamente disponíveis (FASOLIN et al., 2007).  

A biomassa ou amido resistente é capaz de multiplicar 

alimentos com uma vantagem, pois por se tratar da fruta verde, 

não possui gosto e, portanto, não altera o sabor dos pratos em 

que está sendo adicionada, apenas aumenta o volume com a 

singularidade de acrescentar vitaminas e sais minerais. A 

biomassa de banana quase nunca é o ingrediente principal, 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-67232015000100070&script=sci_arttext&tlng=pt#B021
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mas o coadjuvante essencial. Não há restrições quanto ao seu 

uso, desde que utilizado em proporções corretas. A biomassa 

de banana pode ser agregada à maioria das receitas (VALLE; 

CAMARGOS, 2004).  

Os estudos clínicos demonstraram que amido resistente 

tem propriedades semelhantes a fibras e mostra benefícios 

fisiológicos em humanos, podendo resultar na prevenção de 

doenças. Assim como as fibras, o amido resistente contribui 

para a queda do índice glicêmico dos alimentos, 

proporcionando uma menor resposta glicêmica e, 

consequentemente, uma menor resposta insulínica, tornando-

se mais adequada, auxiliando no tratamento de diabetes, 

principalmente do tipo 2 (PEREIRA, 2007).  O Diabetes Mellitus 

(DM) é uma síndrome de etiologia variada que decorre da falta 

de insulina ou por efeitos provenientes da ação ineficaz da 

insulina. É caracterizada por um quadro de hiperglicemia 

crônica (ADA, 2011; BRASIL, 2006). 

A banana verde é considerada funcional por possuir 

amido resistente (FREITAS; TAVARES, 2005). Este tipo de 

amido não é absorvido no intestino delgado, mas fermentado 

no interior do intestino grosso pela microbiota bacteriana, 

produzindo ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) como 

acetato, propionato e butirato (TOPPING; FUKUSHIMA; BIRD, 

2003).  

O umbu se destaca dentre as frutas do Semiárido 

brasileiro pela identidade cultural, atividade social e econômica 

entre os agricultores familiares. Algumas vezes, o 

aproveitamento das propriedades do umbu é comprometido 

pelo simples desconhecimento de suas potencialidades e pela 

não aplicação de tecnologias adequadas pelos produtores. 



ELABORAÇÃO E ACEITABILIDADE DE SOBREMESA TIPO MOUSSE ISENTA 
DE LACTOSE E GLÚTEN PRODUZIDO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE E 

POLPA DE UMBU 

76 
 

Paralelamente, frutas pouco conhecidas e com potencial em 

compostos bioativos são frequentemente investigadas, visto a 

tendência na formulação de produtos saudáveis e com sabores 

exóticos. Neste contexto, o umbu é uma fruta que vem 

despertando interesse em sua caracterização (CASTRO; 

RYBKA, 2015).  

         Neste contexto, faz-se necessário a realização de um 

estudo a fim de elaborar e avaliar a aceitabilidade do produto 

em questão, como uma alternativa alimentar saudável, para os 

portadores das patologias descritas, tendo em vista a existência 

de restrição alimentar a que são submetidos, além disso poucos 

são os trabalhos que utilizaram o umbu em suas formulações, 

sendo esta uma fruta típica do semiárido brasileiro, desta forma 

o objetivo deste trabalho foi elaborar e avaliar a aceitação 

sensorial de mousse de umbu sem lactose e glúten. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa de caráter experimental em 

âmbito laboratorial com intuito de elaborar e analisar a 

aceitação de um mousse de umbu sem lactose e glúten.  

Para Gil (2007), uma pesquisa experimental consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que 

seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e 

de observação dos efeitos que a variável produz no objeto.  

Os experimentos foram conduzidos na Universidade 

Federal de Campina Grande, campus de Cuité. A elaboração 

do mousse de umbu sem lactose foi realizado no Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos (LTA)/CES/UFCG. Os testes 

sensoriais foram feitos no Laboratório de Análise Sensorial de 

Alimentos (LASA)/CES/UFCG.  



ELABORAÇÃO E ACEITABILIDADE DE SOBREMESA TIPO MOUSSE ISENTA 
DE LACTOSE E GLÚTEN PRODUZIDO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE E 

POLPA DE UMBU 

77 
 

Os ingredientes utilizados para elaboração e 

caracterização do produto foram obtidos nos supermercados e 

lojas especializadas da cidade de Cuité, Paraíba, Brasil. 

Para a elaboração do mousse tradicional (A1) foram 

utilizados creme de leite, leite condensado e polpa de umbu, já 

no preparo da sobremesa tipo mousse, experimental (A2) usou-

se castanha-de-caju, biomassa de banana verde, polpa de 

umbu, água de coco e açúcar demerara, as amostras foram 

homogeneizados em liquidificador doméstico Mallory e 

posteriormente submetidas a temperatura de refrigeração ± 5º 

C. 

 

Tabela 1- Formulações com as quantidades dos ingredientes 

Ingredientes Formulações 

A1 A2 

Biomassa de banana 

verde 

350 g - 

Castanha-de-caju 50 g - 

Polpa de umbu 600 g 600 g 

Água de coco 200 ml - 

Açúcar demerara 30 g - 

Creme de leite - 400 g 

Leite condensado - 350 g 

Fonte: Os autores (2016). 
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Figura 1- Fluxograma de elaboração do mousse isento de 
lactose e glúten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

No que diz respeito às analises sensoriais, os provadores 

constituíram-se de alunos e funcionários da UFCG, do campus 

de Cuité, os quais avaliaram o mousse de umbu 

armazenamento sob temperatura de refrigeração ±5º C. Foram 

estabelecidos como critérios de seleção e inclusão os 

provadores interessados em participar da avaliação, de ambos 

os gêneros, cuja faixa etária variou entre 17 a 36 anos de idade, 

e que não apresentassem nenhum problema de saúde ou 

deficiência física que pudesse comprometer a avaliação 

sensorial dos produtos, especificamente relacionado a três 
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sentidos humano: olfato, paladar e visão, e, por fim, que 

gostassem de consumir umbu.  

Foram recrutados 52 provadores não treinados. O 

recrutamento dos indivíduos foi feito mediante abordagem 

direta na Instituição e divulgação por redes sociais, no mesmo 

dia da análise sensorial, onde foram interrogados sobre sua 

disponibilidade em participar da análise sensorial e frequência 

de consumo do produto em questão. Atendido os requisitos 

acima, os provadores foram convidados a se dirigirem ao 

Laboratório de Análise Sensorial para a realização dos testes. 

Diante da aceitação em participar das análises sensoriais 

e atendendo aos requisitos relacionados acima, considerando 

o que preconiza a Resolução 196/96 do CNS que trata da 

pesquisa envolvendo seres humanos, foi apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, referindo-se à 

explicação completa sobre a natureza da pesquisa, objetivos e 

métodos, autorizando sua participação voluntária na pesquisa.  

Foram utilizados formulários de Aceitação Sensorial, por 

meio do qual se avaliou os atributos aparência, cor, aroma, 

sabor, textura e avaliação global. Os provadores atribuíram 

valores às variáveis sensoriais numa escala hedônica 

estruturada de nove pontos (1 = desgostei extremamente, 2 = 

desgostei muito, 3 = desgostei moderadamente, 4 = desgostei 

ligeiramente, 5 = nem gostei/nem desgostei, 6 = gostei 

ligeiramente, 7 = gostei moderadamente, 8 = gostei muito e  9 

= gostei extremamente). Também foi avaliada a intenção de 

compra, em que o provador foi instruído a utilizar o formulário 

que constava de uma escala hedônica estruturada de cinco 

pontos (1 = certamente não compraria, 2 = possivelmente não 
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compraria, 3 = talvez comprasse/talvez não comprasse, 4 = 

possivelmente compraria e 5 = certamente compraria).  

Em todos os testes, as amostras foram padronizadas e 

servidas, simultaneamente e de forma aleatória, sob 

refrigeração, em copos de plásticos transparentes, codificados 

com números aleatórios de 3 dígitos e acompanhados do 

formulário de avaliação sensorial. Juntamente com as amostras 

foi oferecida aos provadores água e biscoito água e sal, os 

mesmos foram orientados a entre uma amostra e outra fazer o 

uso desta para remoção do sabor residual e a provarem as 

amostras da esquerda para direita. Os testes foram realizados 

em cabines individuais utilizando-se luz branca, longe de ruídos 

e odores, em horários previamente estabelecidos.  

Os resultados das análises sensoriais do mousse de 

umbu elaborados serão submetidos à análise de variância 

(ANOVA), realizando-se teste t-Student ao nível de 5% de 

significância (p < 0,05). A aplicação dos instrumentos de 

pesquisa foi de responsabilidade da pesquisadores/alunos 

envolvidos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro contato do consumidor com um produto, 

geralmente é com a apresentação visual, onde destacam-se a 

cor e a aparência, em seguida o odor que é a propriedade 

sensorial perceptível pelo órgão olfativo quando certas 

substâncias voláteis são aspiradas. Já o atributo sabor é 

influenciado pelos efeitos táteis do palato, e essa interrelação 

de características é o que diferencia um alimento do outro. A 

textura é a principal característica percebida pelo tato e é assim 
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que gera o conjunto de todas as propriedades estruturais de um 

alimento, perceptíveis pelos receptores mecânicos (TEIXEIRA, 

2009). Os valores médios para aceitação das sobremesas 

estão descritos na Tabela 2.  

Segundo Evangelista (2005) através das características 

organoléticas, o ser humano pode medir a qualidade dos 

alimentos, a partir da aparência, do sabor, consistência dentre 

outros. Para ele, para cada tipo de caráter organoléptico existe 

um padrão natural de normalidade, determinado por diversos 

fatores, entre eles o hábito alimentar. 

As sobremesas de umbu, foram submetidas à análise 

sensorial por 52 provadores não-treinados, aos quais foi 

solicitado avaliar os parâmetros de aparência, cor, aroma, 

textura e sabor mediante escala hedônica estruturada de nove 

pontos, compreendendo desde a opção “desgostei muitíssimo” 

(1) até “gostei muitíssimo” (9). As notas sensoriais foram 

utilizadas para calcular os escores sensoriais de cada sabor, 

bem como o Índice de Aceitabilidade (IA), baseado no descrito 

por Texeira (1987).  

 

Tabela 2 - Escore médio dos testes de aceitação sensorial e de 

intenção de compra realizado com mousse de umbu isento de 

lactose e glúten. 

 

Atributos A1 A2 

Aparência 8,14* ±0,93 5,33 ±1,99 

Cor 8,14* ±0,89 5,46 ±2,01 

Aroma 7,92* ±1,06 5,85 ±2,23 

Sabor 8,44* ±0,83 4,85 ±2,26 

Textura 8,02* ±1,09 4,92 ±2,15 
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Avaliação 

Global 
8,23* ±0,78 5,19 ±1,96 

Intenção de 

Compra 
4,64* ±0,66 2,35 ±1,15 

*Médias ± desvio-padrão diferentes na mesma linha diferiram 

entre si pelo teste t-Student (p<0,05).  
Fonte: Os autores (2016). 

 

A amostra A1 recebeu maior nota (p<0,05) para todos os 

atributos sensoriais avaliados, indicando maior aceitação 

quando comparada a amostra A2, experimental. No que se 

refere a amostra experimental, os termos hedônicos estiveram 

entre “desgostei ligeiramente” a “gostei ligeiramente”. Os 

atributos que foram menos pontuados consistiram no atributo 

sabor (4,92) e textura (4,92), o que possivelmente contribuiu 

para que essa amostra não fosse apontada como uma boa 

opção de compra (p<0,05), cujo termo hedônico ficou entre 

“possivelmente não compraria” a “talvez comprasse/talvez não 

comprasse”. A formulação de mousse de umbu sem lactose e 

glúten pode ser ajustada para alcançar resultados mais 

satisfatórios do atributo sabor. Pois, o quesito sabor é 

considerado de elevada importância para a aceitação global do 

produto.  

Para Fellows (2007) atributos do gosto incidem de salgo, 

doce, amargo e ácido, e alguns desses são encontrados em 

valores muito baixos nos alimentos. O sabor é determinado na 

por aquilo que compõe o alimento e algumas vezes pela forma 

com que o mesmo é preparado. Já os aromas sentidos nos 

alimentos são resultado de complexas combinações de 
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centenas de compostos e algumas centenas delas atuam 

sinergicamente. 

 

Figura 3 – Histograma de frequência de notas para o quesito 
aceitação global para a formulação A1. 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

Figura 4 – Histograma de frequência de notas para o quesito 
aceitação global para a formulação A2. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2016). 
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Figura 5 – Histograma de julgadores no quesito intenção de 
compra da amostra A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

Figura 6 - Histograma de julgadores no quesito intenção de 
compra da amostra A2 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

As análises sensoriais com modificações de preparações 

culinárias são importantes para comprovar se o produto 

modificado está com características tecnológicas e sensoriais 
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equivalentes e adequadas comparadas com a preparação 

original (DIAS, 2011).  

Alguns estudos de análises sensoriais realizados com 

formulações similares,  vão ao encontro de diversos trabalhos 

da literatura, que mostraram boa aceitação de preparações 

alimentares a base de biomassa de banana verde que é rica em 

amido resistente, onde, segundo Walter, Silva e Emanuelli 

(2005), esse tipo de amido pode complementar e/ou substituir 

a fração de fibra de determinados alimentos, sem alteração 

significativa das características organolépticas destes, 

tornando-se uma opção para  enriquecer preparações com essa 

matriz alimentar. Além disso, em conformidade com Zandonadi 

(2009), o consumo de banana em forma de biomassa torna-a 

mais interessante, pois o cozimento melhora o sabor da fruta e 

diminui a sensação de adstringência, não alterando o sabor de 

outras preparações.  

Dentre os produtos elaborados com biomassa destacam-

se: O doce “brigadeiro” sabor chocolate (SILVA et al., 2015), no 

qual, obteve uma melhor avaliação que a sobremesa tipo 

mousse avaliada no presente estudo, mostrado nas avaliações 

sensoriais de todos os quesitos escores variando de 6 (gostei 

moderadamente) a 8 (gostei muito), diferente dos achados no 

estudo com mousse de umbu, no qual apresentou uma 

aceitação razoável com uma média 5 (5 = nem gostei/nem 

desgostei). Mas, ambos se assemelham ao na avaliação 

sensorial de sabor, onde nos dois estudos foi o quesito que 

recebeu a menor nota, sendo na mousse de umbu em média de 

(4,85 ±2,26) e no doce brigadeiro (6,85 ± 1,68).   As menores 

notas podem ser explicadas pelo fato de que as amostras 

padrões utilizadas em ambos os estudos foram produzidas a 
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base de leite condensando, onde, alguns estudos já mostraram 

a melhor aceitação por produtos elaborados com leite 

condensado, pelo fato deste possuir uma grande concentração 

de açúcar e pela sensação prazerosa que se sente ao degustar 

esse sabor (COSTA; BOREM, 2003; PIRES; MANEIRA, 2009). 

 Outro resultado satisfatório com preparações contendo 

biomassa de banana verde foi encontrada na pesquisa de Dias 

(2011), onde a Massa de empada sem glúten e sem leite, 

enriquecida com biomassa de banana verde obteve boa 

aceitabilidade, sendo igual ou superior a 90% para todos os 

atributos avaliados. Pois de acordo com Teixeira, Meinert e 

Barbetta (1987), para que um produto seja considerado aceito 

em suas propriedades sensoriais, é crucial que a amostra 

alcance pelo menos 70% de aceitabilidade em todos os 

quesitos.  

Ao analisar o trabalho feito por José (2014), com o 

desenvolvimento de queijo processado light deslactosado 

adicionado de biomassa de banana verde pode-se ver que as 

maiores médias foram para sabor (7,75) e textura (7,43), 

seguidas de aceitação global (7,42), aroma (6,92) e aparência 

(6,62), correspondendo a um grau de aceitação “gostaram 

moderadamente” do queijo na escala hedônica. Desse modo a 

biomassa, por possuir características adstringentes, 

espessante e coloração diferenciada, a sua adição poderia 

influenciar no sabor, cor e na textura do produto, provocando a 

rejeição dos provadores. Contudo os resultados mostraram que 

a adição da biomassa não influenciou significativamente na 

aceitação sensorial do produto. A maior diferença está na 

aparência (6,62), aceitação global (7,42) e aroma (6,92), no 

qual, a formulação de biomassa de banana apresentou menor 
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média, provavelmente pela alteração da cor do produto, 

diferentemente da avaliação da mousse de umbu, onde a 

aparência não estava entre as menores médias (5,33 ±1,99) 

pois não houve uma alteração aparente de cor comparado com 

a amostra padrão, mas o quesito sabor com a adição da 

castanha divergiu do sabor original obtendo em média, como 

citado anteriormente de (4,85 ±2,26). 

 Pode-se perceber que esses trabalhos avaliativos com 

preparações contendo a biomassa de banana verde como 

substituto total ou parcial de outros alimentos, mostraram de 

médias a boas avaliações indicando potencial de utilização 

deste ingrediente na elaboração de produtos alimentícios mais 

saudáveis e com potencial terapêutico. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Comparando os resultados obtidos em relação a 

avaliação global do produto tradicional e o produto 

experimental, observou-se que o experimental (A2) teve uma 

avaliação mediana, em relação ao tradicional (A1), que 

corresponde a nota sete “gostei moderadamente”. Já, se 

houvesse pretensão de venda, o mesmo teria que passar por 

uma reformulação, a fim de que melhorasse principalmente os 

atributos com piores avaliações, sabor e textura. Pois, não teve 

um bom prognóstico de compra, em comparação com a 

amostra normal. 

A utilização de frutos como o umbu para elaboração de 

alimentos é uma boa alternativa para aproveitamento do 

excedente de produção, como também no enriquecimento de 

preparações, visto que o mesmo é um produto regional e de 
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grande aceitação pela população no qual é reconhecido pelo 

seu elevado valor nutricional e que a partir das modificações em 

sua formulação tornou-se uma opção de uso terapêutico 

podendo ser introduzindo em dietas elaboradas para portadores 

de patologias como alergia à proteína do leite de vaca, doença 

celíaca e diabetes, melhorando a qualidade de vida dessa 

população.  
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RESUMO: Os consumidores que possuem restrições 
alimentares à lactose e às proteínas do leite de vaca têm 
dificuldades de encontrar alimentos específicos para esse 
grupo. Nesse contexto, objetivou-se avaliar as características 
físico-químicas, sensoriais e microbiológicas do leite 
condensado à base de extrato de coco, em substituição ao leite 
bovino. Foram elaboradas 4 formulações, sendo F1 com 69% 
leite de vaca, 23% de açúcar e 8% de glucose de milho (GM); 
F2, 69% leite de coco (LC), 23% de açúcar e 8% de GM; F3, 
69% LC, 15,5% GM, e 15,5% açúcar; F4, 69% LC, 8% açúcar 
e 23% GM. Nos parâmetros físico-químicos de lipídios, houve 
aumento no teor de lipídios de F1 (5,50 ± 0,00%) em relação à 
F2 (6,30 ± 0,05%), F3 (6,40 ± 0,05%) e F4 (6,30 ± 0,05%), 
respectivamente. Houve também diferença significativa nos 
teores de açúcares totais entre as amostras (48,60 ± 3,39% a 
60,49 ± 1,56%). Quanto à cor, as amostras apresentaram 
tendência a cores neutras acromáticas. Todas as formulações 
atenderam aos parâmetros exigidos para a microbiologia. Na 
análise sensorial, a formulação F4 destacou-se quanto à 
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preferência em relação a todos os atributos avaliados, sendo 
também a de maior intenção de compra. Diante dos resultados 
apresentados, a substituição do leite de vaca pelo extrato de 
coco mostrou-se viável tecnologicamente para a elaboração de 
leite condensado alternativo. 
Palavras-chave: Extratos vegetais. intolerância à lactose. 
Alergia às proteínas de leite de vaca. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pessoas que possuem restrições alimentares geralmente 

apresentam grandes dificuldades na escolha dos alimentos, 

principalmente quanto aos produtos industrializados, uma vez 

que a indústria prioriza vendas em grandes volumes, deixando 

em segundo plano os grupos com limitações fisiológicas. Os 

consumidores que possuem intolerância a lactose, alergia às 

proteínas do leite de vaca e os adeptos do vegetarianismo e do 

veganismo têm dificuldades de encontrar alimentos específicos, 

além de serem produtos mais caros e com pouca variedade no 

mercado.  

Intolerância à lactose é a incapacidade de hidrolisar a 

lactose devido aos baixos níveis da enzima lactase (MATTANA, 

2011). A lactose, principal carboidrato presente no leite dos 

mamíferos, está contido no leite integral numa concentração em 

torno de 5%. A ausência da enzima β-galactosidase, ou 

simplesmente lactase, enzima responsável por digerir a lactose, 

faz com que este carboidrato permaneça no intestino, não 

sendo absorvido. Este fenômeno aumenta a pressão osmótica 

e contribui, consequentemente, para a diluição das fezes 

(OLIVEIRA, 2009), levando também a sintomas como dor 

abdominal, sensação de inchaço, flatulência, diarreia, roncos 

estomacais e vômito (MATTAR, 2010). 
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As principais substâncias alergênicas do leite de vaca 

são as caseínas e a β-lactoglobulina, embora também tenham 

sido relatadas alergias a outras proteínas do leite de vaca, como 

a imunoglobulina e a albumina bovina. Tal como o tratamento 

de outras alergias alimentares, o tratamento da alergia ao leite 

de vaca baseia-se na eliminação completa deste alimento e dos 

seus derivados da alimentação (TEIXEIRA, 2010), devendo, 

portanto, seu diagnóstico ser feito com precaução, uma vez que 

o leite é uma das fontes mais acessíveis de proteínas e minerais 

como cálcio (MATTAR, 2010). 

Neste contexto, os extratos vegetais têm sido uma 

alternativa viável na substituição do leite de vaca para a 

elaboração de produtos, como iogurtes, queijos e “leites” 

condensados. Um dos substitutos do leite de vaca que tem sido 

bastante utilizado em preparações destinadas a dietas 

restritivas ao leite é o extrato de coco, mais conhecido como 

“leite” de coco.  

A boa aceitação de produtos elaborados com “leite” de 

coco para fins culinários faz deste extrato vegetal uma opção 

viável para substituição do leite bovino, mostrando-se como 

uma alternativa de consumo in natura ou sob forma de 

alimentos processados, para consumidores que necessitam de 

produtos sem lactose, isentos de proteínas lácteas e, ao mesmo 

tempo, rico em nutrientes. 

O coco apresenta em sua composição os aminoácidos 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 

triptofano, tirosina, valina e cistina. A presença de triptofano em 

altas concentrações em sua composição faz do extrato de coco 

um alimento coadjuvante na produção da serotonina pelo 

organismo, hormônio que regula o sono e a sensação de bem-
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estar, desde que quantidades suficientes de niacina, piridoxina 

e zinco estejam presentes (PÓVOA et al., 2005). 

O leite de coco pode ter aplicações mais específicas 

industrialmente, incrementando produtos para fins especiais 

com as propriedades funcionais de seus aminoácidos, de sua 

gordura, e de seus aspectos nutritivos em geral, e auxiliando 

tratamentos patológicos variados. A grande possibilidade de 

aplicação do leite de coco traz uma oferta bastante promissora 

no mercado atual, que favorece o desenvolvimento de novos 

produtos funcionais, com características sensoriais agradáveis, 

para indivíduos que necessitam substituir o leite de vaca dentro 

de sua dieta alimentar (CARVALHO; COELHO, 2009). 

Poucas opções de “leites” condensados alternativos, 

direcionados aos portadores de intolerância à lactose, de 

alergia a proteínas do leite e a adeptos do veganismo/ 

vegetarianismo, estão disponíveis no mercado. 

Diante disso, buscou-se desenvolver um leite 

condensado à base de extrato de leite de coco, como uma 

opção alternativa de produtos destinados a indivíduos 

portadores de alergias ao leite de vaca, de intolerância à lactose 

e outras restrições alimentares. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste estudo, propôs-se a elaboração de quatro 

amostras de “leite” condensado (LC) (F1, F2, F3 e F4), com 

formulações baseadas no estudo de Almada (2013), seguida de 

modificações. Obtive-se, assim, as formulações descritas 

abaixo, resumidas a partir da  Fig. (1). 
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Figura 1. Total de insumos em percentuais (%) utilizados para 
cada formulação 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Para elaboração do leite condensado tradicional, 

inicialmente, o leite UHT foi colocado em um tacho de aço 

inoxidável, juntamente com a quantidade adequada de açúcar 

e glucose de milho, equivalentes à formulação F1. Para 

elaboração das formulações de “leite” condensado de coco, 

colocou-se o extrato de coco pasteurizado em tachos de aço 

inoxidável, juntamente com as quantidades de açúcar e glucose 

de milho adequadas a cada formulação, conforme descrito na 

Fig. (1). As misturas foram submetidas ao aquecimento, até a 

temperatura de 35 ˚C, sendo feita, em seguida, a filtração da 

mesma, para retirar possíveis sujidades. Após esse processo, 

fez-se a evaporação à temperatura de 90˚C-100˚C, durante 

cerca de 30 minutos.  Os produtos prontos foram armazenados 

em embalagens de vidro previamente higienizadas e 

identificadas, sendo estocados sob refrigeração, à temperatura 

de 4 ± 1 °C, até o momento de realização das análises. 
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 Realizou-se análises físico-químicas das formulações 

F1, F2, F3 e F4 para determinação de sólidos solúveis totais 

(SST), acidez total titulável (ATT), umidade, cinzas, proteínas, 

gorduras, açúcares redutores, açúcares não redutores e 

açúcares totais, utilizando-se metodologia descrita pelo Instituto 

Adolfo Lutz (2008). As análises de colorimetria foram 

comparadas com as escalas de cores e luminosidade sugeridas 

por Minolta (1998). 

Visando a segurança dos provadores que participaram 

das avaliações sensoriais e com o objetivo de avaliar a 

estabilidade microbiológica do leite condensado de coco 

desenvolvido, todas as amostras dos diferentes tratamentos 

foram submetidas às análises microbiológicas preconizadas por 

Brasil (2000). No estudo, pesquisaram-se coliformes a 35 e 45 

°C, bolores e leveduras, Staphylococcus coagulase positivo, 

Escherichia coli, Salmonella spp e aeróbios mesófilos viáveis, 

todos segundo metodologia detalhada por Silva et al. (2010). 

Realizou-se acompanhamento microbiológico das amostras 

nos tempos 1, 15 e 30 dias de armazenamento à 4 ± 1 °C. 

A análise sensorial das amostras de leite condensado à 

base de extrato de coco foi realizada no 8° dia de 

armazenamento. Para isso, utilizou-se metodologia descrita 

pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) para métodos de análise 

sensorial. Inicialmente, o teste empregado foi o Teste Afetivo de 

Aceitação, com escala hedônica mista de nove pontos, 

estruturada em 1:  “Desgostei muitíssimo”, 5: “Indiferente” e 9: 

“Gostei muitíssimo”, perante os atributos cor, odor, textura, 

sabor, consistência e aceitação global. A intenção de compra 

foi avaliada com uso da escala de cinco pontos, que variou de 

1: “Certamente não compraria” a 5: “Certamente compraria”. As 

formulações F2, F3 e F4 foram submetidas à análise sensorial 
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com 70 provadores não treinados (consumidores) de ambos os 

sexos, com idades variando de 18 a 45 anos. A triagem de 

provadores foi feita por critério de exclusão de indivíduos com 

histórico de intolerância à lactose (açúcar do leite), alergia ao 

leite e derivados lácteos ou diabetes. A formulação F1, à base 

de leite de vaca, foi excluída da avaliação sensorial, para evitar 

comparações indesejadas entre esta e as demais amostras à 

base de extrato de coco. Nos testes, foram utilizadas amostras 

de 20g de cada um dos tratamentos estudados, servidas em 

embalagem de 50 mL, codificadas com números aleatórios de 

três dígitos e servidas aleatoriamente. Para limpeza do palato, 

entre a avaliação das amostras, foram fornecidas água e 

bolacha água e sal. 

Os dados obtidos nas análises físico-químicas e teste 

sensorial foram avaliados por delineamento experimental 

inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e três 

repetições, sendo submetidos à análise de variância (ANOVA) 

e ao teste de Tukey, para comparação das médias, ao nível de 

5% de significância (p < 0,05), por meio do programa Assistat 

versão 7.7 beta (SILVA, 2016).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos a partir da avaliação físico-química 

das formulações de leite condensado tradicional e “leite” 

condensado de coco, no primeiro dia de armazenamento, 

encontram-se destacados na Tab. (1). 
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos das formulações de Leite 
Condensado, para o 1° dia de armazenamento. 

Determinações 
F1 

(Controle) 
F2 F3 F4 

SST (°B) 55,00a±0,57 53,00a±1,00 55,00a±1,00 54,00a±0,57 

Acidez (%) 2,62
a
±0,10 2,50a±0,06 2,44a±0,28 2,59a±0,27 

Umidade (%) 26,84
c
±1,35 25,64c±1,58 34,38

b
±2,38 45,75

a
±0,20 

Cinzas (%) 1,09a±0,45 0,60c±0,00 0,47d ±0,02 0,68b±0,00 

Lipídios (%) 5,50b±0,00 6,30a±0,05 6,40a±0,05 6,30a±0,05 

Proteínas (%) 4,60a±0,07 0,76b±0,08 0,72b±0,06 0,76b±0,11 

Açúcares 
redutores (%) 

25,96c±2,67* 39,15a±0,78* 39,21a±0,78* 30,89b±0,62* 

Açúcares não 
redutores (%) 

21,83a±1,79** 18,77a±0,63** 20,43a±0,30** 19,39a±2,36** 

Açúcares totais 
(%) 

48,70b±3,39*** 58,71a±1,42*** 660,49a±1,56*** 51,10b±2,99**

* 

Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente (p< 0,05), pelo Teste de Tukey. 

* Valores correspondentes a resultado de açúcares redutores em glicose. 

** Valores correspondentes a resultado de açúcares não redutores em sacarose. 

*** Açúcares totais em glicose. 

 

O teor de SST variou de 53,00 ºB a 55,00 ºB, não sendo 

observadas diferenças significativas entre as formulações.  

Os teores de acidez apresentados nesse estudo (2,44 a 

2,62%) estão dentro dos padrões exigidos para leite de coco, 

segundo legislação (BRASIL, 2000), que determina teor de 

acidez menor que 3%, conferindo à pesquisa resultados 

satisfatórios. 

Considerando-se que, segundo Shinohara et al. (2013), 

o leite condensado deve apresentar entre 27% a 30% de teor 

de umidade, pode-se observar que todas as amostras se 

encontraram fora do padrão referenciado, sendo que as 

formulações F1 (26,84 ± 1,35%) e F2 (25,64 ± 1,58%) 

demonstraram teor de umidade inferior ao referenciado, 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE LEITE CONDENSADO À BASE DE EXTRATO 

DE COCO 

99 
 

enquanto F3 (34,38 ± 2,38%) e F4 (45,75 ± 0,20%) 

apresentaram teores superiores, provavelmente, devido à não 

padronização do tempo de concentração/ vaporização da água 

contida no leite/ extrato de coco, durante o processo de cocção. 

Assim, as formulações à base de extrato de coco apresentaram 

uma maior tendência à deterioração em relação à formulação à 

base de leite bovino, devido à maior umidade observada. 

Observou-se que a amostra F1 (1,09 ± 0,45%) 

apresentou o maior teor de cinzas, provavelmente devido à 

presença de cálcio na composição do leite bovino, 

apresentando diferença significativa em relação às demais 

formulações.  

Quanto ao teor lipídico, observa-se que as amostras F2 

(6,30 ± 0,05%), F3 (6,40 ± 0,05%) e F4 (6,30 ± 0,05%), à base 

de leite de coco, apresentaram maior teor lipídico em relação à 

formulação F1 (5,50 ± 0,00%), devido à elevada concentração 

de ácidos graxos no leite de coco.  

O teor de proteínas foi superior para a formulação F1 

(4,60 ± 0,07%), devido à presença das proteínas do leite, em 

relação às demais formulações (0,76 ± 0,08%, para F2; 0,72 ± 

0,06%, para F3; 0,76 ± 0,11%, para F4), uma vez que o “leite” 

de coco apresenta um baixo teor proteico em relação ao leite 

bovino. 

De modo geral, as amostras analisadas apresentaram 

diferença significativa quanto aos teores de açúcares totais, 

estando todas as formulações acima do preconizado pela 

legislação descrita em Brasil (2000), que preconiza, no máximo, 

40% de açúcares totais para leite de coco concentrado. As 

formulações F2 e F3 apresentaram os maiores teores de 

açúcares totais (58,71 ± 1,42% e 60,49 ± 1,56%, 

respectivamente). As formulações, de modo geral, 
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apresentaram proporções de açúcares redutores e não 

redutores pouco compatíveis com os teores de sacarose/ 

glucose de milho adicionadas no momento da elaboração das 

mesmas. Segundo Silva et al. (2003), tal incompatibilidade pode 

estar relacionada a fatores como a presença de interferentes no 

momento da análise e na execução da técnica, já que trata-se 

de um método clássico e, portanto, pouco preciso. 

Os resultados obtidos na análise de cor, durante o 

período de armazenamento encontra-se descrito na Tab. (2). 

 

Tabela 2. Evolução do parâmetro físico-químico da cor das 
formulações de Leite condensado durante o período de 
armazenamento de 30 dias 

 Paramêtros 

Análise Formulação L* a* b* 

Cor 

1° dia 

F1 45,59 a±0,05 
 
 
 

-0,66 b±0,07 
 

9,09 b±0,06 
 

F2 38,43 a±0,14 
 
 
 
 

-0,29 a ±0,03 
 
 
 

0,39 a±0,02 
 
 
 

F3 
F4 

38,39 a±0,13 
38,73 a±0,21 

 
 
 

-0,840 a±0,04 
0,29 a ±00,05 

 
 

0,31a±0,05 
0,27 a±0,03 

 

     

Cor 
14° dia 

F1 

 

45,59a±0,11 
 
 

0,67b±0,09 
 

7,61b±0.09 
 

F2 40,8a±0,07 
 

0,16a±0,06 
 

0,97 a±0,03 
 
 

F3 

F4 

40,97 a±0,06 
41,03a±0,08 

0,12a±0,08 
-0,07 a±0,-6 

 

1,01a±0,04 
0,80 a±0,07 

 
 
 

     

Cor 
30° dia 

F1 
 

44,14b±0,13 
 
 

0,18 b±0,09 
 

10,04 b±0,07 
 

F2 38,63a±0,11 
 

-0,2 b±0,04 
 

1,63a±0,05 
 

F3 
F4 

38,67a±0,08 
38,76a±0,06 

 
1,31±0,08aAB 

0,02a±0,03 
-0,04 a±0,04 

 
1,25±0,02aA 

1,84a±0,04 
1,43 a±0,06 

 
 

1,25±0,02bA 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Observou-se, por meio da análise de cor, que os 

produtos, de modo geral, apresentaram cores acromáticas, 
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neutras, pertencentes à escala do branco, marfim, cinza e preto, 

caracterizando-se também por apresentarem aspecto de brilho, 

pelo fato de o ponto de saturação ter estado no eixo das 

coordenadas cromáticas. Observando-se a Tab. (2), notou-se, 

com o passar do tempo de armazenamento, uma leve variação 

de cor referente à linha cromática b*, caracterizada pelo 

aumento sucessivo dos resultados, significando que as cores 

dos produtos ficaram menos translúcidas, acentuando-se a cor 

branca no eixo acromático. 

Em relação aos resultados obtidos a partir das análises 

microbiológicas, realizadas conforme exigências de legislações 

preconizadas por Brasil (2000), para leite de coco, verificou-se 

que, de modo geral, as amostras estudadas apresentaram 

resultados para coliformes a 35 e 45°C, E. Coli, Salmonella 

ssp,e Staphylococcus aureus dentro dos limites aceitáceis, 

indicando estabilidade microbiológica para as formulações, 

durante os 30 dias de armazenamento. Brasil (2000) 

recomenda que amostras de leite de coco desidratado ou 

concentrado envasado, submetido a tratamento térmico 

adequado, após 10 dias de incubação a 35ºC, apresentem, no 

máximo, 102 NMP/ g de bactérias do grupo coliforme, com 

ausência em 1g, de bactérias do grupo coliforme de origem 

fecal, além de ausência de Salmonella spp em 25g da amostra 

avaliada. Utilizando-se como base de comparação os padrões 

estabelecidos para leite de coco, diante da inexistência de 

padrões específicos para “leite” condensado de coco, 

considera-se que, de modo geral, os resultados apresentados 

nas análises microbiológicas das formulações de leite 

condensado estão dentro dos padrões preconizados pela 

resolução vigente, demonstrando-se, assim, que os produtos 
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desenvolvidos apresentaram boas condições higiênico-

sanitárias de produção e armazenamento 

Os resultados obtidos pela avaliação sensorial das 

amostras de “leite” de coco condensado, a partir do teste de 

aceitação, considerando-se os atributos de cor, odor, textura, 

sabor, consistência, aceitação global e intenção de compra, 

encontram-se dispostos na Tab. (3). 

 

Tabela 3. Médias para os atributos sensoriais* das formulações 
de Leite condensado de coco F2, F3 e F4 

Parâmetros 

Sensoriais 

 Formulações  

 F2 F3 F4 

Cor 7,20 b ± 1,45  7,30 a ± 1,31  7,30 a ± 1,08  

Odor 6,70 a ± 1,76  6,60 a ± 1,74  6,70 a ± 1,53  

Textura 7,00 b ± 1,08  6,70 b ± 1,07  7,10 a ± 1,81  

Sabor 6,60 b ± 1,90  6,70 b ± 1,97  7,20 a ± 1,97  

Consistência 7,10 a ± 1,69  6,90 b ± 1,77  7,00 ab± 1,69  

Aceitação Global 7,00 b ± 1,62  6,80 b± 1,79  7,10 a ± 1,88  

Intenção de Compra 3,50 b ± 1,19  3,50 b ± 1,09  3,70 a ± 1,16  

*Valores correspondentes à média ± desvio padrão (n=70). 

Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem 
estatisticamente (p< 0,05), pelo Teste de Tukey. 

 

Analisando-se a Tab. (3), foi possível observar que as 

três formulações avaliadas foram bem aceitas pelos 

provadores, quanto aos atributos sensoriais avaliados, podendo 

ser a opção dos provadores, para todos os parâmetros 

avaliados e para as três formulações, classificada entre “gostei 

ligeiramente”, correspondente a 6 pontos na escala hedônica 

mista (EHM), e “gostei regularmente”, correspondente a 7 

pontos, na mesma escala. 
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Verificou-se que o odor foi o único dentre os atributos 

sensoriais avaliados que não apresentou diferença significativa 

entre as amostras.  

A formulação F4 foi a mais bem avaliada quanto aos 

demais atributos, demonstrando que a utilização de menor 

proporção de sacarose e maior proporção de glicose favorece 

a obtenção de um produto de melhor qualidade sensorial. Tal 

fato se comprova, observando-se a maior intenção de compra 

para a formulação F4, apesar de todas as amostras terem 

apresentado boa aceitação, com intenção de compra variando 

entre 3 (Talvez comprasse, talvez não comprasse) e 4 

(Provavelmente compraria), diante da escala de intenção de 

compra, de até 5 pontos.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante do estudo realizado, foi possível observar que a 

substituição do leite de vaca pelo extrato de coco em leite 

condensado é tecnologicamente viável, uma vez que, apesar 

de favorecer mudanças significativas nos parâmetros sensoriais 

do leite condensado, os produtos à base de extrato de coco 

apresentaram índices de aceitação sensorial satisfatórios para 

todos os atributos avaliados. 

Os produtos desenvolvidos apresentaram estabilidade 

microbiológica durante os 30 dias de armazenamento 

refrigerado, demonstrando boas condições higiênico-sanitárias 

de produção e armazenamento. 

Dessa forma, a substituição do leite de vaca pelo extrato 

de coco na produção de leite condensado é uma boa alternativa 

para consumidores que apresentam restrições alimentares, tais 
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como intolerância à lactose, alergias às proteínas do leite, ou 

para os que optam pelo veganismo/ vegetarianismo. 
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RESUMO: Entre os produtos apícolas produzidos, o mel se 
destaca devido a sua maior facilidade de exploração, como 
também maior potencial de comercialização. Dessa forma, deve 
satisfazer numerosos critérios de qualidade e certificações, 
encontrando estritamente relacionado as práticas de 
adulterações, fraudes e manipulação inadequada. Diante do 
exposto, objetivou-se caracterizar quanto a parâmetros físicos 
e químicos amostras de méis de Apis mellifera L. 
comercializadas na cidade de Campina Grande, PB, bem como 
avaliar a sua adequação quanto aos padrões estabelecidos 
pela legislação brasileira. Foram coletadas na cidade objeto do 
estudo, três amostras de méis de abelhas africanizadas em 
pontos comerciais. Para determinação da qualidade dos méis, 
as amostras foram analisadas em triplicata quanto aos 
parâmetros de teor de água, atividade de água, cinzas, sólidos 
insolúveis, sólidos solúveis, ácido ascórbico, acidez livre, pH, 
açúcares totais, açúcares redutores, sacarose aparente e cor. 
Todas as amostras encontraram-se em desacordo com os 
padrões citados pela legislação brasileira vigente, em pelo 
menos um parâmetro avaliado. A acidez livre, as cinzas e os 
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sólidos insolúveis  apresentaram-se com valores condizentes 
aos indicados pela legislação ou literatura. Já em relação ao 
teor de ácido ascórbico, mesmo possuindo em sua composição, 
os méis em estudo apresentaram valores baixos, não sendo 
uma fonte potencial desse micronutriente.  
Palavras-chave: Apis mellifera L. Produto apícola. Controle de 
qualidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta um enorme potencial para produção 

de produtos apícolas devido as suas diversas e variadas 

reservas florais, sua grande expansão territorial e pela 

variabilidade climática, no qual proporciona ao país produzir 

uma elevada quantidade de mel durante todo o ano. A região 

Nordeste, mais especificamente o semiárido, apesar de possuir 

períodos de chuvas curtos e irregulares, áreas com solo de 

pouca fertilidade e profundidade, apresenta matas silvestres 

caracterizadas por suas floradas naturais. Esta série de 

características em que esta região está localizada 

proporcionaram as abelhas africanas uma adaptação 

relativamente fácil ao habitat natural, consequência das 

semelhanças principalmente em relação ao clima com o de seu 

local de origem, a África Ocidental. Além disso, sua vegetação 

com ausência total de agrotóxicos e outros contaminantes, 

interferirem beneficamente na obtenção de um mel orgânico 

(MAIA NETO; OLIVEIRA; SANTOS, 2014). 

Entre os produtos apícolas produzidos, o mel se destaca 

devido a sua maior facilidade de exploração, como também 

maior potencial de comercialização. Dessa forma, tornando-se 

o produto mais conhecido elaborado pelas abelhas Apis 

mellifera L., que o produz através do néctar das flores, 
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secreções provindas de partes vivas das plantas ou de 

excreções de insetos sugadores de partes vivas das mesmas, 

que são recolhidas, transformadas com a evaporação da água, 

combinadas com substâncias próprias, que serão armazenadas 

e maturadas nas colméias (BRASIL, 2000; FREITAS; KHAN; 

SILVA, 2004). De acordo com Racowski et al. (2007), é 

considerado um alimento com um valor nutritivo significativo e 

uma elevada aceitabilidade pelo consumidor, principalmente 

por ser um produto terapêutico apresentando benefícios a 

saúde. 

Em produtos apícola são de fáceis detecção variações 

na sua composição física e química, consequência de vários 

fatores que influenciam em sua qualidade, como condições 

climáticas e espécies de abelhas, além de seu processamento 

e armazenamento, e bem como a espécie vegetal que originou 

a matéria-prima. Em relação ao mel, conforme a flor do qual as 

abelhas obtiverem o néctar e a sua localização geográfica, 

podem ser observadas características distintas entre eles, em 

destaque quanto a aroma, sabor e cor. Posterior a sua colheita, 

o mesmo permanece sofrendo alterações físicas, químicas e 

sensoriais, dessa maneira fazendo-se necessário a produção 

dentro de elevados níveis de qualidade, controlando as etapas 

envolvidas em seu processamento, para que se possa obter um 

produto de qualidade (SILVA; QUEIROZ; FIGUEIRÊDO, 2004; 

ARAÚJO; SILVA; SOUSA, 2006). 

Assim como o demais produtos alimentícios, o mel 

também deve satisfazer numerosos critérios de qualidade e 

certificações, anteriormente a sua comercialização. Entretanto, 

com o alto incremento do consumo de produtos naturais, como 

também por motivos de sua oferta não atender a demanda 

elevada de procura, devido à sua intensa comercialização, o 
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mel adquiriu um preço relativamente alto no mercado, 

apresentando-se estritamente relacionado as práticas de 

adulterações, fraudes e manipulação inadequada. Estas 

adulterações, geralmente, são realizadas durante o seu 

processamento, nas etapas de filtração, centrifugação e 

decantação. A prática deve-se a produção de produtos mais 

baratos através de adição de outros carboidratos, 

principalmente açúcares comerciais (os dissacarídeos) como 

glicose comercial, solução ou xarope de sacarose, melado e 

solução de sacarose invertida (ROSSI et al., 1999; AROUCHA 

et al., 2008; SILVA et al., 2009; RICHTER et al., 2011). 

Vários estudos foram realizados com o objetivo de 

avaliar a qualidade do mel em diferentes estados como no 

Ceará (ARAÚJO; SILVA; SOUSA, 2006; SANTOS; OLIVEIRA; 

MARTINS, 2013), Rio Grande do Sul (RICHTER et al., 2011), 

Paraíba (ALMEIDA-FILHO et al., 2011; GOIS et al., 2013), São 

Paulo (MENDONÇA et al., 2008), entre outros. Contudo, 

mesmo com a imensa quantidade de estudos sobre a qualidade 

de méis sabe-se que as principais características desse produto 

apícola sofre variações dependendo de sua origem vegetal, 

geográfica e climáticas de onde é produzido, tornando-se 

essencial a caracterização dos méis das diversas localidades 

brasileiras (DOBRE et al., 2012). 

Nesse contexto, objetivou-se caracterizar quanto a 

parâmetros físicos e químicos amostras de méis de Apis 

mellifera L. comercializadas na cidade de Campina Grande, PB, 

bem como avaliar a sua adequação quanto aos padrões 

estabelecidos pela legislação brasileira. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2016, na 

cidade de Campina Grande, PB (07º 13' 50" S e 35º 52' 52" W), 

localizada a 125 km da capital João Pessoa. A cidade objeto do 

estudo apresenta-se a 551m de altitude acima do nível do mar, 

possuindo um clima tropical com temperaturas moderadas 

(máximas em torno de 30 °C nos dias mais quentes de verão e 

18 °C em dias de inverno), com umidade relativa 

compreendendo-se entre 75 e 82% e chuvas predominantes 

nas estações de outono e inverno. A flora é variada, contendo 

palmáceas, cactáceas, legumináceas e bromeliáceas, assim 

como raras formações de marmeleiros, umbuzeiros, juareizos, 

algarobos, entre outros. 

Foram coletadas na cidade de Campina Grande, PB, três 

amostras de méis de abelhas africanizadas (Apis mellifera L.) 

em pontos comerciais como supermercados e lojas de produtos 

naturais. O número reduzido de amostras é justificado devido a 

padronização dos méis, selecionando-se aleatoriamente 

apenas as amostras contendo selo do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF), lacre, rótulo e envasadas em embalagens de 

vidro/plástico com volume/peso líquido igual ou superior a 100 

mL. Por conseguinte, após sua aquisição, os méis foram 

transportados em suas embalagens de origem ao Laboratório 

de Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas da 

Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 

PB, onde foram estocados em ambiente seco, em temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz direta para posteriores análises 

físico-químicas. 

Para determinação da qualidade dos méis, as amostras 

foram analisadas em triplicata quanto aos parâmetros de teor 
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de água, sólidos solúveis totais, pH, açúcares totais, açúcares 

redutores, sacarose aparente e cinzas de acordo com 

metodologias disponíveis no Instituto Adolfo Lutz (2008), acidez 

livre segundo Lanara (1981), sólidos insolúveis em água pelo 

método da CAC (1999), ácido ascórbico pela metodologia da 

AOAC (1997) modificada por Benassi e Antunes (1998), 

atividade de água  a 25 °C através de leitura direta da amostra 

em higrômetro Aqualab, modelo 4TE, da Decagon e cor em 

espectrofotômetro portátil Hunter Lab Mini Scan XE Plus, 

modelo 4500 L, obtendo-se os parâmetros L*, a* e b*, em que 

L* define a luminosidade (L* = 0 – preto e L* = 100 – branco) e 

a* e b* são responsáveis pela cromaticidade (+a* vermelho e –

a* verde; +b* amarelo e –b* azul). 

O tratamento estatístico foi o de blocos inteiramente 

casualizados, com três tratamentos e três repetições, com 

utilização do software Assistat versão 7.7 beta. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao 

teste de Tukey para comparação de suas respectivas médias e 

visualização de possíveis semelhanças ou diferenças entres as 

amostras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 encontra-se a caracterização física e 
química das amostras de méis de Apis mellifera L. 
comercializadas na cidade de Campina Grande, PB.  
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Tabela 1. Caracterização física e química de amostras de méis 
de Apis mellifera L. comercializadas na cidade de Campina 
Grande, PB 

Parâmetro A1 A2 A3 

Teor de água (%) 20,50±0,15 a 17,10±0,50 b 21,05±0,34 a 

Atividade de água (aw) 0,601±0,00 0,549±0,00 0,619±0,00 

Cinzas (%) 0,09±0,01 b 0,02±0,01  b 0,90±0,01 a 

Sólidos insolúveis (%) 0,003±0,00 a 0,005±0,01 a 0,004±0,00 a 

Sólidos solúveis (°Brix) 66,00±0,00 a 66,00±0,00 a 64,33±0,29 b 

Ácido ascórbico (mg/100 g) 18,83±0,11 a 16,13±0,36  b 18,79±0,42 a 

Acidez livre (meq/kg) 40,22±0,44 a 29,07±0,86 b 20,56±0,18 c 

pH 4,25±0,04 b 4,12±0,00 c 4,38±0,01 a 

Açúcares totais (%) 84,24±0,28 b 87,48±0,54 a 85,33±0,73 ab 

Açúcares redutores (%) 74,82±0,71 b 79,98±0,74 a 58,03±0,66 c 

Sacarose aparente (%) 8,95±0,43 b 7,12±0,82 b 25,93±0,85 a 

Luminosidade (L*) 33,99±0,21 c 46,42±0,23 a 40,78±0,20 b 

Cromaticidade a* 10,29±0,06 a -1,78±0,10 c 3,93±0,01 b 

Cromaticidade b* 43,83±0,15 a 28,27±0,30 c 36,11±0,29 b 

A1, A2 e A3 – Amostras de més comerciais; Médias seguidas da mesma letra, na 

coluna, não diferem estatisticamente em nível de 5% de probabilidade, pelo teste de 

Tukey. 

 
Observou-se que apenas uma amotra de mel (A2) 

apresentou teor de água enquadrado nas normas brasileiras 

vigentes, que trata da identidade e qualidade de méis de A. 

mellifera (BRASIL, 2000), com teor de água inferior ao máximo 

permitido, que é de 20%. De acordo com Richter et al. (2011), 

conteúdos de água elevados podem estar relacionados a 

colheita de méis ‘verdes’, em que a transformação física de 

remoção de água do néctar não tenha sido completada de 

maneira satisfatória. Ainda deve ser considerado a época do 

ano em que esses méis foram obtidos, uma vez que o conteúdo 

de água é um parâmetro também dependente das condições 

ambientais, variando de estação para estação e de ano para 

ano (HABID et al., 2014). Ou seja, caso os méis deste estudo 

tenham sido colhidos durante as épocas de chuva, pode ter 
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havido influência da umidade relativa do ambiente, que é 

saturada, na desidratação do néctar pelas abelhas, somados ao 

grande fluxo de néctar mais diluído que ocorre logo após as 

chuvas. O teor de água é um parâmetro de grande importância 

durante o armazenamento do produto (RODRÍGUEZ; FERRER; 

RODRÍGUEZ, 2004), pois a quantidade elevada de água 

presente no mel facilita a proliferação de leveduras, levando à 

fermentação, tornando o produto impróprio para consumo e 

impossibilitando a sua comercialização (PÉRICO et al., 2011). 

Em um estudo realizado por Sodré, Marchini e Carvalho (2002) 

foi observado uma variação do teor de água de 17,66 a 22,9% 

em méis da Bahia, situando-se próxima a faixa de variação 

deste trabalho. 

Com relação a atividade de água (aw), as amostras A1 e 

A3 obtiveram valores acima de 0,60, enquanto que a amostra 

A2 apresentou dado inferior a 0,55 (Tabela 1). A aw não é um 

parâmetro regulamentado pela legislação brasileira (BRASIL, 

2000), porém Mendes, Cano e Felsner (2006) relataram que 

valores críticos (aw acima de 0,61) contribuem para o 

desenvolvimento de leveduras osmotolerantes, as quais 

poderiam conduzir o mel à fermentação, prejudicando a sua 

vida de prateleira, portanto o resultado dessa análise pode 

avaliar a qualidade do mel. Notou-se ainda que a aw 

apresentou-se positivamente relacionada ao teor de água, 

sugerindo que méis com maiores conteúdos de água 

apresentam maior quantidade de moléculas livres capazes de 

serem utilizadas por micro-organismos em processos 

fermentescíveis. Bendini e Souza (2008) ao caracterizarem 

méis de A. mellifera provenientes da florada do cajueiro, no 

Ceará, relataram valores de aw superiores ao encontrados nos 

méis de Campina Grande, PB, com dados de 0,62-0,76. 
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Os valores de cinzas variaram de 0,02 a 0,90%, 

resultados estes diferentes aos de Arruda et al. (2004), que ao 

avaliarem as características físico-químicas de méis produzidos 

por A. mellifera da região da Chapada do Araripe, CE, 

reportaram uma variação de 0,127 a 0,246%. Notou-se que as 

amostras A1 e A2 (Tabela 1) estavam em conformidade com a 

legislação brasileira, que estabelece conteúdo cinzas de no 

máximo 0,60% em méis florais (BRASIL, 2000), enquanto que 

amostra A3 obteve um valor superior às demais amostras, o que 

pode apontar algumas irregularidades no mel, como por 

exemplo, a falta de higiene e a não decantação e/ou filtração no 

final do processo de retirada do mel pelo apicultor (ABADIO 

FINCO; MOURA; SILVA, 2010), ou que o produto em questão 

se trata de mel de melato. Neste caso a legislação brasileira 

recomenda teor máximo de até 1,20% (BRASIL, 2000). 

Almeida-Muradian et al. (2013) citam que o teor de cinzas 

também depende da composição do néctar da espécie vegetal 

predominante em sua formação, sendo que o tipo de solo em 

que a planta de origem do néctar está localizada também 

influencia a quantidade de minerais presentes nas cinzas. Por 

se tratar de méis comerciais e considerando-se o estudo de 

Silva et al. (2009), o tempo em que os produtos permanceram 

estocados nas prateleiras dos supermercados não influenciou 

no conteúdo de cinzas, constituindo-se em um parâmetro mais 

relacionado a composição do néctar e a características de 

processamento. 

Não houve diferença significativa em relação ao 

conteúdo de sólidos insolúveis dos méis analisado (p<0,05), 

com todas as amostras atendendo aos requisitos exigidos pela 

legislação, que estabelece teor de insolúveis em água de no 

máximo 0,1% em méis de A. mellifera (BRASIL, 2000). Santos 



CACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE MÉIS 
COMERCIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE, PB 

115 
 

e Oliveira (2013) citam que, no controle de qualidade a análise 

de sólidos insolúveis é considerada como índice de pureza e 

indica falhas em algumas etapas do processamento, como 

filtração e/ou decantação. Comparando-se o conteúdo de 

cinzas da amostra A3 com o teor de sólidos insolúveis, 

especula-se que o conteudo elevado de minerais não foi 

ocasionado pela presença de insolúveis e sim, provavelmente, 

dedivo a característica química do néctar utilizado pelas 

abelhas. Silva, Queiroz e Figueirêdo (2004) também verificaram 

valores de sólidos insolúveis em água inferiores a 0,1% em méis 

oriundos do Piauí e processados pela abelhas a partir de 

néctares de diferentes floradas.  

Os valores encontrados para sólidos solúveis variaram 

de 64,33 a 66 °Brix, estando inferiores aos relatados por Maia 

Neto, Oliveira e Santos (2014), que encontraram teores que 

variaram de 78,67 a 80,33 °Brix em méis da espécie A. melífera 

provenientes da microrregião de Pau dos Ferros, RN. Os 

sólidos solúveis relativamente baixos podem justificar os 

conteúdos de água elevados, superiores a 20%, nas amostras 

A1 e A3, indicativa de mel relativamente ‘verde’. Apesar da 

legislação brasileira vigente (BRASIL, 2000) não estabelecer a 

análise de sólidos solúveis como obrigatória em méis da 

espécie, Chitarra e Chitarra (1990) relataram que esta 

determinação tem importância para a agroindústria no controle 

de qualidade do produto final, controle de processos e de 

ingredientes principalmente para a elaboração de novos 

produtos à base de mel. 

Com relação ao teor de ácido ascórbico, notou-se que 

houve diferença significativa entre as amostras analisadas 

(p<0,05), com variações de 16,13 a 18,83 mg/100g. Esta 

característica, pouco avaliada em méis, tem variações 
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registradas por Veiga, Baptista e Pontes  (2011) de 2,76 a 4,46 

mg/100g para méis de Melipona flavolineata coletados no 

Estado do Pará. Oliveira et al. (2006) estudando méis de 

diferentes meliponíneos paraenses encontraram valores 

inferiores ao do presente estudo, com uma variação de 1,04 a 

8,28 mg/100g de ácido ascórbico, enquanto que Kishore et al. 

(2011), ao analisarem méis de abelhas de espécies nativas da 

Malásia, encontraram variações entre 13,92 e 36,5 mg/100g de 

ácido ascórbico para méis de diferentes origens florais. 

Considerando-se os baixos conteúdos de ácido ascórbico, o 

mel de A. mellifera não pode ser utilizado como fonte em 

potencial deste micronutriente. 

Verificou-se que os valores para acidez livre situaram-se 

abaixo do valor máximo permitido pela legislação brasileira, que 

é de 50 meq/kg (BRASIL, 2000), todavia apresentando uma 

grande variação entre as amostras analisadas, que foi entre 20 

a 41 meq/kg (Tabela 1). De acordo com Silva, Queiroz e 

Figueirêdo (2004) a variação detectada entre as amostras deve-

se, provavelmente, aos tipos de florada dos méis, uma vez que 

a acidez no mel tem origem nos diversos ácidos orgânicos 

contidos no néctar coletado pelas abelhas, a ação de bactérias 

durante a maturação e aos minerais presentes na sua 

composição, podendo ainda ser explicada pela presença de 

ácidos orgânicos em equilíbrio com suas lactonas 

correspondentes ou ésteres internos e alguns íons inorgânicos, 

como fosfato (TERRAB et al., 2004). Almeida (2002) relatou 

acidez livre variando de 6 a 46 meq/kg em méis do Estado de 

São Paulo, sendo os resultados deste trabalho inclusos na faixa 

reportada pelo autor. 

A legislação brasileira não regulamenta a análise de pH 

em méis de A. mellifera (BRASIL, 2000), porém a mesma foi 
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realizada por ter influência na qualidade, conservação e por 

indicar possíveis adulterações. Constatou-se que todas as 

amostras avaliadas foram classificadas como ácidas, 

apresentando valores inferiores a 4,5, o que desfavorece o 

crescimento de microrganismos patogênicos, e enquadrando-

se dentro do limite máximo proposto por Moreti et al. (2009), 

que é de 4,6 em méis da espécie A. mellifera. De acordo com 

Oliveira e Santos (2012), valores de pH muito baixos podem 

ajudar a evidenciar adulteracao por xarope de sacarose ou 

amido invertido por hidrolise acida, e valores muito altos sao 

encontrados em caldas de sacarose sem adição de ácido. 

Porém, para a confirmação da adulteracao deverão ser 

avaliados outros parâmetros, principalmente índice de diastase, 

hidroximetilfurfural, açúcares redutores e sacarose aparente. 

Em méis de A. mellifera, Silva, Queiroz e Figueirêdo (2004) 

mencionaram uma faixa de variação bem maior, de 3,54 a 5,30, 

enquanto Marchini, Moreti e Silveira Neto (2003), Viuda-Martos 

et al. (2010) e Sodré et al. (2007) obtiveram resultados 

semelhantes para méis provenientes de São Paulo (3,92 a 

4,54), México (3,25 a 3,97) e Ceará (3,36 a 3,78), 

respectivamente. 

A quantidade de açúcares totais variou de 84,24 a 

87,48%, não existindo valor estabelecido pelos padrões 

brasileiros para esse parâmetro. Os valores encontrados nesse 

trabalho estão próximos aos determinados por Rodrigues, 

Marchini e Haddad (1996) que obtiveram a média de 81,38% 

em méis silvestres cristalizados e bem acima do encontrado por 

Almeida (2002), que verificou uma variação de 72,4 a 85,0% 

(média 78,0%) em méis poliflorais produzidos em área do 

cerrado paulista.  
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Em relação aos açúcares redutores, duas amostras (A1 

e A2) apresentaram-se em conformidade com a legislação 

vigente, que estabelece mínimo de 65% de açúcares redutores 

em méis florais (BRASIL, 2000). Périco et al. (2011) afirmaram 

que os açúcares redutores são os principais constituintes dos 

méis expressos em teor de glicose, bem como sua 

determinação indica que o mel não é verde, ou seja, a maior 

parte da sacarose já foi convertida em glicose e frutose. Assim, 

a amostra A3, que revelou conteúdo de açúcares redutores 

inferior a 60%, pode ter sido coletada pelo apicultor 

prematuramente (MENDONÇA et al., 2008), uma vez que o teor 

de água desta amostra deteve conteúdo superior a 20% (Tabela 

1). Schlabitz, Silva e Souza (2010) analisam 12 amostras de 

méis da região do Vale do Taquari, RS, e verificaram que 

apenas 1 amostra apresentou-se em desconformidade com a 

legislação vigente, com menos de 65% de açúcares redutores. 

Por sua vez, Oliveira e Santos (2012) evidenciaram adequação 

de todas as amostras de méis provevientes de Mauriti, CE, com 

mais de 65 g de açúcares redutores por 100 g de mel. 

Todas os méis analisados apresentaram teor elevado de 

sacarose aparente, excedendo o valor máximo permitido pela 

norma vigente, que é de 6% para méis de flores (BRASIL, 

2000). Porém, considerando-se o ranger para mel de metado, 

que é de no máximo 15%, houve aprovação de duas amostras 

(A1 e A2). Sodré et al. (2007) encontraram 10% das amostras 

de méis com valores acima do permitido pela norma vigente e 

Moreti et al. (2009) observaram 5,8% dos méis com teores 

elevados de sacarose aparente. Teores de sacarose aparente 

acima de 6% significa, na maioria das vezes, uma colheita 

prematura do mel, isto é, um produto em que a sacarose ainda 

não foi totalmente transformada em glicose e frutose pela ação 
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da enzima invertase (AZEREDO; AZEREDO; DAMASCENO, 

1999) ou que o mel foi adulterado com açúcar comercial 

(SODRÉ et al., 2007), no entanto, outras hipóteses devem ser 

analisadas para se chegar a verdadeira interpretação dos 

resultados. Considerando-se o nível de sólidos solúveis das 

amostras deste trabalho situados com valores abaixo de 68 

°Brix, somados aos terores de água elevados na maioria das 

amostras (A1 e A3), assim como como teor de açúcares 

redutores abaixo de 65% no mel A3, especula-se que houve 

colheita prematura ou adulteração com açúcar comercial. 

Os valores obtidos das seguintes coordenadas 

Luminosidade (L*) e cromaticidades a* e b* foram utilizadas 

para determinação das características de cor, onde a L* é 

avaliada segundo os seguintes valores, superiores a 50 são 

considerados com coloração mais leve e valores até 50 os méis 

apresentam coloração mais escura (FRANKEL; ROBINSON; 

BERENBAUM, 1998). Dessa forma, verificou-se que todas as 

amostras em estudo  possuíram apresentando-se com 

coloração escura (âmbar). Resultados semelhantes foram 

obtidos por Terrab, Diez e Heredia (2003) e Soria et al. (2004) 

demonstrando valores semelhantes e relativamente baixos de 

L*, entre 38 e 41, também conferindo-os cor escura. 

A cromaticidade a* refere-se à coordenada de 

pigmentação verde-vermelha, assim apresentando valores 

positivos para as amostras A1 e A3, indicando a presença de 

componentes com coloração avermelhada, estando 

semelhante ao resultado obtido por Viuda-Martos et al. (2010) 

com valores que variavam de 0,42 a 3,32. Em contrapartida a 

amostra A2 apresentou valor negativo, assim como Habib et al. 

(2014) que reportaram valores de -0,21 a -2,19, indicando 

componentes com pigmentação verde. A cromaticidade b* é um 
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indicativo da pigmentação amarelo-azul, onde todas as 

amostras (A1, A2 e A3) obtiveram resultados positivos, 

indicando presença de componentes de coloração amarelada, 

conferindo a elas tal coloração, característica de mel de 

coloração âmbar. Resultado semelhante foi obtido por Habit et 

al. (2014) em méis de A. mellifera, com dados de 2,21 a 11,09. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados, pôde-se concluir que todas 

as amostras de méis avaliadas apresentaram pelo menos um 

parâmetro em desacordo com a legislação brasileira vigente, 

que trata da identidade de qualidade do mel de Apis mellifera, 

indicando que deve haver maior preocupação em parte de 

apicultores em relação a qualidade do produto disponível ao 

consumidor, assim como uma maior assistência técnica com 

difusão de conhecimentos importantes para a prática de 

manejo, colheita (do mel maduro) e processamento desse 

produto apícola, visto que todas esses etapas influenciam a 

qualidade do produto final. Dentre os parâmetros avaliados, os 

mais críticos foram a sacarose aparente e o teor de umidade, 

que foram elevadas na maioria das amostras, o que indica, 

possivelmente, colheita prematura do mel e necessidade de 

práticas apícolas adequadas. 
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RESUMO: O óleo de abacate é amplamente utilizado nas 
indústrias farmacêutica e de cosméticos, porém menos usado 
para fins alimentares, apesar dos diversos benefícios à saúde 
já atribuídos ao produto. Este óleo é muito similar ao azeite de 
oliva, mostrando proximidade na composição de ácidos graxos. 
Objetivou-se com este estudo determinar parâmetros de 
qualidade e identidade de amostras de óleo de abacate 
comerciais. Amostras de três diferentes marcas foram 
adquiridas no comércio, sendo duas delas nacionais, de óleo 
bruto e uma estrangeira, de óleo refinado. Avaliaram-se os 
índices de acidez, iodo, refração, peróxidos e p-anisidina. Os 
resultados mostraram a existência de diferenças entre as 
amostras, nas avaliações dos índices de acidez e peróxidos, 
tendo o óleo refinado apresentado menores valores que os 
óleos brutos. Comparando os valores obtidos com os 
estabelecidos pela legislação brasileira para azeite de oliva, 
dada similaridade de características, apenas não se verificou 
discrepâncias para o índice de peróxidos. Constatou-se que a 
qualidade dos óleos comerciais não estaria dentro do ideal, 
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especialmente, pelo teor de acidez acima dos limites. Ainda 
que, em relação a produtos de oxidação, tanto primários como 
secundários, todas as amostras tenham se mostrado 
adequadas ao consumo. Assim, este estudo vem a contribuir 
com informações sobre os óleos de abacate comerciais, 
servindo de alerta aos consumidores.    
Palavras-chave: Óleo bruto. Óleo refinado. Óleo em cápsula. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O abacate é um fruta tropical que se destaca pela 

qualidade nutricional, sendo uma das mais completas, 

especialmente pelo expressivo conteúdo de óleo, que em geral 

é escasso em outras frutas (DUARTE et al., 2016). Na polpa, o 

teor de proteína varia entre 1 a 2%, o teor de óleo de 5 a 35% 

e o teor de açúcares de 3 a 8%.  Além da importante 

composição em macronutrientes, também contém diversos sais 

minerais e vitaminas (KOOLER, 1992).  

No Brasil, o abacate é consumido ao natural ou utilizado 

no processamento industrial, com ênfase na elaboração de 

produtos cosméticos. Também é empregado para extração do 

óleo da polpa, tanto para indústria farmacêutica e de 

cosméticos, como para utilização na alimentação, devido as 

suas propriedades nutricionais (DUARTE et al., 2016). 

Pereira (2015) relata que o consumo per capita do 

abacate no México, em 2013, foi de 9,0 kg por habitante, 

enquanto que no Brasil, o consumo ficou em torno de 301 g por 

habitante.  

De acordo com Massafera et al. (2010) uma das 

principais características que qualificam o abacate é a elevada 

quantidade de matéria graxa em sua composição, sendo muitas 
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vezes rejeitado pelos consumidores em função do 

desconhecimento dos benefícios dessa fração na fruta.  

O óleo de abacate é rico em ácido oleico, uma gordura 

insaturada utilizada como coadjuvante no tratamento de 

hiperlipidemias, e assemelha-se muitos na composição de 

ácidos graxos ao azeite de oliva (SALGADO et al., 2008a; 

SANTOS et al., 2014). O azeite de oliva é um produto altamente 

consumido no país, porém na sua maioria de origem importada. 

Por suas características, o óleo de abacate mostra potencial 

para possível substituição do azeite de oliva ou uso em 

combinação com este (MASSAFERA et al., 2010). Também 

contém as vitaminas lipossolúveis A e E, sendo reconhecido por 

seus benefícios à saúde e pela riqueza em ácidos graxos 

ômega, fitoesterois, tocoferois e esqualeno (DEMBITSKY et al., 

2011; SANTOS et al., 2014). Entre os fitoesterois, o principal é 

o β-sitosterol (SALGADO et al., 2008b; SANTOS et al., 2014). 

Sabe-se que dietas ricas em fitoesterois promovem a redução 

da concentração de colesterol total e do LDL (LOTTENBERG et 

al., 2002). Salazar et al. (2005) demonstraram que os ácidos 

graxos do óleo de abacate atuam nas membranas cardíaca e 

renal produzindo efeitos benéficos à saúde. Também é 

relevante, que o consumo de dietas ricas em ácido oleico 

produzem redução dos níveis de fibrinogênio do plasma 

sanguíneo, já que essa fração é associada ao desenvolvimento 

de lesões das artérias, sendo relacionada ao prognóstico de 

doenças coronarianas (TANGO et al., 2004). 

Em estudo com cobaias (ratos Wistar), Del Toro-Equihua 

et al. (2016) observaram que a adição de 5 a 30% de óleo de 

abacate reduziu o ganho de peso corporal, induzido por uma 

dieta rica em sacarose, e que a tolerância à glicose e a 
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resistência à insulina também podem ser reduzidas, neste caso 

pela adição à dieta de 5 a 20% de óleo de abacate. 

Duarte et al. (2016), em um artigo de revisão sobre 

abacate, descreveram a importância de diversos compostos 

minoritários presentes no óleo de abacate e mecanismos de 

atuação na prevenção de algumas enfermidades.   

Diante das alternativas de utilização do óleo de abacate, 

principalmente para fins alimentares, o presente trabalho teve 

como objetivo determinar parâmetros de qualidade e identidade 

de amostras de óleo de abacate comerciais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

As amostras de óleo de abacate de três diferentes 

marcas foram adquiridas no comércio, sendo duas delas 

nacionais, produzidas no Rio Grande do Sul/Brasil, e uma 

produzida nos Estados Unidos. Todas as amostras foram 

obtidas por prensagem mecânica da polpa, sendo a amostra 

estrangeira refinada e as nacionais de óleo bruto, uma 

engarrafada e a outra na forma de cápsulas.  

As amostras foram submetidas às determinações do 

índice de acidez, índice de iodo, índice de refração, índice de 

peróxidos e índice de p-anisidina, conforme descrito a seguir.  

 

2.1 Índice de acidez (I.A) 

 

Foram pesados 2 g de amostra diretamente em 

erlenmeyer de 250 mL e adicionados 25 mL de solução 

éter:álcool 2:1 (v:v), na sequência realizada a titulação com 

NaOH 0,01 mol.L -1 na presença de fenolftaleína.  
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Os resultados, em % de ácido oleico, foram obtidos 

através da Equação (1): 

 

)(

61,5.
..

gamostradeMassa

xfxNaOHdegastovol
AI 

 
Em que: 

f = fator de correção da solução de NaOH 0,01 mol.L-1. 

 

2.2 Índice de iodo (I.I.) 

 

Uma amostra de 0,25 g foi pesada diretamente em 

erlenmeyer de 250 mL, sendo adicionada de 10 mL de 

ciclohexano e 20mL de solução de iodo-cloro segundo Wijs, o 

conjunto fechado foi colocado em repouso ao abrigo da luz por 

30 min e após foram adicionados 10 mL de solução de iodeto 

de potássio a 15% e 100 mL de água fervida e fria. A titulação 

executada com tiossulfato de sódio a 0,1 M, na presença de 

solução de amido a 1%, como indicador. 

Os resultados foram calculados como indicado na 

Equação (2), sendo expressos em g de I2.100 g-1 de óleo: 

 

)(

27,1)..(
..

gamostradeMassa

xfxamostragastovolbrancogastovol
II




 
Em que: 

vol. gasto = volume da solução de tiossulfato de sódio a 

0,1 N; 

branco = titulação executada com todos os reagentes e 

soluções, exceto a amostra; 

f = fator de correção da solução de tiossulfato de sódio 

0,1 M. 

 

(Eq. 1) 

(Eq. 2) 
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2.3 Índice de Peróxido (I.P.) 

 

Pesou-se 5 g de amostra diretamente em erlenmeyer de 

250 mL, adicionou-se 30 mL de solução de ácido 

acético:clorofórmio 3:2 (v:v), na sequência foi adicionado 0,5 

mL de solução saturada de iodeto de potássio e colocado o 

conjunto em repouso por 1 min ao abrigo da luz. Em seguida 

adicionou-se 30 mL de água destilada e titulou-se com 

tiossulfato de sódio 0,01 M na presença de solução de amido 

1% como indicador. 

Os resultados foram obtidos em mEq O2.kg-1 de óleo, 

através da Equação (3): 

 

)(

1000)..(
..

gamostradeMassa

xfxNxbrancogastovolamostragastovol
PI




 
Em que: 

vol. gasto = volume da solução de tiossulfato de sódio a 

0,01 M; 

branco = titulação executada com todos os reagentes e 

soluções, exceto a amostra. 

f = fator de correção da solução de tiossulfato de sódio 

0,01 M; 

N = concentração da solução de tiossulfato de sódio.  

 

2.4 Índice de Refração (I.R.) 

 

A determinação do índice de refração foi realizada em 

refratômetro de bancada do tipo Abbé (Analytikjena), com 

controle automático de temperatura a 40 ºC.  

  

(Eq. 3) 
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2.5 Índice de p-anisidina (I.p-A.) 

 

Para esta determinação pesou-se 2 g de amostra, 

diretamente em balão volumétrico de 25 mL e completou-se o 

volume com iso-octano. Pipetou-se 5 mL desta solução para 

tubo de ensaio e adicionou-se 1 mL de solução de p-anisidina 

1% em ácido acético glacial. Mediu-se a absorbância de ambas 

soluções em espectrofotômetro a 350 nm.  

Utilizou-se como branco para medida da primeira 

solução, apenas iso-octano, e da segunda, iso-octano 

adicionado de 1 mL de solução de p-anisidina 1%. Os 

resultados foram obtidos conforme Equação (4): 

 

)(

)2,1(10
..

gamostradeMassa

AbAsx
ApI




 
Em que: 

As = absorbância da solução de óleo após a reação com 

p-anisidina. 

Ab = absorbância da solução de óleo em iso-octano. 

 

Com os dados do índice de p-anisidina e do índice de 

peróxido, obteve-se o valor do TOTOX, ou seja, o total da 

oxidação, segundo a Equação (5): 

 

Totox = 2 x I.P. + I.p-A.      (Eq. 5) 

 

Em que: 

I.P. = índice de peróxido 

I.p-A. = índice de p-anisidina 

  

(Eq. 4) 
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2.6 Análise estatítica 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey ao nível de significância de 5%, para 

comparação das médias, utilizando o programa Statistix 8.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os índices de acidez, iodo, peróxidos e refração são 

importantes parâmetros utilizados na classificação e 

caracterização de óleos vegetais (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

1985). 

A luz e o calor aceleram a decomposição das gorduras 

com formação de ácidos graxos livres que podem causar 

características sensoriais desagradáveis. Assim, é importante 

avaliar o teor de ácidos graxos livres, através do índice de 

acidez, pois este se correlaciona com o grau de deterioração. 

Este índice é definido como o número de miligramas de KOH 

requerido para neutralizar os ácidos graxos livres em 1 g de 

amostra (CECCHI, 2003). 

Os resultados das avaliações de acidez dos óleos, 

conforme Fig. (1), evidenciaram diferenças estatisticamente 

significativas entre as amostras, sendo que, conforme seria 

esperado, o óleo refinado mostrou os menores valores 

(0,55±0,01). Entre os óleos brutos, constatou-se que o 

engarrafado mostrou maior acidez (1,42±0,00) do que aquele 

em cápsulas (1,15±0,02). Considera-se que a cápsula deva ter 

exercido um efeito protetor maior ao produto, pois além do 

material de revestimento direto, soma-se o material da 

embalagem de multicamadas laminadas.  
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Figura 1. Índices de acidez dos óleos de abacate comerciais, 
em % de ácido oleico. 
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Fonte: Os autores, 2016. 

 

Considerando que a legislação brasileira não estabelece 

parâmetros para óleo de abacate, para fins de comparação, 

serão usados os valores preconizados para o azeite de oliva, 

dada a similaridade de características (SANTOS et al., 2014; 

SANTOS et al., 2015). Assim, comparando-se os valores de I.A. 

com os designados pela legislação para azeite de oliva 

(BRASIL, 2005), verifica-se que ambas as amostras brutas 

ficaram acima do valor máximo estabelecido para azeite de 

oliva “extra virgem” (máximo 0,8 g.100 g-1 em ácido oleico). 

Entretanto, os óleos brutos enquadraram-se na designação 

“virgem”, por apresentarem valores inferiores ao máximo de 2 

g.100 g-1, em ácido oleico (BRASIL, 2005). 

Já o óleo de abacate refinado, comparativamente ao 

azeite de oliva refinado, mostrou valores acima do máximo de 

0,3 g.100 g-1 em ácido oleico (BRASIL, 2005), que é indicado 

pela legislação brasileira, portanto, não apresenta a qualidade 

adequada em relação a este parâmetro. 

O índice de iodo de um óleo ou gordura correlaciona-se 

com o grau de insaturação dos ácidos graxos constituintes, 
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assim, esta determinação analítica torna-se um importante 

parâmetro para informar sobre a identidade e qualidade da 

amostra, sendo definido como a quantidade, em gramas de 

iodo, que são adicionados em 100 g de amostra (RIBEIRO; 

SERAVALLI, 2007). 

De acordo com a Figura (2), os óleos do abacate 

mostraram elevados valores de I.I., o que demonstra riqueza 

em ácidos graxos insaturados. As amostras não mostraram 

diferenças estatisticamente significativas em relação a este 

parâmetro. 

Comparando com os valores obtidos com os 

estabelecidos pela legislação para azeite de oliva, tanto virgem 

como refinado, para os quais se define a faixa de 75 a 94 g 

I2.100 g-1 de óleo (BRASIL, 1999), se poderia inferir que o óleo 

de abacate refinado estaria fora da faixa, por ter apresentado 

96,37 g de I2.100 g-1 de óleo, já as amostras de óleo bruto 

estariam dentro da faixa preconizada para o azeite de oliva 

(engarrafado: 94,00 g de I2.100 g-1 de óleo e cápsula: 88,60 g 

de I2.100 g-1 de óleo).  

 

Figura 2. Índices de iodo dos óleos de abacate comerciais, em 
g I2.kg-1 óleo. 
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Fonte: Os autores, 2016. 
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Os resultados de I.I. obtidos neste estudo foram 

superiores ao encontrado por Ortega et al. (2013), para o óleo 

de abacates da variedade Hass (I.I. = 85,65 g de I2.100 g1 de 

óleo), porém, as amostras brutas mostraram menores valores 

que o reportado por Salgado et al. (2008b), para o óleo da 

variedade Margarida (96,31g de I2.100 g-1 de óleo), que foi 

muito próximo ao obtido para óleo refinado. 

Esta determinação relaciona-se com o perfil de ácidos 

graxos presentes na amostra, pois quanto maior o grau de 

insaturação de um ácido graxo, maior será a sua capacidade de 

reação com iodo e, consequentemente, maior também será 

este índice (MORETTO; FETT, 1998).  

Especialmente para óleos de maior valor comercial, 

podem ocorrer problemas de fraudes por adição de óleos 

refinados de menor valor, sendo estes problemas encontrados 

no Brasil para azeite de oliva, em que ocorre adição de outros 

óleos, comumente o de soja (PROTESTE, 2016). Esta fraude 

pode ser detectada pela determinação do índice de iodo, tendo 

em vista que a maioria dos óleos de grãos e sementes mostram 

valores superiores de I.I., assim produzindo elevação nos 

valores esperado para azeite de oliva (por ex.: canola, girassol, 

milho e soja, variam entre 103 a 139 g de I2.100 g-1 de óleo) 

(ALMEIDA, 2015).  

Em estudo realizado por Gouveia et al. (2015) foram 

determinados parâmetros de qualidade do óleo de abacate da 

variedade Breda, extraído a partir da polpa seca por liofilização, 

por prensagem mecânica e por solvente em Soxhlet, no qual se 

encontrou, respectivamente, 80,37±0,67 e 80,86±0,66 g de 

I2.100 g-1 de óleo, portanto, inferiores aos encontrado nos óleos 

comerciais avaliados. 
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Schaun et al. (2015), também avaliaram índices de 

qualidade do óleo de abacate obtido por prensagem mecânica 

da polpa seca por diferentes procedimentos, tendo encontrado 

valores menores que o deste trabalho, ao redor de 80 g de I2 

100 g-1 de óleo. 

Assim como ocorre com o índice de acidez, o índice de 

peróxidos também se relaciona com o estado de conservação 

do óleo, uma vez que a acidez é desenvolvida pela liberação de 

ácidos graxos a partir da hidrólise dos triglicerídeos, e os 

peróxidos pelas reações de oxidação dos ácidos graxos 

insaturados, sendo a reação de oxidação favorecida por 

maiores teores de ácidos graxos livres (TOFANINI, 2004; 

RIBEIRO; SERAVALLI, 2007). 

O índice de peróxidos é um parâmetro que está 

diretamente correlacionado com o estado de oxidação de óleos 

e gorduras, pois os peróxidos são os primeiros compostos 

formados na deterioração lipídica. O resultado é expresso como 

equivalente de peróxido por 100 g de amostra e representa a 

quantificação dos produtos primários de oxidação (CECCHI, 

2003). 

Os resultados de I.P. dos óleos avaliados, conforme Fig. 

(3), assim como os de I.A., mostraram menores valores para o 

óleo refinado (5,85±0,03 mEq O2.kg-1 óleo) em relação aos 

óleos brutos (engarrafado: 13,06±0,04 e cápsula: 13,27±0,06). 

Sendo que, na avaliação estatística, todas as amostras 

diferiram entre si. 
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Figura 3. Índices de peróxidos dos óleos de abacate 
comerciais, em mEq O2.kg-1 óleo. 
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Fonte: Os autores, 2016. 

 

Também de acordo com a legislação (BRASIL, 2005), o 

I.P. para azeite de oliva virgem, deve ser de no máximo 20 mEq 

O2.kg-1. Utilizando esta referência, os óleos de abacate 

comerciais, dos três diferentes tipos, apresentaram-se em 

conformidade. Como os peróxidos são os produtos primários de 

oxidação, a presença de teores elevados destes compostos 

está associada a estado inadequado de conservação e 

utilização dos óleos (TOFANINI, 2004).  

Em estudo com óleos de abacate (GOUVEIA et al., 

2015), a avaliação do índice de peróxidos mostrou ser 

influenciada pelo método de extração do óleo, sendo que a 

extração com solvente resultou em um óleo com maior índice 

de peróxido.  

Salgado et al. (2008b) analisaram óleos de abacate da 

variedade Margarida, tendo encontrado valores de I.P. de 20,58 

e 9,71 mEq O2.kg-1, respectivamente para o óleo bruto e o 

neutralizado. Os valores do óleo bruto, mencionados pelos 

referidos autores, são superiores aos obtidos para os óleos 

brutos comerciais avaliados e o neutralizado superior ao 

refinado. 
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O índice de refração pode ser utilizado para identificar e 

determinar o grau de pureza de substâncias, pois está 

relacionado com a estrutura física do meio através do qual a luz 

passa (CECCHI, 2003). Devido a isso, a determinação do índice 

de refração torna-se uma ferramenta importante para uma 

grande variedade de aplicações em diversas áreas do 

conhecimento, que vão da agricultura à indústria, incluindo 

também a produção científica, tecnológica e aplicações 

médicas (BARBOSA et al., 2010).  Os dados de índice de 

refração dos óleos são mostrados na Fig. (4). 

 

Figura 4. Índices de refração dos óleos de abacate comerciais. 
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Fonte: Os autores, 2016. 

 

Os índices de refração dos óleos, tanto refinado quanto 

brutos, foram estatisticamente iguais (1,462 e 1,463), 

evidenciando que este parâmetro não é muito influenciado pelo 

processamento ou forma de acondicionamento do óleo.  

Comparando os valores encontrados com os indicados 

pela legislação para azeite de oliva (BRASIL, 1999), tanto 

virgem como refinado (faixa de 1,4677 a 1,4705), percebe-se 

que os óleos de abacate ficaram ligeiramente abaixo em 

relação ao I.R.. Entretanto, a proximidade ao azeite de oliva em 
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relação a este índice, reforça a similaridade de características 

de ambos produtos. 

Pighnelli et al. (2008), em análise do óleo de amendoim, 

obteve como resultado para o I.R. a 20 ºC o valor de 1,460, 

evidenciando também semelhança entre os óleos de amendoim 

e abacate quanto a este parâmetro, que também se 

correlaciona diretamente com o grau de insaturação.  

Gouveia et al. (2015), em seu estudo com óleo de 

abacate, encontrou o valor de 1,461±0,000 para I.R., 

independente do método de extração do óleo (prensagem ou 

Sohxlet). O mesmo valor também foi encontrado no estudo 

conduzido por Schaun et al. (2015), neste caso foi avaliado o 

tipo de secagem aplicada à polpa antes da extração do óleo por 

prensagem. 

O índice de p-anisidina (I.p-A) fundamenta-se na reação 

de produtos secundários da degradação de lipídios, sobretudo 

compostos aldeídicos, com a p-anisidina, com posterior 

determinação por absorbância a 350 nm. O valor de p-anisidina 

é definido como o valor resultante de 100 vezes a absorbância 

detectada em solução de 1 grama de óleo em mistura de 

solvente e regente, em cubeta de 1 cm (AOCS, 2004). É um 

método que visa complementar a informação obtida com as 

determinações do índice de peróxido, em que os produtos 

primários de oxidação são detectados (RIBEIRO; SERAVALLI, 

2007).   

Os resultados do I.p-A. mostraram que é pequeno o teor 

de produtos secundários de oxidação nas amostras, conforme 

Fig. (5). Sendo o maior valor encontrado para o óleo refinado 

(1,35±0,45), que diferiu significativamente do óleo bruto em 

cápsula (0,20±0,02), entretanto, ambos ficaram 

estatisticamente iguais ao óleo bruto engarrafado (0,78±0,04). 
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Figura 5. Índices de p-anisidina dos óleos de abacate 

comerciais. 
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Fonte: Os autores, 2016. 

 

Considera-se que amostras lipídicas mostram bom 

estado de conservação quando os produtos secundários de 

oxidação, determinados através do índice de p-anisidina, por 

apresentar valores inferiores a 10 (SILVA et al., 1999). 

O valor total de oxidação (TOTOX) combina os dados do 

I.P e do I.p-A., sendo bastante efetivo para indicar a qualidade 

real de um óleo ou gordura, quanto ao estado de oxidação. Os 

dados obtidos para esta determinação variaram entre 7,2 (óleo 

refinado) a 13,84 (óleo bruto engarrafado), sendo mais 

influenciados pelos resultados do I.P. Portanto, constata-se que 

o estado de oxidação qualifica os produtos dentro de uma faixa 

aceitável, sendo detectados, especialmente, produtos 

primários, no entanto, ainda dentro de limites que são aceitáveis 

pela legislação para azeites (BRASIL, 2005). Entretanto, Silva 

et al. (1999) consideram que amostras graxas bem 

conservadas devam apresentar valor de TOTOX de no máximo 

10. Desta forma esses autores, julgariam os óleos brutos em 

condições inadequadas, pois ambos apresentaram valores 

superiores a 10 (cápsula: 13,47 e engarrafado: 13,84).  
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A degradação oxidativa dos ácidos graxos insaturados 

de óleos e gorduras pode ocorrer por várias vias, em função do 

meio e dos agentes catalisadores, sendo a auto-oxidação um 

dos principais mecanismos desencadeadores deste processo 

(RAMALHO; JORGE, 2005). A auto-oxidação é um processo 

puramente químico e bastante complexo, envolvendo reações 

radicalares capazes de auto-propagação. No transcurso das 

reações de oxidação, surgem os produtos primários (peróxidos 

e hidroperóxidos), e com a evolução, formam-se os produtos 

secundários de oxidação, obtidos por cisão e rearranjo dos 

peróxidos e hidroperóxidos (aldeídos, cetonas, epóxidos, entre 

outros, sendo alguns compostos voláteis e outros não voláteis) 

(SILVA, 1999; RAMALHO; JORGE, 2005). Assim, para avaliar 

o estado de oxidação de um produto lipídico, além da 

determinação dos peróxidos, também se faz importante 

pesquisar os produtos secundários, sendo a determinação do 

índice de p-anisidina adequada para esse fim (RIBEIRO; 

SERAVALLI, 2007). A combinação destes dois parâmetros é 

fundamental para avaliar o estado de deterioração efetivo 

(SILVA et al., 1999).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

A avaliação dos óleos de abacate comerciais mostrou a 

existência de diferenças entre as mostras, tanto em função do 

processamento que passaram quanto em relação à forma de 

apresentação do óleo. 

Tomando como base a legislação para azeite de oliva, 

verificou-se que as amostras não estariam dentro do ideal, 

especialmente pelo teor de acidez acima dos limites. Por outro 

lado, em relação aos produtos de oxidação, tanto primários 
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(I.P.) como secundários (I.p-A.), todas as amostras se 

encontraram adequadas ao consumo. Em relação aos 

parâmetros de identidade, como I.I. e I.R., observou-se certa 

diferença em relação ao que se preconiza para azeite de oliva, 

entretanto, proximidade a dados da literatura. Assim, este 

estudo vem a contribuir com informações sobre os óleos de 

abacate comerciais, servindo de alerta aos consumidores.    
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RESUMO: Bebidas mistas de frutas apresentam como 
vantagens a possibilidade de combinação de diferentes 
aromas, sabores e componentes nutricionais, sendo que a 
adição de amido pode promover alterações nas características 
desses produtos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver bebidas mistas de abacaxi e melão adicionadas de 
diferentes concentrações de amido extraído da batata doce (0; 
0,5; 1,0; e 1,5%). As polpas de abacaxi e melão foram 
misturadas na porporção de 1:1. A batata doce foi submetida a 
extração aquosa do amido obtendo-se uma pasta, sendo esta 
desidratada em secador de leito fluidizado, obtendo-se o amido 
em pó. Procedeu-se a adição de água mineral à mistura das 
polpas (proporção 1:1), com acréscimo de 0; 0,5; 1,0 e 1,5% de 
amido. A gelatinização do amido ocorreu em banho-maria 
(82,56°C /2 min). As bebidas mistas foram pasteurizadas (65 
°C/30 min), envasadas em garrafas de vidro, e mantidas 
refrigeradas até a realização das análises físico-químicas. 
Observou-se que a adição de amido de batata doce nas 
concentrações utilizadas nas formulações das bebidas mistas 
de abacaxi com melão não promoveu alterações físico-
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químicas significativas, nos parâmetros avaliados, exceto na 
cor proporcionando um clareamento 
Palavras-chave: Frutas tropicais. Novos produtos. Análises 

físico-químicas. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

As misturas de sucos são elaboradas com o intuito de 

melhorar as características nutricionais e sensoriais dos 

componentes consumidos de maneira isolada (MATSUURA; 

ROLIM, 2002; BRANCO et al., 2007). As bebidas mistas de 

frutas apresentam infinitas vantagens, como a possibilidade de 

combinação de diferentes aromas e sabores, além da soma de 

componentes nutricionais, não encontrados em sucos e 

néctares individuais (NEVES et al., 2011).  

Dentre as frutas que podem ser utilizadas no 

processamento de bebidas mistas têm-se o abacaxi e o melão. 

De acordo com Maia, Sousa e Lima (2007), o abacaxi (Ananas 

comosus L.) possui aroma e sabor agradáveis, que combinado 

a outras frutas, resulta em um produto final com melhor 

qualidade nutricional e sensorial, podendo ser atribuídos à 

presença e aos teores de diversos constituintes químicos, 

ressaltando entre eles, os açúcares e os ácidos responsáveis 

pelo sabor, e compostos voláteis associados ao aroma. O valor 

energético do abacaxi é o que se destaca na sua composição, 

devido a quantidade de açúcar presente. Os teores de proteína 

e de matéria graxa são inferiores a 0,5%, sua contribuição como 

fonte de vitamina C é pequena em relação a outras fontes, e 

não apresenta, praticamente, nenhum outro nutriente em 

quantidade significativa (MATSUURA; ROLIN, 2002). 
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A cultura do meloeiro possui uma relevante importância 

para a fruticultura, sobretudo na região semiárida brasileira 

(FREITAS et al., 2014). Seu fruto tem elevado pH, baixa acidez 

titulável (0,14%) e sólidos solúveis totais acima de 9 °Brix 

(TOMAZ et al., 2009). A polpa deste é constituída por 90% de 

água e contém vitaminas A, C e E, além de sais minerais e 

elevado teor de açúcares, cujo gosto adocicado o torna 

apreciado pelos consumidores, sendo consumido comumente 

na forma in natura, além de ser utilizado como ingrediente no 

processamento industrial de sucos, iogurtes e sorvetes 

(MOREIRA et al., 2009). Em termos nutricionais, o melão é 

fonte de fibras, apresentando propriedades estimulantes, 

alcalinizantes, mineralizantes, oxidantes, diuréticas e laxativas 

(GOMES, 2007).  

O amido é um polissacarídeo formado de amilose e 

amilopectina que quando aquecido, os grânulos intumescem 

gradualmente aumentando a quantidade de água absorvida 

(PENNA, 2002). As fontes mais comuns são os amidos 

extraídos de cereais e raízes, como o arroz, milho, trigo, batata 

e mandioca. Devido ao relativo baixo custo, o amido tem sido 

muito utilizado pela indústria alimentícia como ingrediente 

calórico e como melhorador de propriedades físico-químicas. É 

utilizado para alterar ou controlar diversas características, como 

textura, aparência, umidade, consistência e estabilidade no 

armazenamento (shelf life). Pode também ser usado para ligar 

ou desintegrar, expandir ou adensar, clarear ou tornar opaco, 

reter umidade ou inibi-la, produzir textura lisa ou polposa e 

coberturas leves ou crocantes.Também serve tanto para 

estabilizar emulsões quanto para formar filmes resistentes ao 

óleo (AMIDOS, 2015).  
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Ante o exposto e levando-se em consideração a 

importância da necesidade de elaboração de novos produtos e 

agregação de valor a frutas tropicais, este trabalho objetivou 

elaborar e caracterizar, quanto aos parâmetros físico-químicos, 

bebidas mistas de abacaxi e melão adicionadas de diferentes 

concentrações do amido extraído da batata doce.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

As matérias-primas utilizadas foram a batata doce 

(Ipomoea batatas (L.) Lam.) da variedade Brazlândia Rosada 

(película externa rosa com polpa branca), o abacaxi cultivar 

Pérola (Ananas comosus (L) Merr.) e o melão japonês (Cucumis 

melo L.), em estádios de maturação maduros, adquiridos no 

comércio local de Campina Grande, PB. As matérias-primas 

foram conduzidas ao Laboratório de Armazenamento e 

Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) para serem 

processadas. As frutas foram selecionadas, lavadas e 

sanitizadas em água clorada (100 ppm/15 minutos). O 

descascamento das frutas foi manual e as polpas foram 

processadas em liquidificador doméstico e acondicionadas em 

embalagens de polietileno de baixa densidade e armazenadas 

em freezer a -22 ºC até o momento do preparo das formulações.  

Realizou-se a extração do amido nativo de acordo com a 

metodologia proposta por Daiúto e Cereda (2003) com 

modificações. Ainda com as cascas, os tubérculos in natura 

foram higienizados e em seguida foram descascados 

manualmente, lavados novamente em água corrente e 

seccionadas em rodelas de 5 cm. As batatas seccionadas foram 

imersas em solução de bissulfito de sódio (0,5%) por 5 minutos 
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para que a ação enzimática fosse inibida (BORBA et al., 2005). 

Após isso, a batatas foram trituradas em liquidificador 

doméstico (600 W) por aproximadamente 4 minutos, na 

velocidade máxima do aparelho, com uma solução de NaOH a 

0,03 N na proporção de 1:2 (g de batata: g da solução). O 

material triturado foi filtrado em tecido de organza (abertura da 

malha próxima a 100 mesh). Os resíduos foram descartados e 

a suspensão de amido filtrada foi decantada por um período de 

16 horas, em ambiente refrigerado a 5 °C para evitar ação 

enzimática ou fermentativa durante o processo de decantação. 

O produto decantado passou por sucessivas lavagens até que 

apresentasse uma pasta de cor característica de amido. Para 

secagem da pasta, utilizou-se um secador de leito fluidizado 

modelo LM FBD 1.0 da marca Labmaq do Brasil, com 

atomizador de duplo fluido com diâmetro de 1,2 mm, vazão de 

suspensão da pasta de amido de 5 mL/min e temperatura do ar 

de secagem de 60 °C.  

As polpas de abacaxi e melão foram misturadas na 

proporção de 1:1 (m/m) e para elaboração das bebidas 

mistas.Foram utilizados 50% dessa mistura e 50% de água 

mineral, com posterior filtração para remoção da maior parte 

das fibras. Na sequência, as bebidas foram adicionadas de 0; 

0,5; 1,0 e 1,5% de amido de babara doce, correspondendo as 

formulações F1, F2, F3 e F4, respectivamente. O amido 

adicionado foi previamente geleificado em uma aliquota de cada 

formulação (50 mL) em banho maria na temperatura média de 

82,56 °C por 2 min, formando uma solução com aspecto visual 

opaco e levemente gelatinoso, e após isso foi misturada ao 

restante da bebida, totalizando de 200 mL cada formulação. Em 

seguida, as bebidas mistas foram submetidas à pasteurização 

lenta na temperatura de 65 °C por 30 min, em garrafas de vidro, 
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previamente lavadas e esterilizadas. As bebidas mistas foram 

mantidas refrigeradas (5 ± 1 °C) até o momento da realização 

das análises.  

As análises físico-químicas determinadas nas polpas de 

abacaxi e melão e nas bebidas mistas (blends) foram: pH, 

sólidos solúveis totais (SST), umidade e acidez total titulável 

(ATT), seguindo as metodologias descritas pelo Instituto Adolfo 

Lutz (IAL, 2008). A análise de ácido ascórbico (vitamina C) foi 

determinada por titulação com 2,6 diclorofenolindofenol sódio 

conforme metodologia descrita pela AOAC (2002). A atividade 

de água a 25 oC foi determinada com o higrômetro Aqualab 

3TE, da Decagon Devices. Os parâmetros de cor foram 

determinados por leitura direta das amostras utilizando-se o 

espectrofotômetro portátil HunterLab MiniScan XE Plus, modelo 

4500 L, com sistema de cor Cielab, com determinação dos 

seguintes parâmetros: L* - luminosidade; a* - transição da cor 

verde (-a*) para o vermelho (+a*); e b* - transição da cor azul (-

b*) para a cor amarela (+b*).  

Os dados das análises foram tratados de acordo com o 

delineamento experimental inteiramente casualizado, com três 

repetições para cada parâmetro, utilizando-se o programa 

computacional ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores médios dos 

parâmetros físico-químicos das polpas integrais de abacaxi e 

melão e da mistura de ambas as polpas. 
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Tabela 1. Caracterização físico-química das polpas integrais de 
abacaxi e melão e da mistura 1:1 (abacaxi:melão). 

Parâmetros 

Amostras 

Polpa de 

abacaxi 

Polpa de 

melão 

Mistura 

pH 3,38 ± 0,14 5,29 ± 0,14 4,39 ± 0,01 

SST  11,03 ± 0,50 a 5,03 ± 0,05 c 10,03 ± 0,05 b 

ATT  0,52 ± 0,00 a 0,09 ± 0,00 c 0,31 ± 0,00 b 

Umidade (%) 91,20 ± 0,24 a 84,45 ± 0,05 c 87,65 ± 0,19 b 

Atividade de água  0,986 ± 0,01 a 0,993 ± 0,00 a 0,985 ± 0,01 a 

Ácido ascórbico  25,17 ± 1,10 a 31,94 ± 1,20 a 27,83 ± 1,06 a 

L* 51,56 ± 0,08 a 33,14 ± 0,13 c 44,23 ± 0,08 b 

a* -3,83 ± 0,15 b 6,36 ± 0,03 a 6,29 ± 0,10 a 

b* 10,72 ± 0,14 c 22,58 ± 0,17 a 22,11 ± 0,15 b 

Em que: ATT- Acidez Total Titulável (% ácido cítrico); SST(°Birx)- Sólidos 

Solúveis Totais; L* (luminosidade); a* (transição da cor verde -a* para o 

vermelho +a*); b* (transição da cor azul -b* para a cor amarela +b). Médias 

seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre 

si de acordo com o teste de Tukey a 5% probabilidade.  

 

Observa-se que o valor do pH da polpa integral de 

abacaxi, de 3,38, foi inferior ao pH da polpa de melão, que foi 

de 5,29. Miranda et al. (2015) avaliaram a polpa de abacaxi 

Pérola, obtendo valor de pH de 3,68, resultado próximo ao 

obtido neste trabalho. O pH do melão encontrado neste trabalho 

foi inferior quando comparado ao pH de 6,93 encontrado por 

Gomes et al. (2006) para o melão japonês, inferior também ao 

valor de 6,10 encontrado por Sarrian et al. (2005). O pH da 

mistura apresentou valor de 4,39, ficando entre as duas polpas, 

permitindo classificar o blend como ácido. O pH é de suma 

importância para a formulação das mistura de frutas, uma vez 
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que este parâmetro nunca deve ser superior a 4,5, visto que 

acima deste valor pode favorecer o crescimento do Clostridium 

botulinum.  

Os sólidos solúveis totais (SST) da polpa integral de 

abacaxi foi de 11 ºBrix, sendo superior a polpa integral de melão 

e da mistura, que apresentaram valores de 5,03 e 10,03 ºBrix, 

respectivamente. O SST do melão no presente estudo foi 

inferior ao teor encontrado por Silva et al. (2011) de 7,83 ºBrix, 

em estudo do melão japonês e inferior também ao valor mínimo 

(7,00 ° Brix) estabelecido pelo Ministério de Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2000).  

A acidez total titulável (ATT) da polpa do abacaxi Pérola 

foi de 0,52% de ácido cítrico, sendo superior ao valor 

encontrado por Miranda et al. (2015), de 0,33% para abacaxi da 

mesma variedade. O valor encontrado para a polpa do melão 

(0,09% de ácido cítrico), também foi superior quando 

comparado ao valor de Silva et al. (2011) de 0,045% de ácido 

cítrico, em estudo com o melão japonês. Observa-se que houve 

diferença estatística entre os valores das polpas e entre as 

polpas e a mistura, com variação de 0,093 a 0,52% de ácido 

cítrico, de forma que, quanto maior foi o pH, menor foi a ATT. 

De acordo com o Regulamento Técnico para fixação dos 

padrões de identidade e qualidade para polpa de melão, o qual 

estabelece um limite mínimo para acidez de 0,14 g/100g, 

estando a polpa de melão deste trabalho em desacordo com a 

legislação. Esta diferença provavelmente se deve a 

característica particular desta variedade, do estádio de 

maturação e das condições edafoclimáticas de cultivo. A polpa 

de abacaxi obteve valor de ATT acima do mínimo estabelecido 

pela legislação, que é de 0,30 g/100g (BRASIL, 2000). 
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A umidade diferiu estatisticamente entre as polpas 

integrais e a mistura, com valores variando de 84,45 a 91,20%. 

A polpa de abacaxi apresentou umidade de 91,20%, sendo 

superior ao apresentado na Tabela Brasileira de Composição 

de Alimentos (TACO, 2011), de 86,3%. Já o melão japonês 

apresentou teor de 84,45%, inferior ao valor encontrado por 

Silva et al. (2011) de 92,77% e também ao valor encontrado por 

Gomes et al. (2006), de 92,02% em estudo com a mesma 

variedade de melão. A umidade da mistura diferiu 

estatisticamente das polpas, comportando-se como esperado, 

já que apresentou valor intermediário entre as duas polpas. 

A atividade de água das polpas e da mistura 

apresentaram valores altos e sem diferenças significativas entre 

as médias. Silva et al. (2015) encontrou 0,98 para polpa de 

abacaxi e Lima et al. (2015) encontrou 0,99 para polpa de melão 

japonês.Estes valores altos são típicos de polpa de frutas e 

propício ao desenvolvimento de microrganismos, sendo 

indicado a pasteurização das mesmas ou outro tratamento 

térmico que proporcione maior vida útil. A pasteurização 

realizada por Bastos et al. (2008) em polpa de taperebá 

promoveu a redução de 99,99% na contaminação por 

microrganismos mesófilos aeróbicos e de coliformes a 45°C 

deixando o produto dentro de limites aceitáveis. 

Em relação à vitamina C, observa-se que não houve 

diferença estatística entre os teores das polpas e da mistura. 

Em estudo realizado por Miranda et al. (2015), o valor médio do 

ácido ascórbico do abacaxi Pérola foi de 52,03 mg/100g, 

superior ao encontrado nesse trabalho, que foi de 25,17 

mg/100g. De acordo com a TACO (2011), a quantidade de 

vitamina C para o abacaxi in natura é de 34,6 mg/100g, também 

superior a quantidade encontrada neste trabalho. Aroucha et al. 
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(2007) em estudo de melão japonês encontraram valores de 14 

a 19 mg/100g, ou seja, inferiores ao valor encontrado neste 

trabalho (31,94 mg/100g). Diferenças nas quantidades de 

vitamina C nas frutas podem ser justificadas levando-se em 

consideração fatores como a variedade, o estádio de 

maturação, as condições climáticas e porção da fruta 

(CAMPOS, 1993).  

A coloração do produto é um parâmetro importante para 

verificação da qualidade do mesmo (CHITARRA; ALVES, 

2001). Observa-se que os valores de luminosidade (L*) foram 

estatisticamente diferentes entre as polpas e a mistura, com 

valor maior para polpa de abacaxi, significando que se trata da 

polpa mais clara. Resultado semelhante ao valor encontrado 

por Miranda et al. (2015), para polpa de abacaxi Pérola, com 

51,60 de luminosidade, mas inferior ao valor de Ramos et al. 

(2008), que encontraram para as fatias de abacaxi Pérola in 

natura, no estádio maduro, valor de 62,16.  

A cormoaticidade de a * direriu estatisticamente entre as 

polpas de abacaxi e melão, onde a polpa de abacaxi foi 

observado uma tendência para cor verde, e na polpa de melão, 

foi evidenciando a presença da pigmentação vermelha. Porém, 

observa-se que não houve diferença estatística entre a polpa 

de melão e a mistura, sugerindo que elas possuem 

características de cor parecidas em relação a este parâmetro.  

A cromaticidade b* diferiu estatisticamente entre as 

polpas e a mistura, sendo o maior valor obtido para a polpa de 

melão, sugerindo uma coloração mais amarelada, cor 

característica desta variedade de fruto. Nas Tabela 2,3 e 4 

estão apresentados os valores médios dos parâmetros físico-

químicos analisados nas bebidas mistas de abacaxi e melão 
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adicionadas de amido extraído da batata doce em diferentes 

concentrações. 

 

Tabela 2. Caracterização físico-química das bebidas mistas de 
abacaxi e melão adicionadas de amido da batata doce em 
diferentes concentrações. 

Formulações pH  SST  ATT  

Atividade 

de água 

(aw) 

F1 5,14±0,00  4,80±0,10 a 0,11±0,00 a 0,983±0,01 a 

F2 5,22±0,01  4,70±0,20 a 0,12±0,00 a 0,987±0,00 a 

F3 5,17± 0,02  4,86±0,05 a 0,12±0,00 a 0,986±0,00 a 

F4 5,14±0,00  4,93±0,05 a 0,12±0,00 a 0,986±0,01 a 

Onde: F1-bebida mista com 0% de amido; F2-bebida mista com 0,5% de 

amido; F3-bebida mista com 1% de amido; F4-bebida mista com 1,5% de 

amido. SST: sólido solúveis totais (°Brix); ATT: acidez total titulável (% ácido 

cítrico). Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem 

estatisticamente de acordo com o teste de Tukey a 5% probabilidade. 

 

O pH das formulações com amido (F2 a F4) variou de 

5,17 a 5,22, caracterizando-as como de baixa acidez. Como o 

pH do amido de batata doce é próximo a neutralidade, segundo 

Silva et al. (2008) e Leonel et al. (2004), sua adição nas bebidas 

pode ter contribuído também para elevação desse parâmetro. 

A formulação isenta de amido apresentou o pH semelhante ao 

das formulações com amido (5,14), ou seja, acima de 4,5 

caracterizando o produto como pouco ácido, assemelhando-se 

ao pH da polpa de melão (Tabela 1).  

Os SST das formulações com amido não diferiram 

estatisticamente entre si e variaram de 4,70 a 4,93 °Brix. Isso 

se deve ao fato do amido não apresentar sólidos solúveis totais 

em sua composição. Nota-se ainda que a adição de 50% de 
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água nas formulações promoveu a redução pela metade dos 

SST, se comparado com o valor dos SST da mistura (Tabela 1). 

A ATT foi observado que não houve diferença 

significativa entre as formulações, com valor de 0,11 a 0,12% 

de ácido cítrico. A baixa acidez das bebidas mistas deve-se a 

adição da água nas formulações, o que pode ter promovido a 

diluição dos ácidos orgânicos. Da mesma forma que nas polpas 

integrais e na mistura, nas formulações das bebidas mistas a 

atividade de água permaneceu alta (0,98), valor semelhante ao 

determinado por Azeredo et al. (2004), com 0,97 e por Silva et 

al. (2015), média 0,97 para néctar de abacaxi. Alimentos com 

alta umidade a (aw> 0,85), são muito propensos a deteriorações 

microbiológica, sendo necessário a aplicação da pasteurização. 

 

Tabela 3. Caracterização físico-química das bebidas mistas de 
abacaxi e melão adicionadas de amido da batata doce em 
diferentes concentrações. 

Formulações Umidade (%) Ác.ascórbico (mg/100) 

F1 95,15±0,02 a 14,94±1,14 a 

F2 94,32±0,02 a 14,99±1,22 a 

F3 93,84±0,35 a 15,64±1,19 a 

F4 94,14±0,94 a 15,64±1,18 a 

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem 

estatisticamente entre si de acordo com o teste de Tukey a 5% 

probabilidade.  

 

Em relação a umidade, não houve influência significativa 

da adição do amido nas concentrações utilizadas, com as 

médias apresentando valores estatisticamente iguais (Tabela 

2). Damiani et al. (2011), encontrou 85,78% para o néctar misto 

de cajá-manga com hortelã, valor um pouco abaixo deste 
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trabalho. Nota-se que os valores das formulações foram 

superiores aos da mistura e das polpas integrais, em razão da 

quantidade de água adicionada as mesmas. 

A vitamina C das formulações não apresentaram 

diferença estatística, ficando entre 14,97 a 15,64 mg/100 g, com 

valores menores se comparados ao valor da mistura (Tabela1). 

A diminuição da vitamina C das formulações em relação as 

polpas pode ser devido a adição da água nas formulações, 

promovendo a diluição dos ácidos orgânicos e também devido 

a pasteurização aplicada na formulações. De acordo com 

Bobbio e Bobbio (1995), a estabilidade da vitamina C aumenta 

com a redução da temperatura e a maior perda se dá durante o 

aquecimento dos alimentos. A concentração utilizada de amido 

pode não ter influenciado de forma significativa no teor de 

vitamina C, provavelmente devido às baixas concentrações 

utilizadas.  

 

Tabela 4. Caracterizaçãodas física das bebidas mistas de 
abacaxi e melão adicionadas de amido da batata doce em 
diferentes concentrações. 

Formulações L* a* b* 

F1 43,97±0,11 d 0,14±0,14 d 10,57±0,15 c 

F2 46,98±0,12 c 0,50±0,01 b 14,69±0,14 a 

F3 47,47±0,15 b 1,42±0,02 a 13,90±0,04 b 

F4 48,91±0,18 a -0,33±0,00 c 7,01±0,08 d 

Em que: L* (luminosidade); a* (transição da cor verde -a* para o vermelho 

+a*); b* (transição da cor azul -b* para a cor amarela +b). Médias seguidas 

de letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si de 

acordo com o teste de Tukey a 5% probabilidade.  

 

A bebida mista sem amido (F1) revelou valor de 

luminosidade (L*) próximos ao da mistura (Tabela 1), enquanto 
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que a luminosidade das formulações com amido (F2, F3 e F4) 

apresentaram valores superiores a formulação sem amido, 

sendo a (F4), com maor concentração de amido,  a formulação 

com maior luminosidade, provavelmente devido  a cor do amido 

que é clara, proporcionando maior luminosidade. A 

cromaticidade a* entre as formulações diferiram 

estatisticamente entre si, bem como a cromaticidade b*, que 

diminuíram conforme a adição do amido, apresentando 

resultados inferiores em relação às polpas e a mistura (Tabela 

1). A redução dos pigmentos vermelho e amarelo pode ser 

devido o aumento da concentração do amido, promovendo a 

diluição destes pgmentos nas formulações.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

A adição de amido de batata doce nas concentrações 

utilizadas nas formulações das bebidas mistas de abacaxi com 

melão não promoveu alterações físico-químicas significativas, 

nos parâmetros avaliados, exceto na cor proporcionando um 

clareamento.  
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RESUMO: A restrição alimentar a alguns ingredientes, como o 
glúten e lactose têm sido uma característica bastante crescente 
em consumidores nos dias atuais. O glúten é caracterizado por 
ser uma proteína naturalmente presente em cereais, como trigo, 
aveia, centeio e cevada, que têm ganhado destaque 
mundialmente, devido a intolerância apresentada a este 
componente, denominada doença celíaca, que é a reação do 
sistema imunológico a sua presença no organismo. A lactose é 
o açúcar contido no leite, que na ausência da enzima lactase, 
promove a intolerância a lactose, problema que também tem 
sido recorrente na população. Neste estudo, objetivou-se 
elaborar e analisar parâmetros físico-químicos e sensoriais de 
biscoitos, com e sem a presença de glúten e lactose. Observou-
se que os biscoitos com glúten e lactose, apresentaram maiores 
níveis de umidade, Aw e proteína, muito provavelmente 
atribuído ao leite adicionado na elaboração (p<0,05), que 
contém grande parte de água em sua constituição e nutrientes 
importantes. Para os testes sensoriais não houve diferença 
siginificativa entre as duas amostras para os atributos avaliados 
(p>0,05). Desta forma alternativas que promovam o consumo 
de alimentos, sem torna-los repetitivos, ou propiciem a 
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valorização do sabor e textura de forma acessível, torna a vida 
de pessoas portadoras de certas patologias mais inclusiva, 
saudável e prática. 
Palavras-chave: Panificação. Intolerância e alergia alimentar. 

Leite caprino. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de biscoitos em todo o mundo dá-se através do 

seu valor nutricional em concomitância a sua longa duração  

de vida de prateleira, característica dessa matriz. Produtos de 

panificação estão dentro de um ramo importante do setor de 

fabricação de alimentos processados, tendo disponibilidade de 

produtos com amplas características de formas, cores, 

recheios, coberturas, com grande aceitabilidade por indivíduos 

de várias faixas etárias. Um fator importante na fabricação de 

biscoitos, são os ingredientes utilizados durante a elaboração, 

possuintes de um papel primordial, tornando a química 

envolvida neste tipo de processamento, importante para manter 

a qualidade e prevenir variações indesejáveis no lote dos 

produtos (CHAVAN et al., 2016).  

Uma característica dos biscoitos é o baixo teor de água 

final, onde, a farinha é o principal ingrediente de formulação 

desse tipo de produto, consistindo principalmente de amido, 

água e proteína. A importância destes componentes está na 

ligação da água, como o amido, proteínas e arabinoxilado 

(PAREYT; DELCOUR, 2008; MANCEBO; GÓMES, 2015). 

Caracterizada como uma doença inflamatória crônica em 

indivíduos geneticamente sensíveis, gerando dano na mucosa 

do intestino delgado através do consumo de alimentos com 

glúten, a doença celíaca é observada com grande crescimento 
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na população (CATASSI; FASANO, 2008; DUTA; CULETU, 

2015). Cerca de 0,1 a 1,6% da população apresentam 

importantes implicações clínicas causadas pela ingestão do 

glúten, seja pela intolerância ou pela sensibilidade ao glúten 

(ROSEL et al., 2014; MANCEBO; GÓMEZ, 2015). É importante 

que na produção de biscoitos sem glúten de boa qualidade, 

para que se tenha a formação de uma massa coesa, a farinha 

utilizada na substituição possua componentes de propriedades 

funcionais semelhantes a farinha de trigo (JANEIRO; SAXENA; 

SINGH, 2016).  

A lactose é um dissacarídeo presente em elevada 

concentração no leite dos mamíferos. Para metabolizar esse 

componente é necessária a presença de uma enzima 

específica, a lactase (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009; 

TROISE et al., 2016), que é ancorada nas células epiteliais, 

mais especificamente na “borda em escova” dividindo a lactose 

em seus monossacarídeos componentes (galactose e glicose) 

para serem absorvidos no intestino delgado. Sua presença 

geralmente é forte no recém nascido, com diminuição natural 

após o desmame, com exceções, decorrentes em crianças que 

sofrem de hipolactasia congênita, condição rara. Uma mutação 

específica favorecida pelo elevado consumo de leite de gado na 

dieta, permitiu a persistência da lactase também em adultos, e 

tais modificações não são observadas em outras populações, 

como por exemplo em países asiáticos, onde o consumo de 

leite é reduzido quando comparado a outras populações em 

torno do mundo (TROISE et al., 2016). 

Nem toda a intolerância a lactose resulta em sintomas 

clínicos, dificultando o diagnóstico, o que pode estar atribuído a 

vários fatores nutricionais e genéticos que influenciam a 

tolerância. A não digestão resulta na fermentação no intestino 
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com a produção de ácido graxo de cadeia curta, metano, 

dióxido de carbono e hidrogênio, que aumentam a pressão 

abdominal e o trânsito intestinal. A sintomatologia em 

intolerantes a lactose pode ser aliviada ao evitar-se o consumo 

de leite e seus derivados com alta concentração de lactose 

(TROISE et al., 2016).  

Recentemente, para permitir o consumo de produtos 

lácteos também por pessoas que sofrem de intolerância a 

lactose, sem proporcionar desconforto, têm se desenvolvido 

produtos lácteos com teor de lactose reduzida ou com a isenção 

desse componente, do leite, ou substituição do tipo de leite 

utilizado, muitas vezes utilizando-se o leite caprino, que é 

recomendado em casos de alergia a proteína, que é a reação 

anormal do sistema de defesa do organismo às proteínas, 

nesse caso, àquelas contidas no leite de vaca (MONTI et al., 

2017). O leite de cabra possui características específicas e 

relevantes em relação ao quesito nutricional, como um 

percentual de gordura menor que pode ser observados em seus 

derivados lácteos, como queijos, bebidas lácteas, sorvetes e 

iogurtes. No Brasil, esta matriz mobiliza uma cadeia de 18 mil 

produtores (EMBRAPA, 2014).   

Devido às mudanças no perfil dos consumidores, que 

atualmente estão interessados em alimentos que tragam 

benefícios à saúde através da nutrição, o leite de cabra 

apresenta-se como uma boa fonte de cálcio, além da alta 

capacidade de digestibilidade apresentada e do conteúdo de 

proteínas de alto valor biológico na sua composição (CENACHI, 

2012). 

Este leite é prescrito por muitos médicos para crianças 

que apresentam a sensibilidade ao leite de vaca, alguns 

pesquisadores observaram que 40% de todos os pacientes 
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sensíveis a proteína presente nesse leite, toleram com maior 

facilidade o leite de cabra. O leite caprino possui expressiva 

concentração de ácidos graxos de cadeia curta como o 

capróico, caprílico e cáprico, além da sua elevada concentração 

de glóbulos de gordura de menor tamanho, o que possibilita 

uma rápida absorção da gordura pela mucosa intestinal através 

do processo de pinocitose, que serão conduzidos diretamente 

ao sistema circulatório, e surgem como características que 

diferenciam esse tipo de leite. Tais benefícios podem trazer 

inovações na elaboração de novos produtos a partir do leite 

cabra não voltando à produção apenas para comercialização de 

leite fluido ou em pó como na maioria dos casos, mas 

propiciando inovações através da inserção desse leite caprino 

como base de produtos variados (CORREIA et al., 2008;  

HAENLEIN, 2001; KNIGHTS; GARCIA, 1997). 

A elaboração de produtos de panificação sem glúten e 

com funcionalidade tem sido muito observada dentro da 

indústria alimentícia. Todavia, a melhoria da qualidade desse 

tipo de alimento continua a ser um desafio para os 

pesquisadores na área de alimentos e fabricantes. Desta forma, 

neste estudo objetivou-se elaborar e avaliar as características 

físico-químicas e sensoriais de biscoitos com e sem glúten e 

lactose .  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 AMOSTRAS E LOCAL DE EXECUÇÃO  

 

 Todos os ingredientes foram adquiridos em 

supermercados e lojas especializadas localizadas no município 

de Cuité-PB. O leite caprino utilizado na elaboração dos 

biscoitos com lactose, foi adquirido de uma cooperativa de 

pequenos produtores rurais, localizada na cidade de Nova 

Floresta-PB. Os produtos foram incialmente desenvolvidos no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) da Universidade 

Federal de Campina Grande, campus de Cuité, onde foi feita a 

padronização da tecnologia de processamento. Após 

processamento laboratorial, os produtos foram submetidos às 

análises às análises físico-químicas no Laboratório de 

Bromatologia (LABROM/CES/UFCG), microbiológicas no 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LMA/CES/UFCG) e 

sensoriais no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos 

(LASA/CES/UFCG). 

  

2.2 POCESSAMENTO DOS BISCOITOS 

 

 Empregou-se o seguinte fluxograma demostrado na Fig. (1) 

para o processamento de biscoito sem glúten e sem lactose 

(BSGL) e biscoito contendo glúten e lactose (BCGL),  seguindo 

as Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

 Para tanto, foi desenvolvida uma formulação para cada um 

dos biscoitos, conforme a Tab. (1). A farinha de trigo contida na 

formulação BCGL, foi substituída por amido de milho na 

amostra BSGL e pela isenção de leite. Tanto a mistura dos 
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ingredientes quanto a formação da massa e moldagem dos 

biscoitos foram realizadas manualmente, utilizando-se 7 g de 

massa para cada unidade de biscoito. Após a realização dos 

testes preliminares em relação à variação de tempo e 

temperatura do forno elétrico, os biscoitos foram submetidos a 

um binômio temperatura/tempo de 230 ºC por 12 minutos para 

o assamento. 

 

Figura 1 - Fluxograma de elaboração dos biscoitos BCGL e 

BSGL. 

 
Fonte: Própria. 

  

Obteção das 
matérias primas

Pesagem dos 
ingredientes

Mistura dos 
ingredientes

Moldagem

Forneamento
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Tabela 1 - Valores médios dos ingredientes utilizados na 

formulação dos biscoitos BSGL e BCGL. 

INGREDIENTES 
BISCOITO 

BSGL BCGL 

Amido  200 g - 

Água 203 mL - 

Farinha de trigo - 200 g 

Fubá 200 g 200 g 

Semente de chia 24 g 24 g 

Orégano 160 g 160 g 

Alho 15 g 15 g 

Sal 4,6 g 4,6 g 

Fermento químico em 

pó 
64 g 64 g 

Ovo 62 g 62 g 

Leite de cabra - 229 mL 

Oléo de girassol 85,53 g 84,01 g 

Fonte: Própria. 

 

2.3 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

 Após processamento dos produtos, foram realizadas em 

duplicata, de acordo com as metodologias descritas pelo 

Manual da AQUALAB (2001), pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2005) e por Folch, Less e Stanley (1957), as seguintes análises: 

a atividade de água, de acordo com Manual Aqualab 

(AQUALAB, 2001); o pH foi determinado em pHmetro (modelo 

Tec-2 Tecnal®), de acordo com o manual de instrução do 

fabricante; a determinação da Acidez normal foi feita através da 

titulação (método IAL, 310 IV); Umidade e extrato seco total 
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(EST), por secagem em estufa estabilizada a 105 ºC até 

obtenção de peso constante (métodos IAL, 429 IV); o teor de 

cinzas foi quantificado por carbonização seguida de incineração 

em forno mufla estabilizado a 550 ºC (método IAL, 437 IV); a 

determinação de gordura foi realizada pelo método Folch, Less 

e Stanley (1957); para proteína utilizou-se o método de Micro-

Kjedahl, com fator 6,25 multiplicado pela porcentagem de 

nitrogênio (método IAL, 435 IV).  

O valor calórico das porções de cada biscoito elaborado 

foi calculado a partir dos teores da fração proteica, lipídica e de 

carboidratos, utilizando-se os coeficientes específicos que 

levam em consideração o calor de combustão 4,0; 9,0 e 4,0 

kcal, respectivamente, conforme Dutra de Oliveira e Marchini 

(1998). 

 

 2.4 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

 

As análises microbiológicas dos biscoitos consistiram na 

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 e pesquisa de 

Salmonella spp. e Bacillus cereus, seguindo-se recomendações 

da Resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 

2001) e metodologia de análise recomendada por Vanderzant 

e Spplittstoesser (1992). 
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2.5 AVALIAÇÃO SENSORIAL  

 

No que diz respeito às analises sensoriais, os provadores 

constaram de alunos e funcionários da UFCG, do campus de 

Cuité-PB. Foram estabelecidos como critérios de seleção e 

inclusão que os provadores interessados a participarem da 

avaliação fossem tanto do gênero feminino como masculino, 

cuja faixa etária poderia variar de 18 a 45 anos de idade, que 

não apresentassem nenhum problema de saúde ou deficiência 

física que viessem a comprometer a avaliação sensorial dos 

produtos, especificamente relacionado a três dos sentidos 

humano: olfato, paladar e visão, e, por fim, que gostassem de 

consumir produtos de panificação, como biscoitos.  

Recrutaram-se 60 provadores não treinados, 

interessados em participar da pesquisa e que atenderam aos 

critérios de inclusão. O recrutamento dos indivíduos foi feito 

mediante divulgação prévia por meio de cartazes, contendo dia, 

horário e local das análises na UFCG, bem como em cada sala 

de aula, durante os intervalos. No mesmo dia da análise 

sensorial, mediante abordagem direta na Instituição, os 

mesmos foram interrogados sobre a sua disponibilidade e 

interesse em participar de uma análise sensorial, da sua 

habilidade e frequência de consumo de produtos em questão. 

Atendido os requisitos acima, os provadores foram convidados 

a dirigirem-se ao Laboratório de Análise Sensorial para a 

realização dos testes. 

Diante da aceitação em participar das análises sensoriais 

e atendendo aos requisitos relacionados acima, considerando 

o que preconiza a Resolução CNS nº 466/12, que trata da 

pesquisa envolvendo seres humanos, apresentou-se o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido  – TCLE, que se refere à 
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explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos e métodos, formulada em um termo de 

consentimento, autorizando sua participação voluntária na 

pesquisa. Ainda questionou-se se o participante autorizaria a 

realização de imagens (fotos) no momento da execução dos 

testes sensoriais. Conforme autorização prévia, os ensaios 

sensoriais foram realizados de acordo com metodologia 

pertinente (FARIA; YOTSUYANAGI, 2002). 

Foram utilizados formulários de aceitação sensorial, por 

meio do qual se avaliaram os atributos aparência, aroma, sabor, 

textura e aceitação global. Os provadores atribuíram notas para 

atributos sensoriais, numa escala hedônica estruturada de nove 

pontos (1 = desgostei extremamente; 5 = nem gostei/nem 

desgostei; 9 = gostei extremamente). Os formulários destinados 

a este teste continham campos que possibilitaram aos 

provadores anotar descrições que julgassem importantes. 

Ademais, se avaliou, ainda, a intenção de compra, em 

que o provador foi instruído a utilizar o formulário que constava 

uma escala hedônica estruturada de cinco pontos (1 = 

certamente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não 

comprasse; 5 = certamente compraria).  

A aplicação dos instrumentos de pesquisa ocorreu sob a 

responsabilidade dos pesquisadores/alunos envolvidos. Em 

ambos os testes, as amostras foram padronizadas e servidas, 

simultaneamente e de forma aleatória, a temperatura ambiente, 

em pratos de plásticos de cor branca, codificadas com números 

aleatórios de 2 dígitos e acompanhadas do formulário de 

avaliação sensorial. Juntamente com as  amostras foi oferecido 

aos provadores água e estes receberam orientações entre uma 

amostra e outra fazer o uso da água, para remoção do sabor 

residual e a provarem estas da esquerda para direita. 
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Os testes ocorreram em cabines individuais utilizando-se 

luz branca, longe de ruídos e odores, em horários previamente 

estabelecidos (excluindo uma hora antes e duas horas após o 

almoço). 

 

2.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a avaliação dos resultados referentes às análises 

físico-químicas, microbiológicas e sensoriais dos produtos foi 

aplicada a Análise de Variância (ANOVA) e teste de t-Student a 

5% probabilidade, para comparação das médias.  

Em todas as análises estatísticas o banco de dados foi 

construído no programa Microsoft Excel for Windows 

(NEUFELD, 2003). Para o cálculo dos dados, utilizaram-se o 

programa - Sigma Stat 3.1 (SIGMASTAT, 2009).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise de dados, foram obtidos os resultados 

para as análises fisíco-químicas realizadas nos biscoitos BSGL 

e BCGL. Os resultados da composição centesimal  e valor 

calórico podem ser observados na Tab. (2). 

 

Tabela 2 - Valores médios das análises físicas e físico-químicas 

realizadas com biscoito com e sem glúten e lactose. 

VARIÁVEIS 
BISCOITO 

BSGL BCGL 

Aw 0,48 ±0,00 0,78* ±0,01 

pH 7,43 ±0,04 7,43 ±0,04 

Acidez Molar (%) 1,11* ±0,00 0,56 ±0,00 
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Umidade (%) 5,85 ±0,18 11,88* ±0,12 

EST** (%) 94,15* ±0,18 88,12 ±0,12 

Cinzas (%) 2,42 ±0,02 2,71* ±0,00 

Carboidratos (%) 73,25* ±0,03 67,07 ±0,16 

Proteínas (%) 5,62 ±0,15 9,44* ±0,09 

Lipídeos (%) 12,87* ±0,02 8,90 ±0,12 

Calorias 

(Kcal/100 g) 
431,27* ±0,54 386,10 ±0,10 

*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste t-

Student (p<0,05). ** Extrato Seco Total. BSGL = Biscoito sem glúten e 

lactose; BCGL = Biscoito com glúten e lactose. 

Fonte: Própria. 

 

Os valores obtidos em relação ao nível de Atividade de 

Água (Aw) dos biscoitos mostram que houve diferença 

estatística significativa (p<0,05) entre as duas amostras. 

Também obteve-se um aumento do teor de umidade, 

características estas muito provavelmente  atribuídas pela 

inserção do leite caprino na amostra BCGL quando comparada 

a amostra BSGL. 

A umidade de um alimento está relacionada com sua 

estabilidade, qualidade e composição, e pode afetar 

diretamente a sua estocagem, processamento e embalagem 

(SILVA, 2010). Os biscoitos por possuírem teor de umidade 

relativamente baixo, apresentam, em geral um tempo de 

conservação prolongado. Ambos os biscoitos elaborados nessa 

pesquisa estiveram de acordo com os limites estabelecidos na 

legislação para esse tipo de produto, a Resolução CNNPA nº 

12, de 1978, da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 

Alimentos (BRASIL, 1978), a qual estabelecia em 14% o valor 
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máximo de umidade para biscoitos e bolachas, que foi revogado 

pela RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que aprovou o 

Regulamento Técnico para produtos elaborados a partir de 

cereais, farinhas, amidos e farelos, não estabelecendo o teor de 

umidade para biscoitos (BRASIL, 2005).  

 Com relação ao teor de cinzas, houve diferença 

estatística siginificativa (p<0,05) entre as formulações, cuja a 

amostra contendo glúten e lactose (BCGL) apresentou maior 

quantidade de minerais, o que pode estar relacionado ao teor 

de minerais contido no leite, adicionado a esta matriz, 

contribuindo para seu enriquecimento nutricional. 

O teor proteico apresentou diferença estatística 

significativa (p<0,05) entre as duas formulações. A medida que 

o leite e a farinha de trigo foram utilizados na formulação BCGL, 

observou-se um aumento no conteúdo proteico dos biscoitos, 

quando comparado aqueles sem adição de glúten e lactose 

(BSGL), em virtude do maior teor de proteínas presente na 

farinha de trigo e no leite caprino. A inserção de leite caprino em 

produtos alimentícios está envolvida na promoção de benefícios 

a saúde, devido a funcionalidade desse alimento, por conter um 

teor de água considerado em sua composição, além de ser boa 

fonte de cálcio, e nutrientes importantes como proteínas, 

vitaminas, minerais e carboidratos (ANTUNES et al., 2007).  

Em relação aos lipídeos foi observada também, diferença 

estatística entre as formulações (p<0,05), o que pode estar 

atribuído a utilização em maior quantidade de óleo no produto 

BSGL para que houvesse uma similaridade aparente nas 

massas dos produtos, bem como nas propriedades 

organolépticas, a fim de contribuir para uma maior aceitação do 

produto, já que neste houve a substituição da farinha de trigo 
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pelo amido de milho, com intenção de torná-lo isento da 

presença do glúten. As gorduras em um alimento estão 

relacionadas a promoção de maciez, com atuação direta na 

textura e promoção de sabor (0041ZEVEDO, 2007). 

Corroborando com este achado, também observou-se 

diferenças significativas (p<0,05) no teor de acidez molar, nível 

de extrato seco total (EST) e carboidratos.  

Quanto à avaliação microbiológica dos biscoitos, valores 

< 3 NMP/mL foram obtidos na determinação do Número Mais 

Provável (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 e de B. cereus; e foi 

detectada a ausência de Salmonella spp. Os resultados 

estiveram de acordo com o estabelecido pela Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) n° 12 de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 

2001), indicando que os cookies obtidos a partir da farinha de 

maracujá estavam próprios para consumo humano e que o 

processo de elaboração seguiu as normas de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) recomendadas pelo MAPA (BRASIL, 2002). 

Na Tabela 3 são apresentadas as médias das notas 

referentes ao teste de aceitação dos biscoitos sem glúten e sem 

lactose (BSGL) e biscoitos com glúten e lactose (BCGL). De 

acordo com os resultados, embora tenha-se observado 

diferenças na suas composições nutricionais, esse 

comportamento não repercutiu de forma direta na aceitação 

destas formulação, sendo ambas aceitas de forma igual 

(p>0,05).  
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Tabela 3 – Escores médios dos testes de aceitação sensorial e 

de intenção de compra realizados com biscoito com e sem 

glúten e lactose. 

 

Atributos 

BISCOITO 

BSGL BCGL 

Aparência 5,77 ±1,66 5,71 ±1,82 

Cor 5,88 ±1,56 5,84 ±1,65 

Aroma 5,91 ±1,95 5,97 ±1,95 

Sabor 5,30 ±2,16 5,19 ±2,29 

Textura 5,31 ±2,04 5,38 ±2,14 

Avaliação 

Global 
5,47 ±1,90 5,54 ±2,03 

Intenção de 

Compra 
2,82 ±1,14 2,75 ±1,24 

*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste t-

Student (p<0,05). BSGL = Biscoito sem glúten e lactose; BCGL = Biscoito 

com glúten e lactose. 

Fonte: Própria. 

 

De um modo geral, as notas estiveram acima de 5,0, que 

de acordo com Bárcenas e Rósel (2006), preparações que 

apresentem notas médias ≥ 5,0 equivalente ao termo hedônico 

5 = “não gostei/nem desgostei” caracterizam-se por sua boa 

aceitação. Resultados sensoriais similares para aparência e cor 

foram observados em cookies elaborados com isenção de 

glúten e lactose. Geralmente, os biscoitos são mais bem aceitos 

quando há utilização de farinhas mistas (amido e trigo), por se 

tornarem mais atrativos ao paladar, sendo mais leves que 

outros tipos de biscoito convencionais (AZEVEDO, 2007; 
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VIDAL, 2016). Porém para outros atributos, esta formulação 

contendo farelo de aveia, apresentaram notas inferiores (abaixo 

de 5,0) (DUTA; CULETU, 2015) aos achados por esta pesquisa, 

demosntrando que a formulação dos biscoitos BSGL podem ser 

uma alternativa positiva de consumo desse tipo de produto para 

pessoa portadoras de patologias específicas.   

 

4 CONCLUSÕES 

 

A utilização de produtos com  formulações diferenciadas, 

visando a oferta de alimentos nutritivos e com apelo funcional, 

podem atender as necessidades de públicos específicos. O 

emprego de ingredientes convencionais em massas de 

biscoitos como trigo e leite podem trazer características 

organolépticas importantes para o produto, e, 

consequentemente, para o consumidor, devido a presença de 

determinados  nutrientes e compostos bioativos a exemplo de 

preparações elaboradas a partir do leite de cabra.  

Já para portadores de doenças específicas, como é o caso 

da doença celíaca e alergia a proteína do leite de vaca ou 

intolerância à lactose, faz-se necessária a isenção de 

ingredientes que sejam fontes ou contenham o glúten, lactose 

ou a proteína do leite de vaca nos alimentos, predispondo o 

consumidor à agravos a sua saúde, devido a sua sensibilidade. 

Ao mesmo tempo que esses produtos alimentícios sejam 

elaborados com ingredientes nutritivos, é necessário que sejam 

agrádaveis ao paladar dos consumidores em potencial. Neste 

estudo, viu-se a possibilidade de elaboração de biscoitos com 

e sem glúten e lactose a partir de uma tecnologia de 

processamento fácil e de baixo custo e acima de tudo com 
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propriedades nutricionais, funcionais e sensoriais 

interessantes. 
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RESUMO: A atual necessidade por alimentos ricos em 

componentes que desempenhem funções que melhorem os 

processos orgânicos vem substituindo alimentos calóricos e 

não nutritivos. Dentro desse contexto, uma dieta rica em fibras 

solúveis pode ser importante na prevenção e terapia de várias 

doenças, principalmente a diabetes e obesidade. Pensando 

nisso, elaborou-se um cookie feito a partir de farinha de casca 

de maracujá e verificou-se a sua aceitação sensorial. Foram 

produzidos cookies, contendo 50% de farinha de trigo e com 

50% de farinha da casca do maracujá, em sua formulação, os 

quais foram avaliados por crianças da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Benedito Venâncio dos Santos no 

município de Cuité/PB, a partir de uma escala hedônica facial 

mista. Após a análise, verificou-se que os cookies estavam 

sanitariamente propícios a serem consumidos pelos provadores 

e que do total de participantes da pesquisa, 58,82% disseram 

ter gostado do cookie. Além disso, o Índice de Aceitabilidade 

mailto:lauradomingos1@hotmail.com
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esteve acima do mínimo para ser considerado um produto bem 

aceito (70%), com cerca de 78,43% de aceitabilidade entre os 

participantes, demonstrando que esse tipo de produto 

apresenta grande viabilidade de ser consumido por esse 

público infantil, que tem seus hábitos alimentares saudáveis 

ainda em formação, podendo desempenhar funções de grande 

importância sobre a saúde dos mesmos.  

Palavras-chaves: Resíduos de frutas. Farinha. Avaliação 

sensorial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É na escola que, desafortunadamente, na maioria das 

vezes as crianças passam a ter acesso e a conhecer os doces, 

além de produtos industrializados e frituras, o que acarreta num 

elevado consumo de alimentos contendo alto teor de açúcares, 

lipídeos, sódio e um baixo consumo de frutas e hortaliças, 

sendo esse perfil alimentar associado ao desenvolvimento de 

uma series de patologia como: retardo no crescimento, 

anemias, desnutrição, obesidade e acarretando num baixo 

rendimento escolar (BATISTA et al., 2011; NUNES  et  al., 2012;  

LANES et al., 2012). 

Para garantir o adequado desenvolvimento físico e 

psicomotor, as crianças precisam de um suporte equilibrado de 

nutrientes. Quando não se alimentam de forma adequada, 

correm maiores riscos de desenvolver doenças crônicas na 

idade adulta (BOCCALETTO; MENDES, 2009). Por isso, a 

formação de hábitos saudáveis de vida não deve ser 

desvinculada do processo educativo. 
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Além disso, nos últimos anos, grandes mudanças 

ocorreram nos hábitos alimentares da população, 

principalmente em relação à substituição de alimentos caseiros 

e naturais por alimentos industrializados, sendo estes 

responsáveis por 85% do consumo geral de alimentos 

(INSITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTISCA, 

2004). A partir disso procurou-se alternativas que pudessem 

dispor de alimentos saudáveis, e que fossem agradáveis a esse 

novo público, principalmente o infantil por se mostrar tão 

vulnerável a esses novos hábitos.  

 Para que as crianças na fase escolar (7 a 10 anos) 

alcance uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, 

pode-se utilizar os produtos normalmente descartados como 

forma de enriquecer o teor nutricional da dieta. Neste contexto, 

o ambiente escolar torna-se propício para realizar ações que 

busquem promover uma alimentação mais saudável, dentre 

elas a educação para a saúde, destacando-se os aspectos 

alimentares e nutricionais (SILVA, 2009), como o 

reaproveitamento de alimentos.  

O descarte dos resíduos do processamento das frutas 

tropicais e subtropicais também representa um crescente 

problema devido ao aumento da produção. Como este material 

é geralmente propenso à degradação microbiológica, isto limita 

uma exploração futura. Por outro lado, o custo da secagem, 

armazenagem e transporte de subprodutos são fatores 

economicamente limitantes. Dessa maneira, uma utilização 

eficiente, econômica e segura para o meio ambiente, está se 

tornando importante especialmente devido à rentabilidade e aos 

possíveis empregos (KOBORI; JORGE, 2005; SCHIEBER, 

STINTZING; CARLE, 2001). 
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O desperdício de alimentos, portanto, tornou-se um 

problema de cunho social, com impacto não somente 

nutricional, mas ambiental e econômico significativo, gerando 

elevados custos decorrentes da sua eliminação, por isso, 

tornou-se temática preocupante discutida em diversos 

encontros das principais organizações mundiais (MOREIRA, 

2012). 

Uma alternativa que tem mostrado viabilidade 

tecnológica e econômica, além de ser umas das alternativas 

viáveis para conter o desperdício desacerbado de alimentos é 

o enriquecimento de produtos de alta aceitação e consumo 

dentro da população, incluindo-se aos mesmos, farinhas mistas 

elaboradas com resíduos industriais de frutas e hortaliças, de 

modo a reduzir as deficiências nutricionais decorrente da 

mudança no padrão da alimentação, que consomem cada vez 

mais alimentos industrializados em detrimento dos in natura, 

naturalmente ricos em fibras, vitaminas e minerais (BARRETO; 

CYRILLO, 2001; MONTEIRO et al., 2000; SARTORELLI; 

FRANCO, 2003). Uma opção plausível para conter esse 

desperdício e supri essa necessidade da população por 

produtos industrializados, seria enriquecer alguns produtos com 

essas farinhas mistas, a exemplo de biscoitos e cookies.  

O aproveitamento integral dos alimentos vem sendo 

adotado como medida de fácil entendimento constituindo 

prática sustentável, ecologicamente correta, com maior 

utilização de recursos naturais, que permite redução de gastos 

com alimentação da família e estimula a diversificação dos 

hábitos alimentares. Diversos produtos de excelente aceitação 

entre consumidores como doces, geleias, sucos, néctares, 

xaropes concentrados para refrigerantes entre outros são 
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obtidos a partir do processamento de frutas na industrialização, 

seja em grande ou pequeno porte (SANTANA; OLIVEIRA, 

2005). 

Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener, conhecido 

como maracujazeiro-amarelo, pertence à família 

Passifloraceae, com distribuição marcadamente tropical, 

principalmente nas Américas e na África. No Brasil, ocorrem 

pelo menos dois gêneros: Dilkea e Passiflora. O gênero 

Passiflora é originário da região tropical da América do Sul 

(LEITÃO FILHO; ARANHA, 1974), e é o mais representativo da 

família, sendo composto por mais de 400 espécies, das quais 

100 a 200 são autóctones, cultivadas por causa das 

características ornamental, medicinal e alimentícia (LOPES, 

1994). 

A farinha da casca de maracujá (Passiflora edulis f. 

flavicarpa Deg.) é rica em pectina, uma fração de fibra solúvel 

que têm a capacidade de reter água formando géis viscosos 

que retardam o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal 

(GALISTEO et al., 2008). Ressalta-se que a ingestão elevada 

de fibras acarreta a redução de lipídios e de glicose no sangue, 

aumento da sensibilidade à insulina, diminuição da pressão 

sanguínea e ajuda no controle de peso (PEREIRA, 2002), e 

desta forma, essa matriz alimentar se mostra com grande 

potencial a ser utilizado na sua forma integral pela indústria 

alimentícia. 

Diante disso, neste estudo objetivou-se utilizar de forma 

alternativa a farinha da casca do maracujá amarelo na 

elaboração de um produto de panificação (Cookie) e avaliar sua 

aceitação sensorial por um público infantil.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 LOCAL DE EXECUÇÃO E AMOSTRAS 

 

Os experimentos foram conduzidos na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Benedito Venâncio dos Santos, 

Cuité/PB, com crianças na faixa etária variando entre 7 e 11 

anos de idade. 

A participação dos voluntários foi de forma livre e 

espontânea, depois dos devidos esclarecimentos, a diretora da 

escola, responsável pelas crianças, no momento, assinou um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que continha 

todas as informações relativas ao estudo, assim como a 

autorização dos mesmos, concordando em participar da 

pesquisa e autorizando a divulgação dos resultados em 

publicações científicas.  

A farinha da casca e o maracujá azedo (Passiflora edulis 

flavicarpa Degener) para o preparo da geleia foram obtidos no 

comércio local de Cuité/PB. 

 

2.2 ELABORAÇÃO DOS COOKIES 

 

Utilizou-se uma formulação básica para a preparação de 

cookie, conforme Tab. (1).  

 

Tabela 1 - Formulação básica para o preparo dos Cookies. 

Matéria- prima Quantidades 

Farinha de maracujá 250 g 

Farinha de trigo 250 g 

Manteiga 25 g 

Açúcar mascavo 100 g 
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Suco do maracujá 2 L 

 

Os biscoitos foram preparados conforme procedimento 

abaixo: 

 

 Em tigela grande, peneirou-se o açúcar mascavo; 

 Adicionou-se a manteiga e misturou-se com o açúcar; 

 Adicionou-se as farinhas e trabalhou-se a massa; 

 Adicionou-se, aos poucos, o suco do maracujá; 

 Cobriu-se com papel filme e colocou-se na geladeira por 

1 hora; 

 Após o descanso, enformou-se a massa no formato de 

cookies; 

 Pré-aqueceu-se o forno em temperatura média (180 °C); 

 Colocou-se os cookies em assadeira untada e 

enfarinhada; 

 Levou-se para assar até ficar levemente dourado. 

 

Quanto à geleia de maracujá, foi preparada de acordo 

com a receita a seguir: 

 

 Em uma panela colocou-se o açúcar mascavo, água e o 

suco do maracujá; 

 Levou-se ao fogo e deixou-se apurar até começar a 

aparecer o fundo da panela; 

 Desligou-se o fogo e deixou-se esfriar. 
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2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA  

 

As análises microbiológicas dos cookies obtidos a partir 

da farinha de maracujá e com cobertura de geleia de maracujá 

consistiram na 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 e pesquisa de Salmonella spp. e Bacillus cereus, 

seguindo-se recomendações da Resolução - RDC nº 12, de 2 

de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) e metodologia de análise 

recomendada por Vanderzant e Spplittstoesser (1992).  

  

2.4 ANÁLISE SENSORIAL  

 

A análise sensorial avaliou a aceitação dos cookies 

produzidos com farinha de casca de maracujá sem especificar 

os atributos, apenas avaliando a aceitação geral, utilizando-se 

para isso a escala hedônica facial mista, com extremidades 

denominadas não gostei (1), indiferente (2) e gostei (3), 

conforme Fig. (1). 

A análise foi realizada em trinta e quatro crianças e as 

notas atribuídas pelos julgadores foi submetida ao cálculo da 

média e desvio padrão, sendo calculada posteriormente a 

frequência simples de notas atribuídas.  

Ainda calculou-se o Índice de Aceitabilidade (IA), 

adotando-se a expressão: 

   

(Eq. 1) IA (%) = A x 100 / B 
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em que, A = nota média obtida para o produto e B = nota 

máxima dada ao produto. O IA com boa repercussão tem sido 

considerado ≥ 70% (TEIXEIRA; MEINERT; BARBETTA, 1987; 

DUTCOSKY, 1996). 

 

Figura 1 - Ficha de aceitação sensorial por escala hedônica 

facial aplicada com as crianças na avaliação de cookie obtido 

da farinha da casca de maracujá amarelo. 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto à avaliação microbiológica dos cookies, valores 

< 3 NMP/mL foram obtidos na determinação do Número Mais 

Provável (NMP) de coliformes e < 1 X 101 UFC/mL na contagem 
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Gostou Indiferente Não gostou

de bolores e leveduras e bactérias aeróbias e mesófilas para 

todas as amostras analisadas. Não houve crescimento de 

Staphylococcus coagulase positiva e de B. cereus; e foi 

detectada a ausência de Salmonella spp. Os resultados 

estiveram de acordo com o estabelecido pela Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) n° 12 de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 

2001), indicando que os cookies obtidos a partir da farinha de 

maracujá estavam próprios para consumo humano e que o 

processo de elaboração seguiu as normas de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) recomendadas pelo MAPA (BRASIL, 2014). 

Na Figura 2 é apresentada a aceitação sensorial dos 

cookies de maracujá avaliados pelas 34 crianças de uma escola 

municipal do município de Cuité/PB. 

 

Figura 2 – Aceitação sensorial dos cookies de maracujás 

avaliados pelas crianças de uma escola municipal do município 

de Cuité/PB. 
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Do total de crianças que participaram do estudo, 

verificou-se que 58,82% gostaram da preparação, mostrando 

grande viabilidade deste tipo de alimento ser introduzido na 

merenda escolar das mesmas. Considerando-se que a média 

de notas atribuídas pelas crianças foi 2,4 (estando o temos 

hedônico entre “indiferente” (nota 2) e “gostei” (nota 3) e que a 

maior nota atribuída pelas crianças foi nota 3, determinou-se um 

Índice de Aceitabilidade de 78,43%. De acordo com Teixeira, 

Meinert e Barbetta (1987) e Dutcosky (1996), para que um 

produto seja considerado como aceito, em termos de 

propriedades sensoriais, é necessário que este obtenha um 

Índice de Aceitabilidade de no mínimo 70%. Sendo assim, 

observou-se que a formulação de cookie avaliada teve Índice 

de Aceitabilidade acima do mínimo recomendado.  

Ainda questionou-se aos julgadores quais atributos ou 

características das preparações que eles mais apreciaram, 

sendo apontados a geleia e a massa, comprovando que se trata 

de uma preparação que além de características de 

funcionalidades já destacadas, apresenta potencialidade de ser 

produzida tanto para introdução na merenda escolar, como já 

referido, assim como para ser comercializada para o público 

infantil e, muito provavelmente, para a população em geral.  

Observou-se que, entre os meninos analisados, 22,22% 

gostaram mais da massa, enquanto que 11,11% consideraram 

que a consistência dela estava muito dura, já 72,22% gostaram 

no geral, 61,11% gostaram apenas da geleia de maracujá, 

enquanto que 33,33% não gostaram tanto da geleia, 16,6% 

estavam indiferentes e 38,8% preferiram não opinar.  

No grupo feminino, percebeu-se que 43,75% gostaram 

do cookie no geral, enquanto que 37,5% não gostaram, 56,25% 
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preferiram a geleia, enquanto que 18,75% não gostaram tanto 

da geleia, 6,25% gostaram mais da massa, enquanto que 

43,75% não gostaram, outras 18,75% foram indiferentes e 

37,5% preferiram não opinar.  

No experimento feito por Santana (2011), sobre a análise 

sensorial de um biscoito por indivíduos produzido com 

substituição da farinha de trigo por farinha da casca do 

maracujá em concentrações de 12,5 a 17,5%, o sabor da massa 

foi um dos atributos principais que determinou sua boa 

aceitação global e o consumo pelos consumidores. No estudo 

supracitado, as médias de aceitação dos biscoitos com relação 

ao aroma e ao sabor foram altas, variando entre 6,0 (gostei 

ligeiramente) e 8 (gostei muito), e neste caso utilizando escala 

hedônica estruturada em 9 pontos (1 = desgostei muitíssimo a 

9 = gostei muitíssimo), reafirmando que embora a participação 

de um público diferenciado, bem como do uso de percentuais 

diferenciados da farinha de maracujá, o cookie permaneceu 

com uma boa aceitação em ambas pesquisas.  

Os resultados referidos pela literatura e no presente 

ensaio científico demonstram a viabilidade de utilização da 

farinha de partes normalmente descartadas de frutas e 

hortaliças, a exemplo da casca de maracujá, principalmente 

levando-se em consideração que as necessidades nutricionais 

podem ser alcançadas com partes de alimentos que 

normalmente são desprezadas, e neste caso, a utilização de 

cascas, além de diminuir os gastos com alimentação e melhorar 

a qualidade nutricional do cardápio, pode reduzir o desperdício 

de alimentos, tornando possível a criação de novas receitas, 

como, por exemplo, sucos, doces, geleias e farinhas (GONDIM 

et al., 2005). 
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Ishimoto et al. (2007), no desenvolvimento de biscoito 

com farinha de casca de maracujá, observaram que a melhor 

formulação foi aquela com incorporação de 33 g de farinha de 

casca de maracujá. A quantidade de fibra adicionada foi 

responsável pelo incremento de 7,5 vezes o teor de fibra 

originalmente presente no biscoito padrão. O que acontece em 

maior proporção neste estudo, pois a quantidade de farinha de 

maracujá adicionada foi 50% do valor em gramas, 

correspondendo a incremento de 250 g, mais especificamente.  

Quanto ao grau de aceitação dos cookies, a formulação 

obtida a partir de farinha da casca de maracujá foi bem aceita 

entre a população infantil, assim como em um estudo com a 

aplicação da farinha de okara de Yoshida (2014) também em 

cookies, que foi bem aceita. 

Segundo o estudo realizado por Costa et al. (2012), as 

formulações de cookies enriquecidas com farinha de maracujá 

podem vir a substituir formulações tradicionais. No estudo 

referido, os resultados da análise sensorial demonstraram 

satisfatória aceitação dos cookies em todos os parâmetros 

estudados, não tendo sido observada diferença significativa (p 

<0,05) entre a amostra controle e as amostras enriquecidas 

com maracujá em pó para os parâmetros sabor, crocância, 

impressão global e atitude de compra. Em todos os parâmetros 

estudados as notas atribuídas pelos provadores situaram-se 

dentro da zona de aceitação (notas maior que 6), mostrando 

novamente viabilidade comercial deste tipo de produto 

enriquecido com farinha de maracujá.  

Gondim et al. (2005) analisando a composição 

centesimal de elementos minerais com importância nutricional 

em cascas das frutas mostraram que as mesmas apresentam, 
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em geral, teores de nutrientes maiores do que suas respectivas 

partes comestíveis. Desta forma, pode-se considerar que as 

cascas das frutas podem ser úteis como fontes alternativas de 

alimento ou como ingredientes para obtenção de preparações 

processadas (AMARAL et al., 2012).  

Além da farinha da casca do maracujá, o cookie contou 

com um ingrediente que contribuiu tanto para aumentar o valor 

calórico do produto, como para agregar sabor, melhorando a 

aceitação sensorial por parte das crianças, que consistiu na 

geleia da polpa de maracujá. Resultado similar foi observado 

em um estudo realizado por Amaral et al.  (2012) ao 

desenvolverem geleias da polpa e da casca do maracujá, em 

que percebeu-se que a avaliação global demonstrou resultado 

positivo com 98% de aprovação para a geleia de casca de 

maracujá e 92% para a geleia de polpa de maracujá. As 

avaliações neutras corresponderam a 2% para ambos e as 

avaliações negativas corresponderam a 0% e 6% para as 

geleias de casca e polpa, respectivamente. Ou seja, 

possivelmente, a geleia foi um ingrediente importante tanto para 

mascarar o sabor adstringente da farinha do maracujá, como 

para aceitação global do produto.  

A geleia elaborada apresentou cor e consistência normal, 

no entanto após algum tempo apresentou algumas 

modificações na aparência. Da mesma forma, Maciel et al. 

(2009) observaram que após o processamento da geleia de 

polpa de manga em comparação com a polpa de manga houve 

uma modificação da cor devido aos carotenoides. Mota (2006) 

em seu trabalho de caracterização física e química de geleia de 

amora preta, após o processamento, observou que houve uma 

modificação no teor de antocianinas, quando comparado à 
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matéria-prima. Segundo Salgado et al. (2009)  e Bobbio e 

Bobbio (2003), isso se deve a degradação dos pigmentos pelo 

aquecimento do processo. Muito provavelmente, além da 

reação de caramelização promovida pelo aquecimento dos 

açúcares presentes na polpa de maracujá e da sacarose 

adicionada no processamento da geleia, assim como as 

alterações químicas supra relatadas nos estudos anteriores, 

contribuíram para a alteração da cor observada na geleia nesta 

pesquisa. Todavia, essas alterações não repercutiram de forma 

negativa na sua aceitação sensorial pelas crianças, 

confirmando que neste caso, essa alteração foi interessante, do 

ponto vista sensorial.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo confirmam a 

potencialidade do aproveitamento integral do maracujá, com 

destaque para a farinha de sua casca, que se mostrou 

adequada para a fabricação de cookie com cobertura de geleia 

de maracujá, indicando que esse tipo de produto apresenta 

grande viabilidade de ser consumido por um público infantil, que 

tem seus hábitos alimentares saudáveis ainda em formação, 

podendo desempenhar funções de grande importância sobre a 

saúde dos mesmos. 

Quanto à avaliação microbiológica, não houve nenhum 

crescimento dos micro-organismos avaliados, mostrando assim 

que, aplicaram-se todas as regras de boas práticas 

preconizadas pela ANVISA, tornado os produtos aptos para o 

consumo. 
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Outrossim, conclui-se que os subprodutos do maracujá, 

a exemplo de suas cascas, são boas opções para o segmento 

mercadológico e consumidor em potencial, além de contribuir 

positivamente com as adequações tecnológicas geradas para o 

desenvolvimento de produtos derivados do maracujá, além 

disso, os cookies elaborados possuem fluxograma de 

processamento aplicável à população geral, podendo também 

introduzidos na alimentação escolar. 
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RESUMO: Biscoitos são produtos de panificação muito 
populares, consumidos por quase todos os níveis da sociedade. 
A maioria dos biscoitos disponíveis no mercado é obtida a partir 
de farinhas contendo glúten, porém, indivíduos que possuem 
doença celíaca devem seguir uma dieta isenta de glúten. Os 
alimentos especialmente preparados sem glúten não são 
facilmente encontrados, além de terem custo mais elevado e 
baixa aceitabilidade. Dentro deste contexto, o trabalho em 
questão buscou avaliar a aceitação sensorial de biscoitos tipo 
cookie com especiarias elaborados com diferentes tipos de 
farinha. Foram elaboradas duas formulações de cookies, uma 
delas a partir de farinha de amendoim e outra com farinha de 
aveia e em seguida foram realizadas as análises sensoriais. De 
acordo com os resultados do estudo, pode-se perceber que os 
cookies elaborados com farinha de amendoim obtiveram melhor 
aceitação para todos os atributos sensoriais, onde os termos 
hedônicos estiveram entre “gostei ligeiramente” a “gostei 
moderadamente”, contribuindo possivelmente para que esta 
preparação fosse também apontada como melhor opção de 
compra caso fosse comercializada, com termos hedônicos que 
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variaram de “possivelmente compraria” a “talvez 
comprasse/talvez não comprasse”. É possível concluir que os 
biscoitos sem glúten foram bem aceitos, sendo dessa forma 
uma boa alternativa para substituir a farinha de aveia em 
biscoitos tipo cookies. 
Palavras-chave: Cookie. Glúten. Análise Sensorial. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Resolução nº 263, biscoitos “são os produtos 

obtidos pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 

outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento 

e cocção, fermentados ou não” (BRASIL, 2005). No Brasil, 

grande número de fabricantes produz biscoitos para crianças e 

adultos, populares ou finos, convencionais ou light, doces ou 

salgados, sendo que os principais diferenciais entre as marcas 

são a qualidade, o preço e a apresentação (REIS, 2009). 

Em alguns países, como na Inglaterra, os cookies são 

conhecidos como biscuits, para os italianos os cookies são 

conhecidos como biscotti (bis = duas vezes + cotti = assado) 

sendo um biscoito longo, seco e duro, para ser servido com café 

ou vinho. Trata-se também de um requintado final de refeição 

classificados por alguns como sobremesa (CANELLA-RAWLS, 

2003) 

Os cookies em geral, podem ser produzidos com 

diferentes composições e sabores, acrescidos de ingredientes 

que podem aguçar o paladar do consumidor, dentre estes 

ingredientes, pode-se citar as diferentes especiarias, que 

quando usadas em uma formulação adicionam seu toque 

exótico. Do latim species, especiaria se refere ao produto, que 

pelo exotismo, preço e raridade é considerado especial. 

(DOMINGUES, 2008). 
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As especiarias são comumente utilizadas na 

gastronomia para atribuir sabor e aroma aos alimentos. A 

canela, o cravo e o gengibre, são exemplos de especiarias que 

podem ser utilizadas, em sua forma natural ou em forma de pó, 

para realçar o sabor de preparações salgadas e doces, dentre 

elas, os biscoitos, a adição desses ingredientes é opcional, 

porém, o ingrediente essencial que representa a base da 

composição dos cookies, é a farinha. 

 Tendo em vista que a maioria dos biscoitos disponíveis 

no mercado é obtida a partir de farinhas contendo glúten, surge 

o alerta para pessoas que apresentam doença celíaca. A 

doença celíaca é uma patologia autoimune que afeta o intestino 

delgado de indivíduos predispostos geneticamente pela 

exposição ao glúten. A ingestão de glúten causa atrofia das 

vilosidades da mucosa intestinal, causando má absorção dos 

nutrientes, dentre eles vitaminas e sais minerais (LAURIN et al., 

2002). Segundo Melo (2006), a doença celíaca consiste em 

uma enteropatia por sensibilidade ao glúten em indivíduos 

predispostos geneticamente. A doença é caracterizada por 

lesão permanente da mucosa intestinal, podendo haver a 

recuperação completa da mucosa em decorrência da remoção 

do glúten da dieta.  

 O quadro clínico da doença é extremamente amplo e, 

dessa forma, pode ser subcategorizada em três formas. 

Existem os casos sintomáticos, sejam os sintomas 

gastrointestinais ou extraintestinais; casos silenciosos, nos 

quais a doença é diagnosticada somente em decorrência de 

triagem sorológica; e os casos potenciais, nos quais os 

marcadores sorológicos da doença (auto-anticorpos) estão 

presentes, mas ainda não há dano intestinal (SAPONE et al., 

2012).  O suposto diagnóstico da doença celíaca se baseia no 
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exame clínico, na anamnese detalhada, na análise 

histopatológica do intestino delgado e na avaliação dos 

marcadores séricos. O diagnóstico final deve ser fundamentado 

na biópsia que revela vilosidades atrofiadas, alongamentos de 

criptas e aumento dos linfócitos intraepiteliais (BRANSKI, 

TRONCONI, 1998).  

A realização de rastreamento sorológico com os 

anticorpos antitransglutaminase e antiendomísio é aceita como 

diagnóstico definitivo quando os resultados são positivos e 

confirmados pela biópsia intestinal, seguida pela resposta 

sorológica à dieta isenta de glúten (PRATESI, GANDOLFI, 

2005).        

O único tratamento para a doença celíaca é a remoção 

total de todas as fontes de glúten da alimentação. A 

alimentação do celíaco diagnosticado, entretanto, tropeça no 

constante problema da reduzida oferta de alimentos farináceos 

permitidos e na presença comercial de ampla gama de produtos 

industrializados com diversos graus de contaminação. Para o 

celíaco, o consumo de alimentos contaminados com glúten, 

mesmo que em pequenas quantidades, agrava a sua condição 

patológica e deteriora seu estado nutricional (MARCÍLIO et al., 

2005).    O glúten é uma proteína insolúvel 

em água proveniente dos cereais da família Poaceae, 

subfamília Festucoidae, que são: trigo, cevada, centeio e aveia. 

No trigo, é chamada de gliadina; na cevada, hordeína; no 

centeio, secalina; e na aveia, avenina (HABOUBI et al., 2006).  

A utilização da aveia na alimentação sem glúten 

apresenta controvérsias, principalmente, devido aos riscos de 

contaminação durante o seu processamento, já que o 

transporte, armazenamento e moagem deste cereal, 
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normalmente, ocorrem em unidades processadoras de cereais 

com glúten (KANERVA et al., 2006).  

No Brasil, a legislação vigente trata da aveia como um 

cereal que contém glúten e não traz nenhuma ressalva quanto 

à possibilidade de inclusão desse alimento na dieta do celíaco. 

Não há nenhum controle de pureza da aveia disponível no país, 

logo seu consumo não é recomendado para esses indivíduos, 

o que restringe ainda mais a alimentação (GOUVEIA, 2014).  

Além dos desafios enfrentados por parte do público que 

sofre com essa doença, as indústrias, panificadores e afins 

também se sentem impactadas ao retirar o glúten dos produtos 

por eles fabricados. A matriz do glúten é um dos principais 

determinantes das características reológicas das massas, tais 

como elasticidade, extensibilidade, resistência ao estiramento e 

habilidade de retenção de gás (LAZARIDOU et al., 2007).  O 

conhecimento dessas propriedades representa fator crucial na 

escolha da matéria-prima para dar origem a determinado 

produto.  

Muitos produtos isentos de glúten geram pouca 

aceitabilidade, pelo sabor e textura apresentados. As 

características sensoriais geralmente são diferentes daquelas 

apresentadas pelos alimentos que contêm glúten (CABRERA-

CHÁVEZ et al., 2010).  

As farinhas de arroz, amido de milho, farinha de milho, 

fubá, farinha de mandioca, polvilho, fécula de mandioca e de 

batata são as principais farinhas utilizadas nos produtos sem 

glúten em substituição aos tradicionais com glúten, promovendo 

a perda de algumas propriedades funcionais atribuídas ao trigo, 

dificultando a elaboração de produtos sensorialmente 

aceitáveis (WILLE et al., 2006), além disso, a maioria dessas 

farinhas são refinadas e apresentam baixo valor nutricional. 
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Diante disso, a farinha de amendoim torna-se uma 

alternativa que pode ser utilizada na elaboração de produtos 

sem glúten, apesar de ser um subproduto do amendoim pouco 

presente no hábito alimentar mundial, apresenta alto valor 

nutritivo e é rica em fibras. Tal fator é de extrema importância, 

tendo em vista que indivíduos portadores de doença celíaca 

podem ter deficiência em determinados nutrientes devido à sua 

dieta. 

O enriquecimento de produtos de panificação e massas 

sem glúten com fibras alimentares surge como uma 

necessidade, já que portadores de doença celíaca geralmente 

possuem baixa ingestão de fibras atribuída às restrições de 

uma dieta sem glúten (THOMPSON, 2000). 

O desenvolvimento de novos produtos sem glúten está 

aumentando, porém, antes de lançar qualquer produto no 

mercado, é necessário avaliar a sua aceitação para saber se o 

mesmo está apto a ser comercializado. A análise sensorial é 

uma importante ferramenta utilizada para este desenvolvimento 

e também para reformulação dos produtos já estabelecidos no 

mercado, estudo de vida de prateleira, determinação das 

diferenças e similaridades apresentadas entre produtos 

concorrentes, identificação das preferências dos consumidores 

por determinado produto, otimização e melhoria da qualidade 

(MEILGAARD et al., 2007).. 

Levando em consideração a escassez no mercado de 

produtos de qualidade isentos de glúten e a necessidade de 

avaliação dos mesmos pelo mercado consumidor, o presente 

trabalho objetivou avaliar a aceitabilidade de biscoitos do tipo 

cookie sem glúten, elaborados a partir da farinha de amendoim 

em substituição à farinha de aveia.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 ELABORAÇÃO DOS COOKIES 

 

Os ingredientes para a elaboração dos cookies foram 

adquiridos em redes de supermercados e lojas especializadas 

em vendas a granel da cidade de Cuité-PB. A partir da aquisição 

dos gêneros, foram elaboradas duas formulações diferentes de 

cookies, uma delas intitulada C1 sem glúten, foi feita com 

farinha de amendoim, a outra formulação C2 com glúten, foi 

feita com a farinha de aveia. 

 

Tabela 1. Formulações dos dois tipos de biscoitos 

Ingredientes Formulações 

C1 C2 

Farinha de amendoim 100g - 

Farinha de aveia - 100mg 

Coco ralado 50g 50g 

Canela em pó 5g 5g 

Cravo em pó 5g 5g 

Gengibre em pó 5g 5g 

Mel 20g 20g 

Manteiga - 20g 

Ovo 1und 1und 

C1 – Cookies elaborados com farinha de amendoim; C2 – Cookies 
elaborados com farinha de aveia 
 

Após lavagem e esterilização dos materiais necessários 

para a elaboração dos biscoitos, os ingredientes foram pesados 

e dispostos em uma bancada. Inicialmente precedeu-se a 

elaboração do cookie C1, os ingredientes secos (farinha de 

amendoim, coco ralado, canela em pó, cravo em pó e gengibre 



DESENVOLVIMENTO E ACEITAÇÃO SENSORIAL DE BISCOITOS TIPO COOKIE 

COM ESPECIARIAS ELABORADOS COM DIFERENTES TIPOS DE FARINHA  

210 
 

em pó) foram misturados, logo em seguida foram adicionados 

os demais ingredientes (mel e ovo), formando uma massa que 

foi reservada e acondicionada em refrigeração até o preparo da 

próxima massa. O preparo da formulação C2 foi feito de forma 

semelhante à anterior, porém com o diferencial da adição de 

manteiga, com o intuito de acrescentar os lipídios que tem em 

grande quantidade na farinha de amendoim. As duas massas 

prontas, foram moldadas no formato circular de cookies e 

dispostos em fôrmas distintas previamente untadas, que foram 

levadas para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por 

aproximadamente 30 minutos. Após esfriarem, os cookies 

foram guardados em recipientes de vidro distintos e 

enumerados com 3 dígitos com algarismos aleatórios para 

identificação, onde C1 apresentou-se com numeração 135 e C2 

com numeração 246. Os dois recipientes foram fechados e 

acondicionados em refrigeração até o momento da análise 

sensorial. 

 

2.2 ANÁLISE SENSORIAL  

 

No dia seguinte à elaboração, as amostras dos biscoitos 

tipo cookie foram avaliadas sensorialmente no laboratório de 

análise sensorial, localizado na Universidade Federal de 

Campina Grande, campus Cuité. O laboratório de análise 

sensorial deve conter: cabines individuais para aplicação dos 

testes, deve ser limpo, livre de ruídos e odores e apresentar 

área com boa ventilação e iluminação (FERREIRA et al., 2000). 

A partir do teste de aceitação e intenção de compra, 60 

provadores não treinados, estudantes e funcionários da 

instituição, colaboraram com a execução da pesquisa em 

questão. As amostras eram colocadas em pequenos copos 
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descartáveis codificados com a numeração de 3 dígitos 

referente a cada uma delas, sendo então, dispostos em um 

prato, juntamente com um copo com água e levadas às cabines 

dos provadores, com o teste de aceitação e intenção de compra 

e o termo de consentimento. Eles eram orientados a proceder 

com os testes, avaliando cada amostra por vez a partir do seu 

código e a ingerirem água no intervalo entre uma amostra e 

outra, com o intuito de eliminar qualquer sabor residual que 

pudesse permanecer na boca. Posteriormente, após provarem 

cada amostra, os provadores preenchiam o teste de acordo 

com os atributos avaliados, sendo estes: aparência, cor, aroma, 

sabor, textura e avaliação global. A realização dos testes de 

aceitação foi feita utilizando-se escala hedônica de nove 

parâmetros, com notas que variavam entre 9 (gostei 

muitíssimo) e 1 (desgostei muitíssimo). Já para o teste de 

intenção de compra, utilizou-se uma escala com cinco 

parâmetros, onde as notas eram distribuídas entre 5 

(compraria) e 1 (jamais compraria). A avaliação da escala 

hedônica é convertida em escores numéricos e analisada 

estatisticamente, para determinar a diferença no grau de 

preferência entre amostras (ABNT, 1998). 

 

2.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os resultados das análises foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA), realizando-se teste t-Student ao nível de 

5% de significância (p <0,05). Para o cálculo dos dados, utilizou-

se o programa – Sigma Stat 3.1 (Sigmastat, 2009).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados da 

aceitação sensorial e intenção de compra de cookies com 

especiarias elaborados com diferentes tipos de farinha. 

 

Tabela 2. Escores médios dos testes de aceitação sensorial e 

intenção de compra realizados com Cookies 

*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste-t 
(p<0,05). C1 – Cookie elaborado com farinha de amendoim; C2 – Cookie 
elaborado com farinha de aveia. 
 

Observou-se que a formulação de cookie elaborada a 

partir da farinha de amendoim, recebeu notas superiores 

(p<0,05) para todos os atributos sensoriais, onde os termos 

hedônicos estiveram entre “gostei ligeiramente” a “gostei 

moderadamente”, contribuindo possivelmente para que esta 

preparação fosse também apontada como melhor opção de 

compra caso fosse comercializada, com termos hedônicos que 

 
ATRIBUTOS 

AMOSTRAS DE COOKIES 

C1 C2 

Aparência 6,83±1,37* 6,80 ±1,46 

Cor 6,91 ±1,30* 6,67±1,33 

Aroma 7,37 ±1,20* 6,89 ±1,84 

Sabor 7,22±1,52* 6,48 ±1,51 

Textura 7,11 ±1,54* 6,49 ±1,69 

Avaliação Global 7,35 ±1,23* 6,76 ±1,29 

Intenção de Compra 3,98 ±0,99* 3,29 ±1,02 
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variaram de “possivelmente compraria” a “talvez 

comprasse/talvez não comprasse”. 

Mesmo assim, ressalta-se que muito embora o cookie 

elaborado com farinha de aveia tenha obtido menores notas 

quando comparado ao elaborado com farinha de amendoim, as 

notas estiveram dentro do intervalo considerado como região 

de aceitação (notas de 6 a 9), e desta forma confirmando que 

as amostras também foram bem aceitas (LIMA et al., 2008). 

De acordo com os resultados obtidos no teste de 

intenção de compra, que apresenta escala hedônica 

enumerada em cinco pontos distribuídos em ordem 

decrescente: 5 (compraria), 4 (possivelmente compraria), 3 

(talvez comprasse/talvez não comprasse), 2 (possivelmente 

não compraria) e 1 (jamais compraria), a intenção de compra 

dos cookies elaborados a partir da farinha de amendoim obteve 

média de 3,98 com desvio padrão de ±0,99, indicando que o 

mesmo ficou entre os termos hedônicos talvez 

comprasse/talvez não comprasse e possivelmente compraria. 

Já os cookies obtidos a partir da farinha de aveia (formulação 

que contém glúten), obteve média de 3,29 com desvio padrão 

de ±1,02, indicando que a maioria dos provadores pontuaram o 

critério 3, onde talvez comprassem ou talvez não comprassem

 O presente estudo mostra que os cookies elaborados 

com farinha de amendoim obtiveram uma nota alta (7,22±1,52) 

para o quesito sabor, considerando os valores de 1 a 9. Esse 

resultado pode comparar-se com um estudo feito por Aguiar e 

Sousa (2015) onde foram elaborados biscoitos tipo cookie sem 

glúten a base de farinha de amaranto e de acordo com o 

resultado referente ao atributo sabor, essa formulação teve boa 

aceitação. Já em um estudo feito por Sudha et al., (2007), onde 

foram feitos biscoitos com farelo de arroz desengordurado em 
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substituição à farinha de trigo, os resultados mostraram baixa 

aceitação em relação ao sabor e a impressão sensorial deixada 

na boca. Tais resultados levantam a hipótese de que o grau de 

aceitação para o sabor de biscoitos sem glúten irá depender do 

tipo de farinha a ser utilizada, portanto, a farinha de amendoim 

mostrou ser bem aceita.   

Mariani et al., (2015), ao elaborarem biscoitos sem glúten 

a partir de farelo de arroz e farinhas de arroz e de soja, não 

obtiveram resultados de diferença estatística significativa 

quanto à aceitação global, entre os biscoitos sem glúten em 

relação aos elaborados com farinha de trigo, sendo que os 

escores médios foram de aproximadamente 5,0 pontos, 

correspondendo a “gostei regularmente”. Ao contrário do estudo 

em questão, em que houve significância no quesito avaliação 

global, onde os escores médios dos biscoitos sem glúten 

elaborados com farinha de amendoim foram superiores. 

Carrilho (2014), ao elaborar biscoitos sem glúten a partir de 

subprodutos da indústria, utilizou como matéria-prima farinha e 

farelo de arroz em substituição à farinha de trigo e ao analisar 

os resultados referentes à intenção de compra observaram que 

os consumidores apresentaram um atitude positiva, tanto para 

os biscoitos sem glúten, quanto para os biscoitos da amostra 

controle, elaborados com farinha de trigo. Em ambas as 

amostras, a maioria deles provavelmente compraria. Nos 

cookies elaborados com farinha de amendoim e de aveia, a 

intenção de compra também se assemelhou, em ambas, os 

provadores pontuaram que talvez comprassem ou talvez não 

comprassem. 

Apesar de geralmente os produtos que substituem 

alimentos com glúten terem baixa aceitabilidade, o oposto 

aconteceu com o biscoito tipo cookie formulado a partir da 
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farinha de amendoim em substituição da farinha de aveia, 

avaliada sensorialmente nesta pesquisa, porém, as análises 

foram feitas com público não celíaco. O teste de aceitabilidade 

tem sido amplamente utilizado em estudos de desenvolvimento 

de produtos sem glúten, entretanto, poucos são aplicados com 

portadores da doença celíaca. Essa situação compromete, na 

grande maioria, os resultados da análise sensorial, visto que o 

público-alvo desse tipo de produto apresenta hábitos 

alimentares diferenciados dos indivíduos que não apresentam 

intolerância ao glúten (SIMAS, 2008).    

Além disso, é de extrema importância o conhecimento de 

outras características que possam influenciar a escolha ou a 

aceitabilidade de um produto, e não somente o quanto o 

julgador preferiu ou gostou de um determinado alimento. Sendo 

assim, características socioeconômicas e de estilo de vida do 

consumidor, tais como hábitos alimentares, renda familiar, grau 

de escolaridade, entre outros, podem contribuir muito para 

avaliação sensorial de um determinado produto. (SIMAS, 2008). 

O apetite do provador no momento das análises também pode 

interferir nos resultados 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A adesão à dieta sem glúten por parte do indivíduo 

celíaco pode ser difícil, por esse motivo, se faz necessário o 

aumento de opções de alimentos que podem ser consumidos 

por essas pessoas e que sejam de fácil acesso. Tendo em vista 

que a maioria dos produtos comercializados são geralmente 

produzidos à partir de farinhas contendo glúten, se observa uma 

forte carência de alimentos que podem servir como substitutos 

para os mesmos, dessa forma, as opções acabam ficando 



DESENVOLVIMENTO E ACEITAÇÃO SENSORIAL DE BISCOITOS TIPO COOKIE 

COM ESPECIARIAS ELABORADOS COM DIFERENTES TIPOS DE FARINHA  

216 
 

escassas e as alternativas que restam são prepara-los em casa 

ou até mesmo deixar de consumi-los.                                       

Dentro desse contexto, surgiu a necessidade de 

aumentar a disponibilidade no mercado de produtos que 

pudessem ser consumidos por essas pessoas, a principal 

preocupação na elaboração de produtos isentos de glúten é 

com relação à manutenção das características sensoriais, 

imprescindíveis para que estes sejam bem aceitos pelos 

consumidores. Para isto, são utilizadas farinhas alternativas 

para substituírem as farinhas tradicionais que contém glúten e 

posteriormente são feitos teste para comprovar sua 

aceitabilidade. 

A partir dos resultados das análises, pode-se constatar 

que os biscoitos elaborados com farinha de amendoim foram 

bem aceitos, tornando-se dessa forma, uma boa alternativa 

para substituir a farinha de aveia em biscoitos tipo cookies. 

Ressalta-se, portanto, a necessidade da elaboração de 

outros produtos diversos com este tipo de farinha e sua 

posterior análise, para que se possa generalizar seu uso em 

produtos sem glúten, garantindo boa qualidade e preservação 

das características sensoriais adequadas. O desenvolvimento 

dessa área de produção pode facilitar o acesso do paciente a 

produtos sem glúten que sejam de qualidade, o que contribui 

para uma melhor adesão à dieta, melhorando também a 

qualidade de vida dessas pessoas. 
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RESUMO: O biscoito é um produto obtido pelo amassamento e 
cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, 
amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias 
alimentícias; obtido através de um adequado assamento e 
cozimento, caracterizado no mercado por seus mais vários 
formatos. Neste estudo, objetivou-se elaborar e analisar 
parâmetros físico-químicos e sensoriais de biscoitos produzidos 
com diferentes tipos de açúcar. Foram produzidas duas 
formulações de biscoitos, sendo uma com açúcar cristal (F1) e 
outra com açúcar demerara (F2), as quais foram submetidas às 
análises físico-químicas, aceitação sensorial e intenção de 
compra. Observou-se que o biscoito elaborado com açúcar 
demerara apresentou maiores teores de EST, muito 
provavelmente em virtude do maior percentual de minerais e 
proteínas encontrados nesta amostra (p<0,05). Para os testes 
sensoriais, verificou-se que não houve diferença significativa 
para os atributos avaliados (p>0,05), o que repercutiu na 
intenção de compra, sendo ambas as amostras apontadas 
como opção de compra caso fossem comercializadas. Todas as 
formulações apresentaram estabilidade microbiológica, 
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indicando que o processamento das mesmas seguiu as boas 
práticas de fabricação e que as mesmas estavam aptas para o 
consumo humano. Desta forma, trata-se de produtos com 
grande potencialidade de comercialização, com destaque para 
o biscoito F2, que além de ótima aceitação sensorial, destacou-
se como sendo uma boa fonte de proteínas e minerais. 
 
Palavras-chave: Panificação. Nutrientes. Aceitação sensorial.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias 

e Biscoitos no Estado de São Paulo [200-?] o Brasil vem 

ocupando o posto de segundo colocado mundial na produção 

de biscoitos, gerando cerca de 30 mil empregos, possuindo 

cerca de 590 fábricas de biscoito, que utilizam, em média, 780 

mil toneladas de farinha de trigo, 263 mil toneladas de açúcar, 

187 mil toneladas de gordura e 72 mil toneladas de embalagem.  

Desde sua invenção, o biscoito vem tendo um grande 

potencial de mercado, sendo sua tecnologia bastante investida 

e aperfeiçoada, resultando em variados tipos de sabores, 

aromas, formas e composições comercializadas atualmente. 

Este pode ser definido como um produto obtido pelo 

amassamento e cozimento conveniente de massa preparada 

com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras 

substâncias alimentícias; obtido através de um adequado 

assamento e cozimento, caracterizado no mercado por seus 

mais vários formatos (ANVISA, 1978). Estes alimentos são 

fabricados pelo aprisionamento de ar dentro de base de amido 

e matriz oleosa para criar texturas que variam de leves, macias 

ou mastigáveis para crocantes, friáveis ou folhadas (BROWN; 

LANGLEY; BRAXTON, 1998).  
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Este tipo de produto é bem apreciado pelos 

consumidores e apresenta vida de prateleira relativamente 

longa, além de adequada qualidade como alimento (GOYLE; 

GUJRAL, 1992). Mendonça (2000) divide os ingredientes dos 

biscoitos em materiais de estrutura ou endurecimento (farinha, 

sal, leite, água e ovos) e de amaciamento (açúcar, gordura e 

fermento), dependendo da sua ação no produto acabado. 

Podem ser adicionados ainda: ácidos, bicarbonato de sódio, 

farinha de aveia e farinha de soja, como material de 

endurecimento; e uva passa, tâmaras, farinha de milho e outros, 

como material de amaciamento. 

Um dos componentes essencial à fabricação do biscoito 

é o açúcar; e, neste caso, normalmente se utiliza sacarose na 

forma de cristal branco cristal alguns aspectos, como a 

quantidade, granulação e tipo de açúcar usados influencia na 

qualidade do produto. O acréscimo da concentração de açúcar 

aumenta o espalhamento e reduz a espessura dos biscoitos. 

Além disso, quantidade limitada de água usada na formulação 

e sua indisponibilidade para a proteína e o amido contribuem 

para a crocância do mesmo (JACKIX, 1988). 

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária em 

conformidade com o artigo nº 64, do Decreto-lei nº 986, de 21 

de outubro de 1969 define Açúcar como a sacarose obtida de 

Saccoharum officinarum, ou de Beta alba, L., por processos 

industriais adequados. Sendo classificada segundo a 

porcentagem de sacarose existente no produto em que deve 

ser fabricado de suco de cana ou de beterraba, livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de 

detritos animais ou vegetais.  

 Atualmente, a população esta se preocupando com os 

efeitos da má alimentação na saúde e tem procurado 
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alternativas para mudança de hábitos alimentares, em que cada 

vez mais os alimentos refinados ou processados têm sido 

substituídos pelos alimentos que não tenham sido submetidos 

a rigorosos processamentos industriais, nem tenham recebido 

adição de muitos produtos químicos em sua fabricação 

(FONTELES et al., 2010). Nesse contexto, o açúcar demerara 

é um alimento que atende aos grupos de pessoas que possuem 

hábitos alimentares baseados na minimização ou eliminação de 

produtos químicos agregados (MENDONÇA et al., 2000).  

 O consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares 

simples é motivo de preocupação tendo em vista os efeitos 

deletérios à saúde dos indivíduos. É sabido que o consumo 

excessivo destes tipos de produtos pode ocasionar algumas 

doenças, entre elas: Obesidade, hipertensão, Diabetes, Infarto, 

etc. (CARVALHO, 2011).  Costa (2005) em seu trabalho 

demostrou que a disponibilidade domiciliar de alimentos no 

Brasil é consistente com a importância crescente de doenças 

crônicas não transmissíveis no perfil de morbimortalidade e com 

o aumento contínuo da prevalência da obesidade. 

Na tentativa de se elevar o consumo de alguns 

nutrientes, várias alternativas têm sido propostas, dentre elas a 

produção de novos itens alimentícios que possam ter um valor 

nutricional superior ao alimento original. Uma alternativa para 

este problema é o emprego de novos ingredientes que possam 

atuar elevando o valor nutricional de alimentos tradicionais 

(VORAGEM, 1998) 

          Diante das particularidades entre o açúcar cristal e o 

açúcar mascavo em poder modificar as características físicas e 

químicas e especialmente sensoriais, as quais são 

determinantes na aceitação dos biscoitos, neste estudo 

objetivou-se elaborar e analisar as características nutricionais e 
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sensoriais de biscoitos elaborados com diferentes tipos de 

açucares.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 LOCAL DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DOS 

BISCOITOS 

Para o processamento dos biscoitos com os diferentes 

tipos de açúcares, foram utilizados ingredientes adquiridos em 

redes de supermercados da cidade de Cuité/PB. Os biscoitos 

foram elaborados no Laboratório de Tecnologia de Alimentos e 

as análises físico-químicas; análises microbiológicas e as 

análises sensoriais foram feitas no Laboratório de 

Bromatológica, Laboratório de Microbiológica de Alimentos e no 

Laboratório de Análise Sensorial; respectivamente, ambos no 

Centro de Educação e Saúde, da Universidade Federal de 

Campina Grande (CES/UFCG).  

Ensaios pilotos realizados em período anterior ao 

experimento levaram a definição das duas formulações. 

Elaboraram-se dois tipos de biscoitos doces, adicionados 

diferentes tipos de açúcares: cristal (F1) e demerara (F2).  

 

2.2 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

Após processamento dos produtos, foram realizadas em 

duplicata, de acordo com as metodologias descritas pelo 

Manual da AQUALAB (2001), pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2005) e por Folch, Less e Stanley (1957), as seguintes análises: 

a atividade de água, de acordo com Manual Aqualab 

(AQUALAB, 2001); o pH foi determinado em pHmetro (modelo 

Tec-2 Tecnal®), de acordo com o manual de instrução do 

fabricante; a determinação da Acidez normal foi feita através da 
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titulação (método IAL, 310 IV); Umidade e extrato seco total 

(EST), por secagem em estufa estabilizada a 105 ºC até 

obtenção de peso constante (métodos IAL, 429 IV); o teor de 

cinzas foi quantificado por carbonização seguida de incineração 

em forno mufla estabilizado a 550 ºC (método IAL, 437 IV); a 

determinação de gordura foi realizada pelo método Folch, Less 

e Stanley (1957); para proteína utilizou-se o método de Micro-

Kjedahl, com fator 6,25 multiplicado pela porcentagem de 

nitrogênio (método IAL, 435 IV).  

O valor calórico das porções de cada biscoito elaborado 

foi calculado a partir dos teores da fração proteica, lipídica e de 

carboidratos, utilizando-se os coeficientes específicos que 

levam em consideração o calor de combustão 4,0; 9,0 e 4,0 

kcal, respectivamente, conforme Dutra de Oliveira e Marchini 

(1998). 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA  

As análises microbiológicas dos biscoitos foram 

realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos no 

Centro de Educação e Saúde, da Universidade Federal de 

Campina Grande (CES/UFCG) obtidos a partir de diferentes 

tipos de açúcares consistiram na 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 e pesquisa de Salmonella spp. e Bacillus 

cereus, seguindo-se recomendações da Resolução - RDC nº 

12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) e metodologia de 

análise recomendada por Vanderzant e Spplittstoesser (1992). 
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2.4 AVALIAÇÃO SENSORIAL  

No que diz respeito às analises sensoriais, os provadores 

constaram de alunos e funcionários da UFCG, campus de 

Cuité. Foram estabelecidos como critérios de seleção e 

inclusão: provadores interessados a participarem da avaliação, 

tanto do gênero feminino como masculino, com faixa etária 

podendo variar de 18 a 45 anos de idade, que não 

apresentassem nenhum problema de saúde ou deficiência 

física que viessem a comprometer a avaliação sensorial dos 

produtos, especificamente relacionado a três dos sentidos 

humano: olfato, paladar e visão, e, por fim, que gostassem de 

consumir produtos de panificação, como biscoitos.  

Recrutaram-se 67 provadores não treinados, 

interessados em participar da pesquisa e que atenderam aos 

critérios de inclusão. O recrutamento dos indivíduos foi feito 

mediante divulgação prévia por meio de cartazes, contendo dia, 

horário e local das análises na UFCG, bem como em cada sala 

de aula, durante os intervalos. No mesmo dia da análise 

sensorial, mediante abordagem direta na Instituição, os 

mesmos foram interrogados sobre a sua disponibilidade e 

interesse em participar de uma análise sensorial, da sua 

habilidade e frequência de consumo de produtos em questão. 

Atendido os requisitos acima, os provadores foram convidados 

a dirigirem-se ao Laboratório de Análise Sensorial para a 

realização dos testes. 

Diante da aceitação em participar das análises sensoriais 

e atendendo aos requisitos relacionados acima, considerando 

o que preconiza a Resolução 196/96 do CNS, revogada pela 

Resolução CNS nº 466/12, que trata da pesquisa envolvendo 

seres humanos, apresentou-se o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (Figura 1), que se refere à 
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explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos e métodos, formulada em um termo de 

consentimento, autorizando sua participação voluntária na 

pesquisa. Ainda questionou-se se o participante autorizaria a 

realização de imagens (fotos) no momento da execução dos 

testes sensoriais. Conforme autorização prévia, os ensaios 

sensoriais foram realizados de acordo com metodologia 

pertinente (FARIA; YOTSUYANAGI, 2002). 

Foram utilizados formulários de aceitação sensorial, por 

meio do qual se avaliaram os atributos aparência, aroma, sabor, 

textura e aceitação global. Os provadores atribuíram notas para 

os atributos sensoriais, numa escala hedônica estruturada de 

nove pontos (1 = desgostei extremamente; 5 = nem gostei/nem 

desgostei; 9 = gostei extremamente). Os formulários (Figura 2) 

destinados a este teste continham campos que possibilitaram 

aos provadores anotar descrições que julgassem importantes. 

Ademais, se avaliou, ainda, a intenção de compra, em 

que o provador foi instruído a utilizar o formulário que continha 

uma escala hedônica estruturada de cinco pontos (1 = 

certamente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não 

comprasse; 5 = certamente compraria) (Figura 2). 
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Figura 1 - Termo do Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Figura 2 – Formulário de Teste de Aceitação e Intenção de 

compra. 

 

A aplicação dos instrumentos de pesquisa ocorreu sob a 

responsabilidade dos pesquisadores/alunos envolvidos. Em 

ambos os testes, as amostras foram padronizadas e servidas, 

simultaneamente e de forma aleatória, a temperatura ambiente, 

em pratos de plásticos de cor branca, codificadas com números 

aleatórios de 2 dígitos e acompanhadas do formulário de 

avaliação sensorial. Juntamente com as amostras foi oferecido 

aos provadores água e estes receberam orientações a entre 

uma amostra e outra fazer o uso da água, para remoção do 

sabor residual e a provarem estas da esquerda para direita. 
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Os testes ocorreram em cabines individuais utilizando-se 

luz branca, longe de ruídos e odores, em horários previamente 

estabelecidos (excluindo uma hora antes e duas horas após o 

almoço). 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a avaliação dos resultados referentes às análises 

físico-químicas, microbiológicas e sensoriais dos produtos foi 

aplicada a Análise de Variância (ANOVA) e teste de t-Student a 

5% probabilidade, para comparação das médias.  

Em todas as análises estatísticas o banco de dados foi 

construído no programa Microsoft Excel for Windows 

(NEUFELD, 2003). Para o cálculo dos dados, utilizaram-se o 

programa - Sigma Stat 3.1 (SIGMASTAT, 2009).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a padronização dos biscoitos, foram utilizadas as 

seguintes quantidades de ingredientes, expostos na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Quantidade de Ingredientes utilizados para a 
elaboração dos diferentes tipos de biscoitos em grama (g). 
Ingredientes Cristal (F1) Demerara (F2) 

Açúcar 200 g 192,50 g 

Fermento em pó 

químico 
15 g 14,9 g 

Farinha de Aveia 200 g 197,48 g 

Farinha de trigo 294,21 g 263,52 g 

Farinha de 

Amendoim 
139,62 g 138,46 g 

Cacau em pó a 35% 123,88 g 97,63 g 

Ovo 70,53 g 67,53 
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Leite de Cabra 183,65 g 189,87 

Óleo de Girassol 120,38 g 84,34 

Fonte: Própria  

  

Observa-se uma discreta diferença em relação à 

quantidade de ingredientes. Pode-se ressalvar que na 

elaboração do biscoito com o açúcar demerara utilizou-se uma 

quantidade menor de açúcar e cacau, podendo esta alteração 

ser justificada pela maior capacidade que o açúcar demerara 

possui de adoçar o produto em detrimento do açúcar cristal e 

em relação ao cacau, justifica-se devido a sua coloração. Já a 

alteração nas quantidades de farinha e do óleo nos diferentes 

tipos de biscoitos, pode ser explicada pelos diferentes pesos de 

cada ovo utilizado nas preparações (01 unidade). Por 

consequência, a quantidade de farinha e de óleo teve que ser 

um pouco aumentada na elaboração dos biscoitos feitos com o 

açúcar cristal, para manter a consistência ideal e não haver 

diferenças organolépticas. Corroborando com o estudo de 

Marley (2001), no qual ele demostra que pode haver 

necessidades de ajustes de ingredientes nas preparações dos 

alimentos.  

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios das 

análises físicas e físico-químicas realizadas com biscoito 

elaborado com diferentes tipos de açúcares. Na caracterização 

físico-química dos biscoitos doces com açúcar cristral (F1) e 

Biscoito doce com Açúcar Demerara (F2) verificou-se que não 

houve diferença estatística significativa (p>0,05) entre as duas 

amostras para as variáveis pH, acidez molar, carboidratos, 

lipídeos e calorias. Entretanto, observou-se que o biscoito 

elaborado com açúcar demerara apresentou maiores teores de 

EST, muito provavelmente em virtude do maior percentual de 

proteínas e minerais encontrados nesta amostra (p<0,05). Tais 
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diferenças refletem unicamente as peculiaridades presentes no 

açúcar cristal e mascavo, segundo Fernandes et al. (2013), uma 

vez que foram utilizadas as mesmas matérias primas e 

condições de preparo das formulações de biscoitos. 

 

Tabela 2 – Valores médios das análises físicas e físico-
químicas realizadas com biscoito elaborado com diferentes 
tipos de açúcares. 

VARIÁVEIS 
BISCOITO 

F1 F2 

Atividade de água 

(Aa) 
0,49* ±0,00 0,44 ±0,00 

pH 7,32 ±0,00 7,02 ±0,24 

Acidez Molar (%) 1,66 ±0,00 1,66 ±0,00 

Umidade (%) 5,93* ±0,02 4,87 ±0,07 

EST** (%) 94,07 ±0,02 95,14* ±0,07 

Cinzas (%) 1,50 ±0,01 1,66* ±0,03 

Carboidratos (%) 72,69 ±0,40 72,45 ±0,41 

Proteínas (%) 9,67 ±0,03 11,66* ±0,30 

Lipídeos (%) 10,22 ±0,41 9,36 ±0,16 

Calorias (Kcal/100 

g) 
421,35 ±1,97 420,70 ±0,96 

Fonte: Própria  
*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste t-

Student (p<0,05). ** Extrato Seco Total. F1 - Biscoito elaborado com açúcar 

cristal. F2 - Biscoito elaborado com açúcar demerara. 

 

Provavelmente, o baixo teor de umidade encontrado no 

biscoito feito com açúcar demerara esteja relacionado à 

propriedade de baixa higroscopia deste tipo de açúcar, bem 

como ao seu teor já reduzido de umidade. Entretanto, reforça-

se que o teor de umidade encontra-se dentro dos padrões da 

legislação vigente para biscoitos (BRASIL, 1978), que 

determina o máximo de 14% de umidade. 
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O alto teor de umidade e de atividade de água em alguns 

gêneros alimentícios significa que ele pode trazer riscos para a 

saúde do consumidor, por criar ambiente propício para a 

proliferação de micro-organismos (INMETRO, 2000?).  

Generoso et al. (2009) relatam que a alta umidade em açúcar 

pode causar diversos problemas como empedramento, 

dissolução de cristais (o açúcar se apresenta melado), infecção 

por micro-organismos, desdobramento de sacarose em glicose 

e frutose, o que implica na baixa vida útil para o produto. Mesmo 

o biscoito F1 apresentando maior teor de umidade quando 

comparado a formulação F2, considerando a baixa atividade de 

água apresentada pelas formulações e teor de umidade baixo, 

quando comparado a preparações perecíveis, pode-se 

considerar que se trata de um produto com grande potencial de 

armazenamento prolongado, sem riscos de contaminação, 

desde que as boas práticas de fabricação sejam seguidas 

corretamente, resultado comprovado pela avaliação 

microbiológica realizada. 

Para o teor de cinzas segundo o INMETRO (2000?) o 

valor de cinzas deve ser inferior a 0,2%, corroborando com o 

nosso estudo. Para Lopes e Borges (2004), para se obter uma 

melhor qualidade do açúcar, é importante que a variedade de 

cana utilizada forneça uma garapa com baixo teor de cinzas, 

pois altos teores de cinzas significam altos teores de potássio, 

o qual confere um sabor desagradável ao açúcar, além de 

dificultar a cristalização. Em virtude do processo de refinamento 

não ser realizado no açúcar demerara, entende-se que esse 

tipo de amostra terá maior percentual de alguns minerais, 

contribuindo para o maior teor de cinzas encontrada na amostra 

de biscoito feita com açúcar demerara (p<0,05). 
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Quanto à avaliação microbiológica dos biscoitos, valores 

< 3 NMP/mL foram obtidos na determinação do Número Mais 

Provável (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 e de B. cereus; e foi 

detectada a ausência de Salmonella spp. Os resultados 

estiveram de acordo com o estabelecido pela Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) n° 12 de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 

2001), indicando que os cookies obtidos a partir da farinha de 

maracujá estavam próprios para consumo humano e que o 

processo de elaboração seguiu as normas de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) recomendadas pelo MAPA (BRASIL, 2002). 

Os resultados do teste sensorial e de intenção de compra 

realizados com biscoito doces com diferentes tipos de açúcares 

estão apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Escores médios dos testes de aceitação sensorial e 
de intenção de compra realizados com biscoito elaborado com 
diferentes tipos de açúcares. 

Atributos 
BISCOITO 

F1 F2 

Aparência 6,73 ±1,45 6,99 ±1,29 

Cor 7,10 ±1,26 7,15 ±1,34 

Aroma 7,06 ±1,40 7,37 ±1,18 

Sabor 7,09 ±1,70 7,28 ±1,60 

Textura 7,10 ±1,67 6,72 ±2,04 

Avaliação Global 7,27 ±1,19 7,36 ±1,30 

Intenção de 

Compra 
4,03 ±0,90 4,09 ±1,07 

Fonte: Própria  
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*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste t-
Student (p<0,05). F1 - Biscoito elaborado com açúcar cristal; F2 - Biscoito 
elaborado com açúcar demerara. 
 

O açúcar é considerado um importante ingrediente para 

a indústria de biscoitos por conferir efeitos desejáveis nas 

características do produto. Sua aplicação em biscoitos tem por 

finalidade, melhorar a textura, a aparência, o sabor e a cor por 

favorecer a reação de escurecimento não enzimático que 

ocorre durante o cozimento da massa, além de contribuir para 

o valor nutricional (MORAES, 2006). Todavia, viu-se que 

independente do tipo de açúcar adicionado na formulação dos 

biscoitos, ambos apresentaram boa aceitação sensorial, não 

havendo diferença significativa (p>0,05) para nenhum dos 

atributos avaliados nas amostras, o que repercutiu de forma 

positiva na intenção de compra, sendo as duas amostras 

apontadas como opção de compra caso fossem 

comercializadas. De um modo geral, os termos hedônicos da 

aceitação sensorial para estas preparações estiveram entre 

“gostei ligeiramente” a “gostei muito”.  

Corroborando com o presente estudo, Sousa et al. 

(2009) avaliaram sensorialmente a aceitabilidade das 

características: aroma, sabor, textura e impressão global, assim 

como a preferência e atitude de compra de biscoitos de limão e 

concluíram que os mesmos obtiveram boa aceitação e 

preferência por parte dos consumidores, sugerindo a 

possibilidade de sucesso comercial em duas das três amostras. 

Outro estudo realizado por Silva et al. (2009) foi demonstrado 

que a aceitabilidade dos atributos de biscoitos e bolos à base 

de arroz com café extrusados,  foram iguais.  

De maneira geral, existe uma regra para a elaboração de 

massas adequadas em função do tipo de produto que se 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE BISCOITOS 
ELABORADOS COM DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCAR  

237 
 

pretende produzir. Entre os critérios utilizados, a mistura deve 

ter quantidade suficiente de proteínas de ovos para que, 

durante o forneamento, a estrutura proteica formada espalhe-

se sobre os componentes da farinha. O descumprimento deste 

critério prejudicará a textura do produto elaborado em função 

da formação de estrutura compacta e baixo volume, pois a 

massa apresentará fraca estrutura proteica, com consequente 

redução na retenção de gás na massa, o que também 

influenciará as características de aroma (MORR; HOFFMANN; 

BUCHHEIM, 2003), o que muito provavelmente não ocorreu 

nesta pesquisa, considerando a ótima aceitação dos atributos 

sensoriais, em especial da textura. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O processamento das formulações de biscoitos 

adicionadas de diferentes tipos de açúcares foi tecnicamente 

satisfatório. A amostra de biscoito obtida a partir de açúcar 

demerara mostrou-se como opção nutritiva e de baixo custo, 

podendo ser uma opção na alimentação da população geral. 

Todas as formulações apresentaram estabilidade 

microbiológica, indicando que o processamento das mesmas 

seguiu as boas práticas de fabricação e que as mesmas 

estavam aptas para o consumo humano. 

De um modo geral, as amostras de biscoitos avaliadas 

apresentaram boa aceitação sensorial, o que repercutiu de 

forma positiva na intenção de compra das mesmas.  

Diante disso, trata-se de produtos com grande 

potencialidade de comercialização, com destaque para o 

biscoito F2, que além de ótima aceitação sensorial, destacou-

se como sendo uma boa fonte de proteínas e minerais. 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE BISCOITOS 
ELABORADOS COM DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCAR  

238 
 

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. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – CNNPA nº 
12, de 1978. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/12_78_biscoitos.htm . Acesso 
em: 27 out. 2016. 
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária . Resolução - CNNPA  n° 
986, 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del0986.htm . Acessado em: 27 out. 2016. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Resolução – RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001. Aprova “regulamento 
técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos”. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, 2 janeiro 2001. Disponível em: 
<http://elegis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=144>. Acesso em: 13 nov 
2016. 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Resolução - 
RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Regulamento Técnico de 
Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Diário 
Oficial [da] União, Brasília, DF; 2002. 
BROWN, W.E.; LANGLEY, K.R.; BRAXTON, D. Insight into consumers’ 
assessments of biscuitexture based on mastication analysis – hardness 
versus crunchiness. Journal of Texture Studies, v. 29, p. 481-497, 1998.  
CARVALHO C. M. R. G.; NOGUEIRA, A. M. T.; TELES J. B. M.; PAZ, S. M. 
R.; SOUSA R. M. L. Consumo alimentar de adolescentes matriculados em 
um colégio particular de Teresina, Piauí, Brasil. Revista de Nutrição, v. 14, 
n. 2, p. 85-93, 2001. 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – Ministério da Saúde (CNS-
MS). Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos - Resolução 466, 2012. 
COSTA, R. On a new community concept: social networks, personal 
communities, collective intelligence. Interface - Comunicação. Saúde, 
Educação, v.9, n.17, p.235-48, mar/ago 2005 
DUTRA DE OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais. 1. ed. 
São Paulo: Sarvier, p. 403.1998.  
FARIA, E. V.; YOTSUYANAGI, K. Técnicas de Análise Sensorial. 
Campinas: ITAL/LAFISE, 2002. 116 p 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE BISCOITOS 
ELABORADOS COM DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCAR  

239 
 

FERNANDES, L. G. V; BRAGA, C. M. P; KAJISHIMA, S; SPOTO, M. H, F; 
BORGES, M. T. M. R; VERRUMA-BERNARD, M, R. CARACTERIZAÇÃO 
FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE GELEIAS DE GOIABA PREPARADAS 
COM AÇÚCAR MASCAVO. Revista Brasileira de Produtos 
Agroindustriais, Campina Grande, v. 15, n. 2, p.167-172, 2013.   
FONTELES, T. V.; FAHEINA JUNIOR, G. S.; OLIVEIRA, S. L. R.; 
RODRIGUES, M. C. P. Avaliação do uso de adoçantes alternativos na 
avaliação na aceitabilidade da bebida de café. Alimentação. Nutrição. 
Araraquara, v. 21, n. 3, p. 391-397, 2010. 
FOLCH, J., LESS, M., STANLEY, S. A simple method for the isolation and 
purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biological 

Chemistry, v. 226, n. 1, p. 497-509. 1957. 

GENEROSO, V. C.; BORGES, M. T. M. R.; ANTONINI, S. R. C.; MARINO, 
A. F.; SILVA, M. V. M.; NASSU, R. T.; BERNARDI, M. R. V. Avaliação 
microbiológica e físico-química de açúcares mascavo Comerciais. São 
Carlos, SP, 2009. 
GOYLE, A.; GUJRAL, S. Sensory evaluation of and acceptability trials on 
biscuits prepared from raw and malted wheat (Triticum aestivum) - Bengal 
gram (Cicer arietinum) mixes with orwithout a green leafy vegetable. Plants 
Foods for Human Nutrition, v. 42, p. 291-296, 1992. 
INMETRO. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial. Açúcar.2000?. Disponível em <http://www.inmetro.gov.br/ 
consumidor/produtos/acucar.asp>. Acessado em: 8  Nov 2016. 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL). Normas analíticas de Instituto Adolfo 

Lutz. 4. ed. São Paulo: O Instituto, v. 1, 2005. 1018 p. 

JACKIX, M. H. Doces, geléias e frutas em caldas: teórico e prático.. São 
Paulo: Icone - Ed. da UNICAMP, 1988. 172 p. 
MARLEY, D. Biscuit, Cracker and Cookie Recipes for the Food Industry. 
Food Science, Technology and Nutrition. 1st Edition, 2011.  
MENDONÇA, C. R; RODRIGUES, R. S ; ZAMBIAZI, R. C. Açúcar mascavo 
em geleiadas de maçã. Ciência Rural, v. 30, n. 6, p. 1053-1058, 2000.  
LOPES, C. H.; BORGES, M. T. M. R. Proposta de normas e especificações 
para açúcar mascavo, rapadura e melado de cana. Araras: 
DTAISER/CCA/UFSCar, 2004. 
MORAES, K. S.; ZAVAREZE, E. R.; MIRANDA, M. Z.; MELLADO, M. S. 
Efeito da adição de diferentes açúcares na qualidade de biscoitos tipo 
“cookie” Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos - Ciência 
e Tecnologia de Alimentos, ANAIS (2006) 
SOUSA, L. A.; FERREIRA, R. L.; SOUZA, A. N. L.; BARBOSA, L. Y. M.; 
RODRIGUES, M. C. P. Análise sensorial de biscoito de limão. 2009.  
SIGMASTAT (programa de computador). Versão 3.1. Point Richmond 
(Califórnia): Comercial; 2009 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE BISCOITOS 
ELABORADOS COM DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCAR  

240 
 

SILVA, R.F; ASCHERI, J.L.R; PEREIRA, R.G.F.A; MODESTA, R.C . 
Aceitabilidade de biscoitos e bolos à base de arroz com café. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, v. 29, n. 4, p. 815-819,2009.  
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS 
NO ESTADO DE SÃO PAULO. Mercado: biscoitos. São Paulo, [200-?]. 
Disponível em: 
<http://www.simabesp.org.br/site/mercado_biscoitos_simabesp.asp>. 
Acesso em: 27 out. 2016. 
VANDERZANT, C.; SPLITTSTOESSER, D. F. Compendium of methods 
for the examination of foods. Washington: APHA, 1992. 1219 p. 
MORR, C. V.; HOFFMANN, W.; BUCHHEIM, W. Use of applied air pressure 
to improve the baking properties of whey protein isolates in angel food cakes. 
Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, v. 36, n. 1, p. 83-90, 2003.  
Verruma-Bernardi, M. R.; Borges, M. T. M. R.; Lopes, C. H.; Modesta, R. C. 
D.; Antonini, S. Avaliação microbiológica, físico-química e sensorial de 
açúcares mascavos comercializados na cidade de São Carlos – SP. 
Brazilian Journal of Food Technology, v. 10, n. 3, p. 205– 211, 2007. 
VORAGEN, A. G. J. Technological aspects of functional foodrelated 
carbohydrates. Trends in Food Science & Technology, v. 9, n. 8, p. 328-
335, 1998. 

 

 

 



PROPRIEDADES NUTRICIONAIS E SENSORIAIS DE BISCOITOS COM 
SUBSTITUIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA PACIENTES CELÍACOS 

241 
 

CAPÍTULO 13 

PROPRIEDADES NUTRICIONAIS E SENSORIAIS DE 
BISCOITOS COM SUBSTITUIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO 

PARA PACIENTES CELÍACOS 
 

Gleyciane GUEDES1 

 Graduada em Nutrição pela Faculdade Internaional da Paraíba - FPB 
gleyci_gg@hotmail.com 

 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo verificar as 
propriedades nutricionais e sensoriais de biscoitos com 
substituição de farinha de trigo para pacientes celíacos. Foram 
produzidos biscoitos com substituição total da farinha de trigo 
por amido de milho. Os biscoitos foram avaliados através de 
parâmetros químicos, físicos, cor, textura e atributos sensoriais. 
A adição de amido de milho proporcionou ao biscoito maior 
maciez, sem escurecimento e sensorialmente apenas 
apresentou diferença significativa em relação a “aparência “e 
“cor” (p < 0,05), em comparação com o biscoito elaborado com 
100% de farinha de trigo. A composição química dos biscoitos 
diferiu significativamente em relação ao teor de umidade e 
extrato seco total, os biscoitos elaborados a base de amido de 
milho apresentaram maior teor de lipídeos do que os 
formulados com 100% de farinha de trigo. As maiores 
diferenças foram verificadas entre os teores de proteínas, 
extrato seco total para o biscoito elaborado com 100% de 
farinha de trigo. Houve diferenças entre as características 
físicas dos biscoitos onde foram verificadas no aspecto físico 
pós-cocção, indicando que o amido de milho alterou as 
propriedades tecnológicas da farinha de trigo. Os resultados 
foram analisados estatisticamente pelo método descritivo. A 
elaboração de biscoitos sem glúten a base de amido de milho 
obteve boa aceitação podendo ser inserido ao mercado como 
mais uma alternativa para pacientes celíacos. 
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Palavras-chave: Amido de milho. Análise sensorial. Doença 

Celíaca.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Biscoito é o produto obtido pelo amassamento e 

cozimento da massa preparada com farinhas, amidos, 

fermentada ou não e outras substâncias alimentícias. A 

qualidade desse produto está relacionada com o sabor, a 

textura, a aparência entre outros fatores, e nos últimos anos 

vem se destacando como um produto de grande interesse 

comercial em decorrência de sua praticidade na produção, 

comercialização e consumo, além de possuir longa vida 

comercial (SANTOS et al., 2011). 

A doença celíaca (DC), também chamada de enteropatia 

sensitiva ao glúten, é caracterizada pela inflamação da mucosa 

do intestino delgado, causada pela ingestão de glúten do trigo 

ou proteínas relacionadas da cevada e do centeio. A 

inflamação, frequentemente, leva à má absorção de um ou mais 

nutrientes (IWASHITA et al., 2011).  

O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no 

centeio, na cevada e também na aveia. Os fragmentos 

polipeptídicos do glúten, que constituem a fração do glúten 

solúvel em álcool, são chamados de prolaminas. Estas, 

representam 50% da quantidade total do glúten e se diferem de 

acordo com o tipo de cereal: gliadina no trigo, secalina no 

centeio, hordeína na cevada e avenina na aveia. Atualmente 

está comprovada a toxicidade da gliadina, assim como da 

secalina na DC (ANAND; PIRIS; TRUELOVE, 1978). 

Os alimentos que podem ser utilizados como substitutos 

dos cereais que contém a fração tóxica (alfagliadina) são: 



PROPRIEDADES NUTRICIONAIS E SENSORIAIS DE BISCOITOS COM 
SUBSTITUIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA PACIENTES CELÍACOS 

243 
 

farinha e amido de milho, farinha de batata, farinha de 

mandioca, arroz, soja, polvilho e araruta (ESCOUTO, 2000).  

O tratamento da DC é basicamente dietético, devendo-

se excluir o glúten da dieta por toda a vida. Após realizá-lo, 

ocorre o desaparecimento dos sintomas gastrointestinais 

dentro de dias ou semanas, assim como o reaparecimento das 

vilosidades e recuperação da capacidade de digestão e 

absorção (BORGES et al., 2003). 

Devido a pessoas com essa intolerância, os cientistas de 

alimentos buscam ingredientes que apresentem características 

funcionais semelhantes ao glúten, que não tragam prejuízo à 

qualidade dos alimentos e nem à saúde dos consumidores. A 

inserção de produtos de panificação com substituição do glúten 

é um grande desafio, pois ele é o responsável pela extensão e 

elasticidade da massa, retendo o ar e dando volume aos 

produtos (PREICHARDT, 2009). 

É bem notório que as necessidades nutricionais dos 

indivíduos variam muito e dependem de vários fatores como: 

idade, sexo, atividade física, etc. Conhecendo a DC e todos 

seus fatores intervenientes na má absorção dos nutrientes dos 

alimentos, em especial o glúten, fica claro para a população e 

para a indústria um investimento ainda maior na produção e 

comercialização de gêneros alimentícios que possam atender 

de forma satisfatória aos portadores da doença celíaca sem que 

causem danos a sua saúde. Tendo em visto a longa vida de 

prateleira, aliado a grande aceitação da população e 

diversidade de biscoitos nas prateleiras de supermercados e 

panificadoras, nos leva a pensar que seu consumo nos leva a 

números bastantes significativos. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

elaborar e realizar análises físico-químicas de biscoitos sem 
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glúten, onde houve a substituição total da farinha de trigo pelo 

amido de milho, como mais uma opção para pessoas 

portadoras de doença celíaca e verificar o grau de 

aceitabilidade através de testes sensoriais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
 

Os materiais utilizados na fabricação dos biscoitos foram: 

farinha de trigo e/ou amido de milho, arrozina, fermento, ovo, 

açúcar, manteiga tipo comercial e raspas de limão. Os 

ingredientes foram adquiridos no centro comercial da cidade de 

João Pessoa - PB, sendo todos utilizados rotineiramente em 

culinária. 

A análise físico-química dos produtos foi realizada no 

laboratório de Alimentos da Faculdade Internacional da Paraíba 

– FPB. Para a determinação da composição físico-química dos 

produtos avaliados, foram utilizados os métodos descritos a 

seguir. 

As análises químicas foram realizadas em forma de 

duplicata no laboratório de Alimentos da Faculdade 

Internacional da Paraíba – FPB. A composição química dos 

biscoitos com ou sem substituição de farinha de trigo, foram 

feitas segundo as normas descritas pelo Instituto Adolfo Lutz 

(2005), pelos seguintes procedimentos: umidade em estufa, a 

105°C até peso constante, cinzas por incineração em mufla, a 

550°C, lipídios por extração direta em Soxhlet, o nitrogênio total 

pelo método de Kjeldahl, e convertido em proteína bruta pelo 

fator, 5,75.  

Os carboidratos foram estimados pelo cálculo da 

diferença entre 100 gramas do alimento e a soma total dos 

valores encontrados para umidade, proteínas, lipídios e cinzas. 
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Misturas compostas de farinha de trigo com arrozina e 

amido de milho com arrozina foram utilizadas para a produção 

dos biscoitos com glúten e sem glúten respectivamente. Os 

biscoitos assim produzidos foram chamados CG (Com glúten) 

para os elaborados com farinha de trigo e SG (Sem glúten) para 

os elaborados com amido de milho. As proporções dos 

ingredientes foram dispostas conforme a Tab. (1). 

 

Tabela 1. Formulação dos biscoitos CG e SG. 

TABELA DE INGREDIENTES E PROPORÇÕES DE BISCOITOS 

INGREDIENTES BISCOITO CG BISCOITO SG 

Amido de milho (g) - 500g 

Arrozina (g) 200g 200g 

Fermento (g) 5g 5g 

Manteiga (g) 250g 250g 

Ovo (g) 50g 50g 

Açúcar (g) 200g 200g 

Farinha de trigo (g) 500g - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A massa foi processada em batedeira doméstica. 

Inicialmente o açúcar com os ovos, a manteiga foi misturada a 

uma velocidade baixa por 2 minutos até a massa ficar 

homogênea. Em seguida foi adicionado o fermento, o amido de 

milho ou farinha de trigo, a raspa de limão e a arrozina que 

foram misturados em velocidade média por 2 minutos. 

Posteriormente a massa foi amassada com as mãos até o ponto 

adequado de modelar os biscoitos. Por fim modelou-se os 
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biscoitos manualmente em forma de bolinhas em várias 

porções. 

Os biscoitos foram assados em forno a 180 graus por 20 

minutos. Logo após a saída do forno, os biscoitos foram 

resfriados à temperatura ambiente e acondicionados em sacos 

plásticos. 

A análise sensorial dos biscoitos foi realizada no 

laboratório de Gastronomia da Faculdade Internacional da 

Paraíba - FPB, no dia subsequente à elaboração dos biscoitos. 

Os biscoitos tiveram cor, peso e espessura avaliados 

antes e após a cocção, para a obtenção de resultados mais 

fidedignos possíveis. As análises foram conduzidas com vários 

biscoitos, provenientes de uma mesma fornada, escolhidos de 

forma aleatória, após terem atingido temperatura ambiente.  

Os biscoitos elaborados com farinha de trigo, ou seja, 

com glúten (CG) apresentaram cor mais escura após a cocção, 

quando comparados com os biscoitos sem glúten (SG), 

elaborados com amido de milho em lugar da farinha de trigo. 

Por outro lado, os biscoitos SG tiveram aspectos visuais mais 

claros, tamanho menor e sabor mais suave. 

A avaliação da aceitabilidade dos biscoitos com 

substituição da farinha de trigo foi por intermédio de um teste 

nominado como afetivo laboratorial, onde por meio de 

provadores não treinados que foram selecionados de forma 

aleatória e de vontade espontânea dos mesmos. O teste de 

aceitação foi realizado com 60 provadores, universitários, de 

ambos os sexos e idades diferentes. Sendo informado pelos 

avaliadores o quanto gostaram ou desgostaram do biscoito com 

substituição de farinha de trigo. 

Cada provador recebeu uma bandeja, sobre elas 

continham copos descartáveis com números aleatórios de três 
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dígitos, contendo 1 biscoito de cada formulação estudada 

acompanhados de um copo de água para realização do branco 

entre as amostras. A ordem de apresentação seguiu o 

delineamento em blocos completamente balanceados.  

Foram analisados sensorialmente quanto aos seus 

atributos de cor, sabor, textura, sabor residual, aroma, e 

avaliação global em uma escala hedônica estruturada de nove 

pontos, variando de 1- “desgostei muitíssimo” a 9- “gostei 

muitíssimo” e quanto a atitude de compra dos provadores 

utilizou–se a escala variando de 1- “jamais compraria” a 5- 

“compraria”. As escalas de notas utilizadas seguiram o 

protocolo de Meilgaard (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1988).  

Aos resultados aplicou-se análise de variância (ANOVA) 

para verificar diferenças significativas entre as amostras 

(médias e desvio-padrão) e percentagens do índice de 

aceitação e intenção de compra (ASCHERI et al., 2006). As 

análises foram realizadas utilizando o teste de estatística 

descritiva e inferencial teste t-student para determinação de 

diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos 

aplicados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS BISCOITOS SEM 

GLÚTEN 

 

Os resultados experimentais para as três formulações 

desenvolvidas são apresentados a seguir, sendo: Formulação 

1 preparada com amido de milho (S); Formulação 2 preparada 

com Farinha de trigo (C), ambas apresentadas na Tab. (2). 



PROPRIEDADES NUTRICIONAIS E SENSORIAIS DE BISCOITOS COM 
SUBSTITUIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA PACIENTES CELÍACOS 

248 
 

A composição centesimal média (base seca) da 

formulação 1 foi: 70% de carboidratos, 3% de proteínas, 15% 

de gorduras e 1% de minerais, com valor calórico médio de 430 

kcal/100g do produto. 

Já para a formulação 2 a composição centesimal média 

foi: 66% de carboidratos, 8% de proteínas, 12% de gorduras e 

1% de minerais, com valor calórico médio de 402 kcal/100g do 

produto. 

 

Tabela 2. Composição química média dos biscoitos a base de 
amido de milho e farinha de trigo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.  
EST = Extrato Seco Total; RMF = Resíduo Mineral Fixo; Kcal = Kilocalorias. 
* Na mesma linha, indica diferença significativa entre as amostras ao teste 

t-student (p<0,05); e ± desvio padrão. 

 

Quando analisados estatisticamente, os resultados 

demonstraram diferença significativa entre os teores de 

umidade e lipídios quantificados nos dois tipos de biscoitos 

preparados. Por outro lado, o teor de cinzas dos biscoitos da 

Composição 

centesimal 

(g/100g) 

Tipo de amostra 
P valor 

S C 

EST 90,36* ± 0,14 86,63 ± 0,19 0,002 

Umidade 9,63 ± 0,14 13,37* ± 0,19 0,002 

Carboidratos 71,49 ± 1,98 66,01 ± 0,36 0,061 

Lipídeos 14,66 ± 1,89 11,98 ± 0,22 0,184 

Proteína 2,98 ± 0,07 7,68* ± 0,18 <0,001 

RMF 

 

1,24 ± 0,02 0,97 ± 0,13 0,102 

Kcal 429,81* ± 8,78 402,55 ± 0,21 0,048 
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formulação 1 foi significativamente superior (p < 0,05) ao da 

formulação 2.  

O conteúdo de extrato seco total (EST) representa o 

material mineral e orgânico resultante da evaporação da água 

e substâncias voláteis da amostra. Observa-se que, em relação 

ao teor de extrato seco total, a formulação 1 difere de maneira 

significativa em relação à formulação 2. Assim, o biscoito 

preparado a base de farinha de trigo foi o que apresentou os 

menores teores desses carboidratos entre as formulações.  

Para os teores de umidade, a formulação 2 apresentou 

teores relativamente maiores que a formulação 1, sendo este 

13% de umidade, o que influencia diretamente na conservação 

e no tempo de armazenamento, devido ao elevado teor de 

umidade, devendo então ser armazenado em condições 

adequadas por menos tempo, diminuindo a sua durabilidade.  

Quanto à umidade, os biscoitos formulados com amido 

de milho apresentaram valores superiores ao encontrado por 

Ascheri et al. (2006), em biscoito com adição de 10% de farinha 

de bagaço de jabuticaba, com valor de 1,5%, Porém, valores 

próximos foram encontrados por Fasolini et al. (2007), em 

biscoitos com farinha de banana com umidade de 7,55%. 

É possível observa também que os biscoitos sem glúten 

apresentaram valor de umidade inferior ao encontrado no 

biscoito com adição de farinha de trigo, com diferença 

estatística entre si (p<0,05). 

Os biscoitos estudados encontram-se dentro dos 

padrões da legislação vigente para biscoitos da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA que determina o 

máximo de 14% (BRASIL, 1978). 

Os biscoitos sem glúten, apresentaram valores de 

lipídios superiores ao encontrado por Ascheri et al. (2006), em 
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biscoito com adição de 10% de farinha de bagaço de jabuticaba 

que obteve valor de 7,2%.  No entanto, foram próximos aos 

valores obtidos por Perez e Germani (2007), em biscoito com 

10% de berinjela que apresentaram valores de 18,11%. 

Observa-se que em relação a quantidade de proteínas, 

a formulação 2 apresentou teores significativamente maiores 

que a formulação 1, indicando que como demonstrado 

anteriormente, a farinha de trigo é mais rica em teores proteicos 

que o amido de milho. 

Para as proteínas totais, os biscoitos sem glúten 

apresentaram teores significativamente inferiores (2,98%), aos 

dos biscoitos com glúten (7,68) os quais diferiram entre si.  

Os valores encontrados neste trabalho foram inferiores 

quando comparados com os valores encontrados por Ascheri et 

al. (2006), em biscoito com adição de 10% de farinha de bagaço 

de jabuticaba com valor de 12,50%, porém para os biscoitos 

elaborados com farinha de trigo os valores encontrados foram 

similares aos encontrados em biscoitos elaborados com frutos 

de jatobá-do-cerrado e da mata desenvolvido por Silva et al. 

(2001), com valor de 7,6%.  

O teor de cinzas encontrado para ambos os biscoitos 

encontra-se próximos ao valor citado por Ascheri et al. (2006), 

que elaborou biscoito com adição de 10% de farinha de bagaço 

de jabuticaba e obteve valor de cinzas de 1,3%, e ao estudo 

realizado por Maciel (2006), que utilizou farinha de linhaça na 

elaboração de biscoito, onde encontrou valores de 1,6% e 1,9% 

para farinhas com diferentes proporções de linhaça. 

Em relação a cinzas, a legislação brasileira estabelecida 

pela ANVISA determina que biscoitos devam ter no máximo 

3,0% p/p. Considerando esta exigência, os biscoitos com e sem 

glúten encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pela 
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legislação não diferindo estatisticamente entre si (BRASIL, 

1978). 

Os teores de carboidratos obtidos nos biscoitos com e 

sem glúten, não diferiram estatisticamente entre si. Os teores 

de carboidratos encontrados ficaram próximos aos valores 

citados por Santucci et al. (2003), que encontrou 68% em 

biscoito tipo sal e água e Maciel (2006), que encontrou 76,63% 

em biscoito tipo “cracker”. 

As amostras diferiram significativamente em relação ao 

teor calórico, onde a formulação 1 apresentou 430 kcal/100g do 

produto, sendo menor que a formulação 2, apresentando valor 

calórico de 402 kcal/100g do produto. 

Os valores calóricos obtidos nos biscoitos de farinha de 

buriti foram superiores aos encontrados em biscoito com adição 

de 10% de farinha de bagaço de jabuticaba, com valor calórico 

de 228,78 kcal/100g, realizado por Ascheri et al. (2006). No 

entanto, estes valores estão próximos aos valores encontrados 

por Perez e Germani (2007), em biscoito com adição de 10% 

de berinjela, que apresentaram valor calórico de 435,07 

kcal/100g. 

 

3.2 AVALIAÇÃO SENSORIAL DOS BISCOITOS COM E SEM 

GLÚTEN 

 

Por meio da Tabela (3), verifica-se os resultados médios 

obtidos na análise sensorial. Não houve diferença significativa 

entre as amostras (p > 0,05) para os atributos aroma, sabor, 

sabor residual e firmeza.  
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Tabela 3. Média dos atributos da analise sensorial dos biscoitos 
elaborados com amido de milho e farinha de trigo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
* Na mesma linha, indica diferença significativa entre as amostras ao teste 

t-student (p<0,05); e ± desvio padrão. 

 

Porém, no atributo aparência e cor a formulação 2 obteve 

nota maior (p < 0,05) que a formulação 1, sendo semelhante 

aos demais. Esta diferença se deve ao fato de que o biscoito 

com glúten por possuir farinha de trigo em sua composição, o 

mesmo apresenta-se com melhor coloração e com uma 

aparência mais agradável. 

Quanto à aceitação global positiva, constatou-se que as 

formulações foram bem aceitas pelos provadores, visto que 

apresentaram notas semelhantes sem diferença significativa. 

Entretanto, todas as amostras podem ser consideradas com 

boa aceitação em geral. 

Assis et al. (2009), ao avaliar a substituição de farinha de 

trigo por farinha de aveia ou farinha de arroz parboilizado na 

Atributos 

Tipo de amostra 

P valor 
S C 

Aparência 7,30 ± 1,21 8,08* ± 0,89 <0,001 

Aroma 7,37 ± 1,39 7,03 ± 1,61 0,226 

Cor 7,25 ± 1,53 7,86* ± 1,32 0,020 

Sabor 7,55 ± 1,40 7,42 ± 1,53 0,619 

Sabor residual 6,88 ± 1,82 7,03 ± 1,78 0,649 

Firmeza 7,32 ± 1,45 7,52 ± 1,58 0,472 

Avaliação global 7,54 ± 1,15 7,63 ± 1,10 0,766 

Intenção de Compra 4,36 ± 0,79 4,40 ± 1,03 0,809 
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elaboração de biscoitos observaram que a substituição de 

farinha de trigo por 25%, 50%, 75% e 100% de farinha de aveia 

e de 25%, 50% e 75% de farinha de arroz parboilizado não 

afetou o índice de aceitação sensorial dos biscoitos avaliados, 

conforme o presente estudo. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento dos produtos permitiu comprovar que 

a adição de até 100% de amido de milho para confecção dos 

biscoitos, foi bem aceita pelos provadores dentre aqueles 

contendo este ingrediente, obtendo-se aceitação sensorial 

semelhante ao produto convencional, elaborado com farinha de 

trigo. 

Em geral, a adição de farinha de trigo nos produtos 

proporcionou aumento de nutrientes quando comparada à 

formulação a base de amido de milho, trazendo benefícios 

nutricionais. Diferenciando apenas, que a formulação 1 atua 

como mais uma alternativa para pacientes celíacos, sendo este, 

de fácil preparo e baixo custo.  

Assim sendo, a farinha de trigo e o amido de milho 

podem ser consideradas ingredientes potenciais com 

propriedades funcionais para a adição em biscoitos e similares, 

podendo ser oferecidos aos consumidores, com altas 

expectativas de aceitação no mercado. 
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RESUMO: Apesar de apreciado nos locais onde ocorre, o 
murici é desconhecido na maior parte do território brasileiro 
devido a sua alta perecibilidade. Isso evidencia a necessidade 
de adoção de tecnologias que aumentem a sua vida útil, como 
a secagem, a fim de ampliar a sua oferta. Diante disso, 
objetivou-se produzir murici em pó pelo processo de liofilização 
e caracterizar os produtos em pó obtidos quanto aos 
parâmetros físicos e químicos. Frutos maduros do muricizeiro 
foram despolpados e a polpa acrescida de diferentes 
concentrações de maltodextrina (0, 5 e 10%). As polpas 
formuladas previamente congeladas foram desidratadas em 
liofilizador de bancada na temperatura de –50 °C por 48 h e, 
posteriormente, desintegradas em  almofariz com pistilo para 
obtenção dos pós que foram caracterizados quanto aos 
parâmetros de qualidade. Observou-se que incrementos de 
maltodextrina promoveram alterações significativas (p<0,05) 
nos parâmetros físicos e químicos investigados, com redução 
dos teores de água, atividade de água, cinzas, lipídeos, acidez 
total titulável (ATT) e ácido ascórbico, e aumento dos sólidos 
totais, sólidos solúveis totais (SST), pH e relação SST/ATT. Em 
relação à análise de cor, houve clareamento dos pós com a 
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adição do adjuvante de liofilização, com considerável diluição 
das tonalidades amarela e vermelha. O ângulo de tonalidade 
indicou cor perceptível amarela, enquanto que o croma 
evidenciou cor mais intensa para o pó sem maltodextina. 
Palavras-chave: Byrsonima crassifolia L. Desidratação. 

Características físicas e químicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O muricizeiro (Byrsonima crassifolia L.), pertencente a 

família Malpighiaceae, é uma planta de 2 a 6 m de altura, com 

tronco tortuoso, formando moitas, muitas vezes com ramos 

tocando o solo ou crescendo quase horizontalmente, 

(FERREIRA et al., 2005). Os seus frutos são conhecidos como 

murici, quando maduros são amarelos, tem diâmetro de 1,5 a 2 cm e 

um forte odor assemelhando-se a um queijo frutado, rançoso. O 

folclore brasileiro registra que seu sabor típico e intenso lembrou aos 

exploradores portugueses do seu queijo Alentejo. Os índios usavam 

seu suco em pinturas corporais, no tratamento de doenças respiratórias 

e como laxante (REZENDE; FRAGA, 2003). É uma boa fonte de 

energia por apresentar alto teor de gordura (LORENZI, 2002), 

destacando-se também como fonte de ferro, fibras, carboidratos 

e vitamina C (GARRITANO; JORGE; GULIAS, 2006). Apresenta 

sabor forte, agridoce e ligeiramente oleoso, sendo consumido in natura 

ou processado na forma de doces, sorvetes e licores (ALMEIDA et al., 

1998). 

O murici é encontrado de dezembro a março nas regiões 

serranas do Sudeste, nos cerrados de Mato Grosso e Goiás e 

no litoral do Norte e Nordeste do Brasil (GUIMARÃES; SILVA, 

2008) e, de acordo com Alves e Franco (2005), sua 

comercialização se restringe às feiras livres e mercados locais. 

Isso se deve ao fato do fruto ser climatério (SILVA et al., 2016a), 
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ou seja, durante a fase de amadurecimento ao final do 

desenvolvimento ou maturação ocorre um aumento na taxa de 

respiração, acompanhado por um pico de evolução de etileno 

(CALBO; MORETTI; HENZ, 2007), o que reduz sua vida de 

prateleira. Com o intuito de ofertar o murici a mercados mais 

distantes daqueles onde o fruto ocorre, tecnologias devem ser 

aplicadas com o intuito de extender a sua vida útil, ao passo 

que também devem mantem as suas características físicas, 

químicas e sensoriais. Nesse sentido, a secagem é o método 

mais aplicado em frutas para essa finalidade, uma vez que o 

conteúdo de água do produto é reduzido e consequentemente 

a atividade de água, o que inviabiliza o desenvolvimento de 

micro-organismos e retarda reações químicas e enzimáticas 

deteriorativas ao longo da estocagem.  

Dentre os processos utilizados para a desidratação de 

produtos de origem vegetal, a liofilização tem se destacado pelo 

fato de ser processada em baixas temperaturas, preservando 

constituintes químicos termolábeis, compostos aromáticos e 

promovendo menor contração ao material desidratado. 

Segundo Vieira, Nicoleti e Telis (2012), o processo de 

liofilização consiste em um método de secagem do material por 

meio da sublimação da água da parte congelada a 

temperaturas baixas e sob alto vácuo. O desempenho do 

processo é fortemente dependente da escolha adequada das 

condições operacionais e, portanto, há necessidade de uma 

extensiva análise de seus efeitos no tempo de processamento 

e na qualidade do produto obtido. Os produtos liofilizados, por 

apresentarem no seu processo características de preservação 

dos nutrientes, são de grande interesse para os consumidores 

na ligação entre dieta e saúde (BORTOLATTO; LORA, 2008). 

Somados a isso, frutas liofilizadas podem ser desintegradas 
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para transformação em pó que, por sua vez, podem ser 

incorporados em formulações de diversos alimentos.  

Em processos de desidratação por liofilização, 

adjuvantes de secagem podem ser misturados às polpas de 

frutas com a finalidade de reduzir a higroscopicidade dos pós 

obtidos (OLIVEIRA; COSTA; AFONSO, 2014), constituindo-se 

em um procedimento indispensável, especialmente em frutas 

que apresentam teores elevados de açúcares. Entre os 

adjuvantes que podem ser utilizados, a maltodextrina se 

destaca devido a sua baixa higroscopicidade e viscosidade, 

elevada solubilidade e preço acessível. A literatura 

especializada apresenta uma série de estudos de frutas 

desidratadas por liofilização, com ou sem adição de adjuvantes, 

tais como abacaxi (BORTOLATTO; LORA, 2008), cajá 

(OLIVEIRA; COSTA; AFONSO, 2014), umbu-cajá (SANTOS et 

al., 2016), entre outros. Entretanto, são escassas as referências 

acerca do murici liofilizado.  

Ante o exposto e considerando-se a necessidade e a 

importância do desenvolvimento de tecnologias que contribuam 

com a geração de conhecimento para melhor aproveitamento 

de frutas exóticas nativas, como o murici, com vistas a inseri-

las no agronegócio/agroindústria regional e nacional 

(LOURENÇO et al., 2013), objetivou-se produzir murici em pó 

pelo processo de secagem por liofilização e caracterizar quanto 

aos parâmetros físicos e químicos os produtos em pó obtidos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Utilizaram-se frutos maduros de murici com coloração 

amarela intensa provenientes do litoral oeste do Ceará e 

maltodextrina (Mor-Rex® 1910) da Corn Products Brasil. Os 

muricis foram transportados em caixas de poliestireno 
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expandido (isopor) ao laboratório de Armazenamento e 

Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina 

Grande, PB, onde foram selecionados, com remoção de 

eventuais frutos estragados, lavados em água corrente para 

eliminação de sujidades provenientes do campo, sanitizados 

em solução de hipoclorito de sódio na concentração de 50 ppm 

por 15 min, enxaguados em água corrente e submetidos a 

separação manual da polpa e da semente. Por sua vez, a polpa 

obtida foi homogeneizada em despolpadeira horizontal de aço 

inoxidável, envasada em sacos plásticos de polietileno de baixa 

densidade e estocada em freezer a -18 °C até realização dos 

experimentos. 

Para composição dos tratamentos destinados a 

secagem por liofilização, inicialmente a polpa de murici foi 

descongelada sob refrigeração (4 °C) em refrigerador 

doméstico, homogeneizada manualmente com uso de espátula 

de aço inoxidável e fracionada em três porções equivalentes. 

Em seguida, realizou-se a adição de 5 e 10% de maltodextrina 

às polpas (F5 e F10), até completa dissolução do adjuvante. 

Uma porção de polpa permaneceu sem adição de 

maltodextrina, constituindo-se na formulação controle (F0). As 

polpas formuladas (F5 e F10) e a amostra controle (F0) foram 

acondicionadas em formas plásticas e submetidas a 

congelamento lento por meio do contato direto das mesmas 

com o ambiente resfriado em freezer à -18 °C por 48 h. 

Posteriormente, foram conduzidas ao liofilizador de bancada 

Liotop, modelo L101, onde foram desidratadas na temperatura 

de -50°C por 48 h. Após a desidratação, as amostras foram 

desintegradas em almofariz com pistilo para obtenção dos pós, 

que foram acondicionados em embalagens laminadas. 
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Os pós de murici liofilizados foram submetidos a análises 

físicas e químicas de teor de água, sólidos totais, sólidos 

solúveis totais (SST), pH, acidez total titulável (ATT) em ácido 

cítrico e cinzas segundo metodologias do Instituto Adolfo Lutz 

(2008); lipídeos de acordo com Folch et al. (1957); ratio, 

determinada pela relação entre os SST e a ATT; ácido 

ascórbico pela metodologia da AOAC (1997) modificada por 

Benassi & Antunes (1998); atividade de água por meio de leitura 

direta da amostra na temperatura de 25 °C, em higrômetro 

Aqua-Lab, modelo 3TE, fabricado pela Decagon e cor em 

espectrofotômetro portátil Hunter Lab Mini Scan XE Plus, 

modelo 4500 L, obtendo-se os parâmetros L*, a* e b*, em que 

L* define a luminosidade (L* = 0 – preto; e L* = 100 – branco) e 

a* e b* são responsáveis pela cromaticidade (+a* vermelho e –

a* verde; +b* amarelo e –b* azul). A partir destes valores, 

calcularam-se os valores de croma pela equação C*= 

[(a*)2+(b*)2]0,5 e os valores de ângulo de tonalidade pela 

equação h*= tan-1 b*/a*. 

O tratamento estatístico compreendeu o delineamento 

inteiramente casualizado com três tratamentos (F0, F5 e F10 - 

pós de murici liofilizados) e três repetições, utilizando-se o 

software Assistat versão 7.7. beta. Os dados foram submetidos 

à análise de variância (ANOVA) e a comparação entre médias 

foi feita pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estão apresentados nas Tabelas de 1 a 3 os resultados 

da caracterização física e química dos pós de murici produzidos 

por liofilização. Foi possível perceber que todos os parâmetros 

avaliados apresentaram efeito significativo a 1 ou 5% de 

probabilidade pelo teste F, indicando que a adição de 
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maltodextrina promove alterações nas características dos 

produtos investigados. Estando em acordo com Silva et al. 

(2016b) que, ao produzirem figo-da-índia em pó liofilizado com 

e sem adição de maltodextrina, relataram que a adição do 

adjuvante de secagem promoveu modificações nas 

características de qualidade da fruta desidratada. 

 

Tabela 1. Valores médios dos teores de água, atividade de 

água, sólidos totais, cinzas e lipídeos dos muricis liofilizados 

Amostra 
Teor de 

água (%) 

Atividade de 

água (aw) 

Sólidos 

totais (%) 

Cinzas  

(%) 

Lipídeos 

(%) 

F0 8,18 a 0,381 a 91,82 c 2,81 a 12,56 a 

F5 6,08 b 0,269 b 93,92 b 2,67 b 10,47 b 

F10 3,84 c 0,130 c 96,16 a 2,13 c 8,59 c 

DMS 0,52 0,005 0,52 0,05 0,59 

Teste F 325,86** 13733,16** 325,86** 816,64** 215,74** 

F0, F5 e F10 - Murici em pó produzido com polpa formulada com 0, 5 e 10% de 

maltodextrina, respectivamente; DMS - Desvio mínimo significativo; **Significativo a 

1% de probabilidade, pelo teste F; Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não 

diferem estatisticamente em nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Observou-se que o teor de água reduziu com 

incrementos de maltodextrina, atingindo nível de descréscimo 

de quase 47% na amostra F10, produzida com 10% de 

adjuvante, sugerindo que a adição do aditivo favoreceu a 

difusão de água da amostra. Comportamento também 

evidenciado por Santos et al. (2016) e Canuto, Afonso e Costa 

(2014) que ao produzirem polpas de umbu-cajá e mamão 

liofilizadas, respectivamente, relataram redução do teor de água 

a medida que a concentração de adjuvante era aumentada. Em 

virtude disso, houve considerável redução da atividade de água 

(aw), atingindo valor inferior a 0,20 na amostra com 10% de 

aditivo, fenômeno também constatado por Quek, Chok e 
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Swedlund (2007) em melancia em pó produzida por secagem 

por atomização.  

Considerando-se que para qualquer amostra avaliada a 

aw foi inferior a 0,60, que é o limite máximo que inviabiliza o 

desenvolvimento de micro-organismos (FRANCO; LANDGRAF, 

2003), e que em valores de aw inferiores a 0,30 pode haver 

reações de oxidação de lipídeos, uma vez que nesta faixa de aw 

atinge-se a zona de adsorsão primária ou a monocamada que 

propicia a ação catalítica de metais, favorecendo o 

desenvolvimento de reações oxidativas (DEGÁSPARI; 

WASZCZYNSKYJ, 2004), a formulação controle (F0), isenta de 

aditivo, seria a mais adequada tecnologicamente, haja vista o 

considerável conteúdo de gordura das amostras (Tabela 1). 

Os sólidos totais mostraram-se inversamente 

relacionados ao teor de água, aumentado a medida que a 

difusão da água era favorecida pela adição da maltodextrina. 

Comportamento em acordo com o estudo de Ferrari, Ribeiro e 

Aguirre (2012) que ao elaborarem amora-preta em pó produzida 

por secagem por atomização a partir de polpas formuladas com 

5, 15 e 25% de maltodextrina, verificaram elevação dos sólidos 

totais a medida que a concentração de adjuvante era 

aumentada.  

Os conteúdos de cinzas e lipídeos decresceram 

significativamente (p<0,05) com o aumento da concentração de 

maltodextrina, o que já era esperado, haja vista que este aditivo 

é constituído por uma mistura de sacarídeos com uma ampla 

distribuição de peso molecular entre polissacarídeos e 

oligossacarídeos (ADITIVOS-INGREDIENTES, 2016). Logo, 

sua adição em produtos desidratados de frutas promove 

diluição de outros constituintes, comportamento também 

verificado por Silva et al. (2016b) que ao produzirem figo-da-

índia em pó por secagem por atomização com e sem 
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maltodextrina verificaram que a adição do aditivo promoveu 

redução do teor de cinzas; e por Santos (2016) em umbu-cajá 

liofilizado com diferentes concentrações de maltodextrina (0, 

10, 20 e 30%), onde a inserção desse carboidrato promoveu 

redução dos lipídeos.  

Apesar dessas reduções, notou-se que os conteúdos de 

cinzas e lipídeos ainda permaneceram elevados, superiores a 

2 e 8%, respectivamente, o que está relacionado a composição 

química do murici in natura, que é um fruto que possui 

concentração considerável de lipídeos e teor razoável de cinzas 

(UEKANE et al., 2017). Nessa perspectiva, a desidratação 

concentrou os constituintes nutricionais e, mesmo que a maioria 

destes sejam afetados negativamente pela adição de 

maltodextrina, ainda permaneceram elevados no produto final 

(Tab. 1). Bortolatto e Lora (2008) constataram que o processo 

de desidratação promoveu concentração dos nutrientes do 

abacaxi liofilizado, enquanto que Santos (2016) reportou 

concentração de nutrientes no pó de umbu-cajá liofilizado, 

sendo que a adição de maltodextrina desencadeou redução da 

maioria dos nutrientes, estando em acordo com o observado 

para as polpas de murici liofilizadas. 

A acidez total titulável (ATT) reduziu significativamente, 

em torno de 17,6%, com o aumento da concentração de 

maltodextrina, todavia ainda apresentando teor elevado mesmo 

no pó produzido com polpa formulada com 10% de adjuvante 

(Tab. 2). De acordo com Oliveira, Afonso e Costa (2011) é 

importante a manutenção da acidez alta, haja vista que garante 

o sabor ácido característico do fruto quando este pó for 

reconstituído ou utilizado como suplemento alimentar, sendo 

também, um fator desfavorável ao crescimento microbiano. 

Esse comportamento foi também evidenciado por Moura Neto 

et al. (2015), Costa, Rocha e Costa (2014) e Canuto, Afonso e 



PRODUÇÃO DE MURICI EM PÓ PELO PROCESSO DE LIOFILIZAÇÃO 

265 
 

Costa (2014) em pós de cajá, graviola e mamão, 

respectivamente, produzidos com polpas formuladas com 

diferentes teores de maltodextrina.  

 

Tabela 2. Resultados médios dos teores de acidez total titulável 

(ATT), pH, sólidos solúveis totais (SST), relação SST/ATT e 

ácido ascórbico dos muricis liofilizados 

Amostra 
Acidez total 

titulável (%) 
pH 

Sólidos 

solúveis totais 

(°Brix) 

Relação 

SST/ATT 

Ácido 

ascórbico 

(mg/100 g) 

F0 4,61 a 3,73 b 26,33 c 5,71 c 145,26 a 

F5 4,05 b 3,74 b 33,33 b 8,23 b 139,64 b 

F10 3,80 c 3,75 a 42,33 a 11,13 a 134,47 c 

DMS 0,09 0,01 1,62 0,47 0,47 

Teste F 401,47** 10,33* 463,20** 620,34** 2509,09** 

F0, F5 e F10 - Murici em pó produzido com polpa formulada com 0, 5 e 10% de 

maltodextrina, respectivamente; DMS - Desvio mínimo significativo; **Significativo a 

1% de probabilidade, pelo teste F; *Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente em nível 

de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Ainda que o pH tenha apresentado tendência de 

aumento com incrementos de maltodextrina, notou-se que 

todas as formulações apresentaram valores relativamente 

próximos, sugerindo que os pós de murici apresentam 

constituintes tamponantes que, mesmo com variações bruscas 

de ATT como verificado neste trabalho, ainda mantêm 

praticamente constantes os valores de pH. Todas as 

formulações apresentaram valores de pH inferiores a 4,0, 

permitindo classificar os pós de murici liofilizados como ácidos 

(FRANCO; LANDGRAF, 2003), estando inclusa dentro da faixa 

considerada segura. No estudo de Oliveira, Costa e Afonso 

(2014) foi relatado comportamento semelhante, onde a ATT do 

pó de cajá liofilizado reduziu com o aumento da concentração 
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de maltodextrina, porém sem apresentar grandes variações no 

pH, que se mantiveram iguais (p>0,05).  

Houve considerável acréscimo dos sólidos solúveis 

totais (SST) dos pós de murici a medida que o nível de 

maltodextrina era aumentado, relacionado a característica física 

deste adjuvante que é altamente solúvel em água (ADITIVOS-

INGREDIENTES, 2016). Logo, a sua incorporação ao murici 

promoveu elevação da proporção de sólidos quando em 

solução. Moura Neto et al. (2015) ao produzirem polpa de cajá 

por secagem por atomização com diferentes concentrações de 

maltodextrina, evidenciaram que a adição do adjuvante também 

promoveu elevação dos SST, comportamento correlato ao 

deste trabalaho. Ainda que os SST sejam utilizados 

indiretamente como medida do teor de açúcares, a sensação 

de doçura não está ligado apenas a este teor, mas sim ao 

melhor equilíbrio entre os SST e a ATT, ou seja, o produto será 

percebido como doce se os SST forem elevados e a ATT baixa 

(SANTOS et al., 2014). Assim, percebeu-se que a doçura 

sensorial dos pós de murici aumentou com incrementos de 

aditivo, com o pó F10, produzido com polpa formulada com 10% 

de maltodextrina, revelando relação SST/ATT superior a 10 

(Tab. 2). Esse comportamento está em conformidade com Silva 

et al. (2016b) e Santos et al. (2016) em pós de figo-da-índia e 

umbu-cajá liofilizados, respectivamente. 

Verificou-se que o ácido ascórbico foi afetado 

negativamente pela incorporação de maltodextrina, reduzindo a 

medida que a sua concentração era ampliada (Tab. 2), 

corroborando com os resultados de outras pesquisas, como as 

de Costa, Rocha e Costa (2014) e Canuto, Afonso e Costa 

(2014) em pós de graviola e mamão, respectivamente, 

produzidos a partir de polpas formuladas com diferentes 

concentrações de maltodextrina. Apesar dessa redução, pôde-
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se perceber que todos os pós de murici apresentaram teores de 

ácido ascórbico elevados, superiores a 130 mg/100 g, sendo 

indicado pouco mais de 30 g de murici em pó para suprir a 

ingestão diária recomendada (IDR) desse micro-nutriente para 

um adulto, que é de 45 mg/dia (ANVISA, 2005). Os teores 

elevados de ácido ascóbico nos pós de murici é em razão da 

peculiaridade do método de liofilização, que melhor preserva os 

constituintes sensíveis ao calor, como é o caso deste 

constituinte, ainda que sejam formadas estruturas porosas.  

Incrementos de maltodextrina promoveram alterações 

significativas (p<0,05) nos parâmetros de cor, sendo verificado 

sutil clareamento das amostras, com acréscimo de cerca de 

2,4% de luminosidade (L*) no pó com 10% de adjuvante. Esse 

comportamento é atribuído a cor do aditivo que é branca, sendo 

relatado também por Santos et al. (2016) e Ferrari, Ribeiro e 

Aguirre (2012) em pós de umbu-cajá e amora-preta contendo 

diferentes concentrações de adjuvantes de secagem. As 

coordenadas de intensidade de vermelho (+a*) e intensidade de 

amarelo (+b*) foram reduzidas em virtude da diluição da cor do 

murici pela adição desse agente carreador, ou seja, houve 

provável dispersão de pigmentos responsáveis pela cor 

característica do produto, corroborando com Tonon, Brabet e 

Hubinger (2009) que ao produzirem açaí em pó por secagem 

por atomização verificaram redução do parâmetro +a* com o 

aumento da concentração de maltodextrina; e com Silva et al. 

(2016b) que verificaram redução dos componentes +a* e +b* 

em pó de figo-da-índia liofilizado produzido cm maltodextrina.  

 

Tabela 3. Valores médios da avaliação colorimétrica dos 

muricis liofilizados 
Amostra L* +a* +b* h* C* 

F0 65,16 c 10,25 a 56,43 a 79,70 c 57,35 a 
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F5 65,57 b 8,91 b 54,12 b 80,65 b 54,84 b 

F10 66,74 a 7,35 c 52,35 c 82,01 a 52,86 c 

DMS 0,15 0,05 0,34 0,09 0,34 

Teste F 547,37** 16375,85** 670,68** 3362,94** 839,96** 

F0, F5 e F10 - Murici em pó produzido com polpa formulada com 0, 5 e 10% de 

maltodextrina, respectivamente; L* - Luminosidade; +a* - Intensidade de vermelho; 

+b* - Intensidade de amarelo; h* - ângulo de tonalidade; C* - Croma; DMS - Desvio 

mínimo significativo; **Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F; Médias 

seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente em nível de 5% 

de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Apesar dessas alterações, notou-se que a coordenada 

+b* mostrou-se superior a componente +a* em todas as 

amostras, correlacionando-se positivamente com o ângulo de 

tonalidade (h*), que é a cor perceptível do produto (OLIVEIRA 

et al., 2015), que se situou próximo a região do amarelo 

(h*=90°), o que já era esperado, haja visto que o murici é uma 

fruta de coloração amarelada intensa. A adição de 

maltodextrina promoveu ligeiro deslocamento desse ângulo 

para valores mais elevados, relacionado à maior diluição 

promovida pela tonalidade vermelha em comparação a 

amarela. Comportamento semelhante foi evidenciado por 

Tonon, Brabet e Hubinger (2009) em polpa de açaí em pó 

secada por atomização com maltodextrina.  

Em relação ao croma (C*), que é a saturação ou 

intensidade da cor (OLIVEIRA et al., 2015), percebeu-se que 

todas as amostras apresentaram valores elevados, superiores 

a 50, mesmo com considerável diluição da cor dos pós. Foi 

possível notar que a adição de maltodextrina promoveu redução 

de cerca de 7,8% da coordenada C*, sendo a amostra F0, 

processada com polpa isenta de adjuvante, detendo o maior 

valor e, desse modo, caracterizando-se como a mais viva e 

atrativa se estivesse a alcance do consumidor (OLIVEIRA et al., 

2015). Ferrari, Ribeiro e Aguirre (2012) ao produzirem pó de 
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amora-preta atomizado, informaram que o aumento da 

concentração de agente carreador desencadeu em redução da 

componente C*, estando em consonância com os resultados 

deste trabalho. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A produção de pós de murici liofilizados a partir de polpas 

formuladas com diferentes concentrações de maltodextrina 

promoveram alterações significativas em todos os parâmetros 

avaliados, indicando que a utilização desse adjuvante de 

secagem modifica as características físicas e químicas das 

polpas em pó. Apesar disso, todas as amostras apresentaram-

se ácidas, com baixos valores de atividade de água e 

consideráveis teores de ácido ascórbico. Ainda que a adição 

tenha diluído a cor dos pós de murici, todas as amostras 

apresentaram elevados valores de croma, o que é interessante 

do ponto de vista comercial. 
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RESUMO: O aproveitamento dos resíduos de pescado para a 
elaboração de novos produtos, representa uma excelente 
alternativa para solucionar a problemática do baixo consumo de 
pescado no Brasil, uma vez que o principal entrave para o 
aumento do seu consumo eram a falta de praticidade e de 
padronização do produto, nos quesitos sabor, presença ou não 
de espinhas, forma de preparo e valor nutricional. O objetivo do 
presente estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre 
como  assunto vem sendo abordado e trabalhado no Brasil, no 
âmbito da indústria de beneficiamento de pescado e na 
tecnologia de alimentos cárneos embutidos. A revisão foi 
realizada de artigos científicos e periódicos datados de 2002 a 
2016, pesquisados em bases de dados – Sciense Direct, Scielo, 
Pubmed. Com base na revisão realizada pode-se observar que 
o aproveitamento dos resíduos de pescado para a elaboração 
de novos produtos, representa uma excelente alternativa  a 
elaboração de embutido emulsionado de CMS de Tilápia pode 
ser uma alternativa viável, do ponto de vista econômico, social, 
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nutricional, para contribuir com a ampliação do consumo de 
pescado, a oferta de um alimento com um ótimo teor de 
proteínas e aumentar a produtividade dos negócios da área. 
Ressalta-se também a escassez de estudos com ênfase no 
processamento de embutido emulsionado, o que impulsiona a 
realização de mais estudos sobre o tema. 
Palavras-chave: Tilápia. Embutidos emulsionados. Gordura 

animal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura mundial está se destacando mais do que 

qualquer outro setor de atividade primária, provavelmente pelo 

aumento crescente da população e, consequentemente, em 

virtude do aumento da demanda por alimentos saudáveis e 

ricos em nutrientes (SIMÕES et al., 2007). 

A tilápia apresenta características típicas dos peixes 

preferidos pelo consumidor, tais como carne branca de textura 

firme, sabor delicado e fácil filetagem, não tendo espinha em 

“Y” nem odor desagradável (SOUZA, 2002), além de possuir 

características que a colocam como uma das principais 

espécies cultivadas comercialmente. Dentre essas 

características se destacam: facilidade de reprodução e 

obtenção de lavinos, a possibilidade de manipulação hormonal 

do sexo para produção de machos, aceitação de diversos 

alimentos, excelente crescimento em cultivo extensivo e 

resistência a doenças (SIMÕES et al., 2007). 

Todavia, apesar da produção de peixes está em 

constante crescimento no Brasil, ainda tem-se registrado um 

dos menores índices de consumo de pescado per capita em 

todo mundo. Atribuindo-se o baixo consumo a falta de tradição 
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(gosto e hábitos do consumidor), assim como a falha da 

indústria processadora em não desenvolver produtos de 

conveniência e fácil preparo (UYHARA et al., 2008). 

 Moreira (2005) afirmou que a indústria de pescado não 

tem sido inovadora, quando comparada às indústrias de carnes 

e aves, que fazem melhor uso da matéria-prima e desenvolvem 

outra via de incorporação da mesma, na forma de diferentes 

opções de produtos alimentícios contribuindo para a melhor 

satisfação do consumidor. 

 O termo resíduo refere-se a todos os subprodutos e 

sobras do processamento dos alimentos que são de valor 

relativamente baixo. Os resíduos da industrialização do 

pescado podem ser divididos em 4 categorias de acordo com 

seu aproveitamento: ração para animais, consumo humano, 

fertilizantes, óleos e produtos químicos, sendo o mais utilizado 

a elaboração de farinha e óleo de pescado (OETTERER et al., 

2001; VIEGAS; SOUZA, 2004). 

Os resíduos de filetagem podem ser aproveitados 

principalmente na elaboração de silagem para a nutrição animal 

(OLIVEIRA et al., 2006) ou para a extração da carne 

mecanicamente separada  a qual pode ser usada como 

matéria-prima para a elaboração de diversos produtos, dentre 

os quais, os embutidos tipo mortadela.  

A carne de pescado é reconhecida por ser um alimento 

saudável e de ótima qualidade nutricional, destaca-se, portanto 

que a produção de embutidos de pescado elaborado com 

gorduras de origem vegetal representa uma alternativa 

promissora para atrair consumidores que nos dias atuais 

buscam alimentos que além de saudáveis sejam de fácil 

preparo, acessíveis e de alto valor nutricional. 



UTILIZAÇÃO DE CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE TILÁPIA DO NILO 

(Oreochromus niloticus) E GORDURA ANIMAL NA PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS 

CÁRNEOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA  

276 
 

 A substituição da gordura animal por óleos vegetais 

poderá promover uma melhora substancial na qualidade 

nutricional, através da relação n-6/n-3, aumento na relação 

poliinsaturados/saturados (PUFA/SFA) e redução do teor de 

colesterol dos embutidos (YUNESI et al., 2013). O 

desenvolvimento desses produtos, por serem de fácil preparo e 

livre de espinhas, pode favorecer o aumento do consumo da 

carne de pescado, uma vez que o consumo de pescado no 

Brasil é considerado baixo se comparado a outras fontes 

proteicas de origem animal. 

Considerando-se que a produção de produtos que visem 

tanto o aproveitamento dos resíduos da tilápia, como o 

desenvolvimento de alimentos de fácil consumo e ricos em 

nutrientes que atraiam o consumidor, o objetivo do presente 

estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre como  

assunto vem sendo abordado e trabalhado no Brasil, no âmbito 

da indústria de beneficiamento de pescado e na tecnologia de 

alimentos cárneos embutidos.  

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Realizou-se uma revisão de literatura que utiliza as 

bases de dados LILACS, MEDLINE PERIODICOS CAPES, 

SCIENSE DIRECT, SCIELO E PUBMED a fim de identificar 

artigos científicos publicados no período de 2002 a 2016. A 

busca nas fontes supracitadas foi realizada tendo como termo 

indexador "Embutidos emulsionados" AND "tilápia", e seu 

correspondente em inglês "nutrition education" AND " 

Emulsified emulsions" e "tilápia". As publicações foram pré-
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selecionadas pelos títulos, os quais deveriam conter como 

primeiro critério o termo completo e/ou referências a 

composição nutricional de embutidos/tecnologia aplicadas a 

elaboração de embutidos ou utilização de gordura animal na 

elaboração de embutidos  e no caso dos artigos acompanhada 

da leitura dos resumos disponíveis. 

 Foram incluídas publicações em inglês e português 

que atenderam aos critérios de se tratar de uma pesquisa, um 

estudo de utilização de novas tecnologias na produção de 

embutidos; de apresentar como metodologia a descrição, 

aplicação dessas novas tecnologias, reaproveitamento de 

carne mecanicamente separada de pescados no 

desenvolvimento de embutidos. Em seguida foram excluídos 

artigos repetidos em diferentes bases de dados. Realizou-se 

então uma pesquisa complementar no portal de periódicos da 

Capes e nas referências dos artigos selecionados com intuito 

de ampliar o campo empírico a ser analisado, e incluíram-se 

publicações que atendiam aos critérios supracitados. Ao final, 

foram selecionados artigos resultantes das pesquisas nas 

bases e da pesquisa complementar para compor esta revisão. 

 A análise do material empírico selecionado tomou 

como referência a categorização dos estudos de acordo com o 

tipo do estudo e objetivos, local de realização da pesquisa, ano 

de publicação, as revistas nas quais foram veiculados, 

metodologias utilizadas e principais resultados encontrados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     

3.1 O CONSUMO DE PESCADO NO BRASIL 

 

             O brasileiro está consumindo mais pescado. O estudo 

realizado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura revela um 

aumento no consumo de pescado per capita no país. Ocorreu 

um crescimento de 6,46 kg para 9,03 kg por habitante/ano entre 

2003 e 2009, o que representou um aumento de 40 % nos 

últimos sete anos. Entretanto, o consumo de pescado per capita 

no Brasil ainda não atende a recomendação da OMS que é de 

12 kg habitante ano.O Brasil está entre os maiores 

consumidores de carne bovina do mundo, enquanto que em 

relação ao consumo de pescado o país ocupa uma das últimas 

posições (PESTANA; OSTRENSKY, 2008). 

          Os produtos industrializados, oriundos da aquicultura, 

têm um grande mercado para ser explorado no Brasil, a 

exemplo do que ocorre em vários países, onde a diversidade de 

produtos industrializados é muito grande. O processamento e a 

industrialização permitem não só agregar valor, como também 

contribuir para a popularização do consumo do produto, como 

ocorreu na cadeia produtiva do frango, cuja expansão e a 

consolidação da atividade só se deram após uma mudança 

significativa nas formas de apresentação dos produtos 

(OSTRENSKY; BOEGER; CHAMMAS, 2008). 

 

3.2 VALOR NUTRITIVO E COMPOSIÇÃO DO PESCADO 

 

De acordo com Amaral et al., (2015), o pescado é um 

alimento altamente benéfico à nutrição humana, principalmente 
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pela composição química da carne a qual é composta de 

vitaminas hidrossolúveis do complexo B e lipossolúveis A e D, 

importantes ao organismo humano, minerais como fósforo, 

cálcio, ferro, cobre, selênio, e no caso de peixes de água 

salgada, iodo. A composição lipídica dos peixes contrasta com 

a de mamíferos por conter elevada proporção de ácidos graxos 

poli-insaturados de cadeia longa com cinco ou seis duplas 

ligações (mais de 40%), o que impacta tanto na saúde 

(atividade benéfica antitrombótica), quanto na tecnologia 

aplicada durante o processamento destes alimentos (rápida 

deterioração e rancificação). As proteínas contêm todos os 

aminoácidos essenciais para o ser humano e, assim como as 

proteínas do leite, do ovo e de carnes de mamíferos, têm 

elevado valor biológico. Adicionalmente, são excelentes fontes 

dos aminoácidos lisina, metionina e cisteína, encontrados em 

baixa quantidade em dietas a base de grãos de cereais. 

         Além disso, o valor do pescado não se resume apenas no 

valor nutritivo, mas em qualidade sensorial e capacidade de 

armazenamento. Podemos encontrar algumas alterações na 

composição química do pescado, que são influenciadas pelo 

sexo, idade, época do ano, habitat, estado nutricional e 

maturação sexual, zona do corpo e tipo do músculo amostrado. 

A composição química de peixes é composta de 

aproximadamente: umidade (60-85%), proteína (16-22%), 

cinzas ou minerais (0,4-1,5%) e lipídios (0,2-15%), sendo a 

umidade e os lipídios os componentes que mais variam durante 

o ano (ZAITSEV et al., 2004; ORDÓÑEZ et al., 2005).             

     O pescado se destaca pelo tipo de gordura predominante e 

pela composição em ácidos graxos (AG). Apresenta 

elevado teor de ácidos graxos poliinsaturados, os quais 
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possuem número de duplas ligações maior ou igual a 

2, principalmente das séries (ou famílias) ômega-3 (n-3) e 

ômega-6 (n-6), sendo o ácido alfa linolênico (ALA - 18:3n-3) e o 

ácido linoléico (LA - 18:2n-6), precursores dos demais ácidos 

das séries n-3 e n-6, respectivamente. Ambos são essenciais, 

ou seja, não são sintetizados pelo organismo humano, sendo 

necessária sua ingestão na dieta (BADOLATO et al., 1994). 

     Sendo assim o pescado representa uma importante fonte 

nutritiva para alimentação humana, sendo de fundamental 

importância a elaboração de produtos de fácil preparo 

elaborados a partir do pescado, que impulsione e estimulo o seu 

consumo. 

 

3.3  A TILAPIA DO NILO E OS RESIDUOS DO PROCESSO DE 

FILETAGEM 

 

A tilápia é considerada um peixe magro e com bom nível 

de proteína muscular. Segundo Kubitza (2000), todas essas 

características, de ordem zootécnica, nutricional e sensorial 

fazem com que a tilápia do Nilo seja uma das espécies de 

peixes mais cultivada no mundo. 

Denomina-se resíduo, todo material que não é 

aproveitado durante a sua produção ou consumo devido á 

limitações tecnológicas ou mercadológicas, que não apresenta 

valor de uso ou mercado, podendo resultar em danos ao meio 

ambiente quando não é manejado de forma adequada (SOUZA, 

2012).  

A filetagem mecânica de 46 kg de tilápia produz cerca de 

14 kg de filés e 32 kg de subprodutos (resíduos ou carne de 

descarte), resultando em grandes perdas em óleo e carne de 
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peixe. Nas últimas duas décadas, paralelamente ao 

crescimento mundial da aquicultura, houve um grande aumento 

da quantidade de subprodutos gerados a partir do 

processamento de peixes (JACZYNSKI, 2006). 

A produção de resíduos de frigoríficos processadores de 

filés de tilápia representa entre 62,5 e 66,5% da matéria-prima 

utilizada, sendo fundamental o processamento destes sub-

produtos para redução dos possíveis impactos ambientais 

causados pelo lançamento destes na natureza. Além disso, a 

transformação deste material é uma opção para as indústrias, 

podendo aumentar sua rentabilidade (KIRSCHNIK, MACEDO-

VIEGAS 2009). 

De Souza (2012) relata que o aproveitamento dos 

resíduos de pescado para a elaboração de novos produtos, 

representa uma excelente alternativa para solucionar a 

problemática do baixo consumo de pescado no Brasil, uma vez 

que o principal entrave para o aumento do seu consumo eram 

a falta de praticidade e de padronização do produto, nos 

quesitos sabor, presença ou não de espinhas, forma de preparo 

e valor nutricional.  

 

3.4 EMBUTIDO EMULSIONADO TIPO MORTADELA E 

EMBUTIDO DE PESCADO 

 

De acordo com Allais (2010), emulsão cárnea é um 

produto cozido, cuja fabricação utiliza carne ou órgãos 

comestíveis que podem ser curados ou não, condimentado, 

cozido ou não, defumado e dessecado ou não, tendo como 

envoltório tripa natural (podendo ser bexiga ou outra membrana 

animal) ou artificial (RIISPOA, 2010).  
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         Como definida por Bartolomeu (2013), a emulsão é uma 

suspensão coloidal de dois líquidos imiscíveis, que se mantém 

harmoniosamente dispersos um no outro, pela ação de um 

agente emulsificante interfacial ou, emulsão óleo em água, na 

qual a fase dispersa é o óleo ou gordura e a fase contínua é o 

meio aquoso. O agente emulsificante, a proteína, é considerado 

o terceiro componente da formulação – já que possui uma 

porção hidrofílica (polar) e outra hidrofóbica (apolar) e tem a 

função de viabilizar a união entre óleo e água, pois atua na 

interface entre a gordura e a água, diminuindo a tensão 

superficial entre as duas, unindo-as e evitando a saída e 

coalescência da gordura.  

         Os embutidos em geral são feitos de carne cominuída 

(reduzida a fragmentos), condimentada, curada ou não, 

embutida em tripas ou formas, cozidas e defumadas ou não. A 

depender do grau de fragmentação, os embutidos são 

caracterizados como de cominuição grosseira, como as 

linguiças e os salames, ou fina, quando se forma uma massa 

viscosa com características de emulsão, como nas salsichas, 

mortadelas e fiambres.  Para elaboração desse tipo de produto, 

é permitido o uso de uma grande variedade de cortes de carne, 

sem prejuízo à qualidade do produto final. Assim como, faixas 

mais amplas de temperatura podem ser utilizadas, controlando-

se o tempo de exposição do produto à mesma (RIBEIRO, 2016). 

      Moreira et al. (2008) em suas pesquisas constataram que 

foi possível elaborar emulsionados tipo “mortadela” formulada 

com carne de tilápia, utilizando associações de gordura vegetal 

e proteína isolada de soja.  

     Como afirma Gerhardt et al. (2012), há uma demanda 

crescente por produtos semi-prontos ou prontos para o 
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consumo, mas que possuam elevado valor nutritivo, custos 

acessíveis, boa apresentação e embalagem de qualidade 

(SANTOS et al., 2011). Em adição, destaca-se entre os 

consumidores, uma preocupação maior com a saúde e o meio 

ambiente, o que os motiva a procurar por produtos 

“ecologicamente corretos”, com um mínimo de aditivos 

químicos possíveis e que não agridam o meio ambiente.  

 

3.5 IMPORTÂNCIA DA GORDURA ANIMAL NA ELABORAÇÃO 

DE PRODUTOS CÁRNEOS EMULSIONADOS 

 

         De acordo com Spada (2013), a gordura é o componente 

mais concentrado em energia da dieta, fornecendo cerca de 

125% mais calorias que as proteínas e os carboidratos. Tem 

uma função fisiológica muito importante, visto que é uma fonte 

solúvel de vitaminas, ácidos graxos essenciais e precursores de 

prostaglandinas. 

          Em adição, a gordura dos alimentos contribui como chave 

nos benefícios sensoriais e fisiológicos, quando combinados 

com a percepção dos sentidos na boca, tato e aroma, além de 

aumentar a sensação de saciedade durante as refeições. Lin e 

Lin (2012) afirmam que, além de contribuir com as 

características sensoriais e tecnológicas desejáveis, a gordura 

animal pode influenciar também a vida de prateleira de produtos 

cárneos. Ao reduzir o teor de gordura, os teores de proteína e 

água aumentam e isso reflete diretamente no aumento dos 

fatores favoráveis ao crescimento de micro-organismos.  

          Apesar dos benefícios que a presença de gordura 

ocasiona aos produtos cárneos, há um consenso dos muitos 
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malefícios que seu consumo provoca, quando ingerida acima 

dos limites preconizados pelos órgãos de saúde pública, como 

doenças cardiovasculares e até câncer (PAULINO, 2015).  

          Nesse sentido, como a gordura está fortemente 

relacionada ao sabor dos alimentos e vislumbrando-se a 

possibilidade de agregar valor a alimentos já tradicionalmente 

aceitos, várias pesquisas têm sido conduzidas para avaliar os 

efeitos da sua substituição em produtos diversos. Ao estudar o 

efeito do teor de gordura em alterações lipídicas e compostos 

voláteis, durante o processamento de salame, Olivares, 

Navarro e Flores (2011) observaram que a redução da gordura 

em salames diminuiu os processos químicos de lipólise e 

oxidação lipídica e a quantidade de compostos voláteis durante 

o processamento, porém houve aumento de compostos voláteis 

produzidos por micro-organismos durante os primeiros estágios 

da maturação. Além disso, na análise sensorial os julgadores 

demonstraram maior preferência pelo aroma e qualidade de 

salames com alto teor de gordura. 

          Contudo, há várias pesquisas, indo na direção oposta, 

como afirma Barendse (2014), que, ao contrário do que se 

convencionou até esse momento, a gordura animal, apesar de 

conter elevados níveis de ácido oleico, baixa razão entre n-6:n-

3, tem micronutrientes específicos, incluindo ácidos graxos 

essenciais e vitaminas que são sabidamente benéficos à saúde 

humana, desde que obtidas e processadas de forma que 

preserve essas características. Em adição, outros estudos têm 

afirmado a prevalência da ingestão aumentada de carboidratos 

simples e outros nutrientes, nas hiperlipidemias (CHAPMAN et 

al., 2011; MILLER et al., 2011) e que, mesmo que se controle a 

ingestão de gorduras saturadas, o aumento da ingestão de 



UTILIZAÇÃO DE CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE TILÁPIA DO NILO 

(Oreochromus niloticus) E GORDURA ANIMAL NA PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS 

CÁRNEOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA  

285 
 

outros nutrientes, como carboidratos, tem sido determinante 

para a prevalência de obesidade, circunferência da cintura, e 

risco aumentado para doenças cardiovasculares (BORTOLI et 

al., 2011). 

 

4 CONCLUSÕES  

  

Pode-se inferir que  a maioria dos estudos demonstram que 

a utilização dos resíduos do beneficiamento da Tilápia, um 

pescado que apresenta maiores índices de produção na 

aquicultura nacional, para a elaboração de novos produtos, 

pode se tornar uma forma atrativa e lucrativa de incluir o 

pescado no mercado, inseridos no contexto de praticidade, 

saudabilidade e sustentabilidade, o que com certeza irá atrair 

novos consumidores.  

Ressalta-se também a escassez de estudos com ênfase no 

processamento de embutido emulsionado elaborado a partir de 

carne de descarte de tilápia e adicionado de substâncias com 

atividade antimicrobiana, destacando-se assim a importância 

da realização de mais estudos científicos sobre o tema.  
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RESUMO: O kefir é um produto originado da simbiose entre 

bactérias ácido-láticas, ácido-acéticas e leveduras. É uma 

bebida tradicionalmente láctica, espumosa, viscosa, ácida e 

levemente alcoolizada, com características e sabor 

diferenciados. A adição de frutas e geleias em leites 

fermentados é uma estratégia de melhorar cor, aroma e sabor 

e ainda acrescentar um valor nutritivo a mais. O presente 

estudo tem como objetivo elaborar e caracterizar leite 

fermentado por kefir não saborizado e kefir adicionado de 

geleia de Uva Isabel, quanto aos aspectos físico-químicos, 

sensoriais e microbiológicos. Em relação às análises de 

composição centesimal realizadas em todas as amostras, o 

kefir apresentou valores condizentes com a legislação em 

vigor, tornando assim o kefir um produto de alto valor 

nutricional para o consumo. Quanto aos teores de pH e acidez 

e bactárias lácticas obtidos no estudo, encontram-se de 

mailto:ellen.fgp@gmail.com
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acordo com o recomendado pela legislação vigente. Na 

análise sensorial as amostras de kefir apresentaram-se de boa 

aceitação entre os provadores, tornando-o assim um ótimo 

alimento para saúde humana. 

Palavras-chave: Alimentos funcionais. Probióticos. Análise 

sensorial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais é muito comum a preocupação por um 

habito de vida mais saudável, visto que, diversos são os fatores 

que influem na qualidade da vida moderna. A importância de 

alimentar-se bem vai muito além da simples estética e sim a 

saúde como um todo. Estudos tem demonstrado a alta procura 

por alimentos que confiram algum efeito benéfico ao organismo 

e promoção do bem-estar em geral, surge então o conceito de 

alimento funcional (MORAES; COLLA, 2006; BADARÓ et al., 

2009). 

Alimentos funcionais são definidos como aqueles que 

além de suprirem as necessidades nutricionais básicas, ainda 

fornecem benefícios adicionais promovendo assim a saúde e 

reduzindo os riscos de doenças crônicos degenerativos ao 

consumidor, devido à presença de compostos biologicamente 

ativos.  Esses alimentos atuam por meio de mecanismos não 

previstos pela nutrição tradicional, e deve ser ressaltado que 

esses benefícios restringe-se à promover a saúde e não a curar 

doenças (OLIVEIRA, et al, 2002; BALDISSERA, et al., 2011). 

Em meio a esses alimentos funcionais estão inclusos os 

“probióticos” termo de origem grega, que significa ‘para a vida’, 

que são os micro-organismos viáveis (bactérias ácido-láticas, 
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não ácido-láticas e leveduras) que de acordo com a Legislação 

Brasileira apresentam efeitos benéficos, promovendo a saúde e 

o equilíbrio da microbiota intestinal (STEFE; ALVES; RIBEIRO, 

2008).  

Dentre esses probióticos, os produtos lácteos tem se 

destacado com predominância no mercado, à medida que, as 

indústrias alimentícias vêm cada vez mais inovando em 

iogurtes, leites fermentados, entre outros (LIMA, et al., 2014). 

Segundo a Legislação Brasileira, conclui-se que Leites 

Fermentados são produtos resultantes da fermentação do leite 

pasteurizado ou esterilizado, por fermentos lácticos através de 

ação por microorganismos, o que inclui o iogurte, o leite 

fermentado ou cultivado, o leite acidófilo, kefir, kumys e 

coalhada. O leite a ser utilizado na fabricação para as 

fermentações poderá ser em natureza ou reconstituído, 

adicionado ou não de outros produtos de origem lácteas bem 

como de outras substâncias alimentícias recomendadas pela 

tecnologia atual de fabricação de leites fermentados, e que não 

interfiram no processo de fermentação do leite pelos fermentos 

lácticos empregados (BRASIL, 2007). 

Kefir é uma bebida tradicionalmente láctica, viscosa, 

ácida e levemente alcoolizada, originada pela fermentação do 

leite a partir de uma cultura simbiótica contida nos grãos de 

Kefir, que são compostos por leveduras, bactérias ácido-láticas 

e bactérias ácido-acéticas. Esses microorganismos são 

responsáveis pela fermentação ácido-alcoólica que acontece 

no leite, produzindo assim um produto com propriedades únicas 

e sabor diferenciado (LEITE et al., 2013). 

Segundo Magalhães et al. (2011), os grãos de kefir são 

pequenos grânulos com formas irregulares, na cor branco –
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amarelada e que assemelham-se a miniaturas de flores do 

couve-flor. São constituídos por uma matriz de proteínas e 

polissacarídeos conhecido como “kefiran”, que são formados 

durante o crescimento celular sob condições aeróbicas. Os 

grãos podem ser adicionados aos diferentes tipos de leite, como 

o de vaca, cabra ou ovelha, arroz, coco, soja, entre outros.   

Sendo assim, a elaboração de produtos lácteos 

fermentados produzidos a partir do leite de vaca oferecem 

benefícios adicionais do ponto de vista nutricional e funcional. 

A incorporação de polpa e/ou geleia concentrada de frutas 

contribui para o sabor, aparência e textura do produto final, 

além de proporcionar a adição de propriedades benéficas à 

saúde do consumidor. Foi avaliado experimentalmente a 

utilização de suco integral de uva como ingrediente na 

formulação de leite fermentado e revelou ser uma boa 

alternativa para conferir sabor, aroma e cor ao produto 

elaborado. Além de que, a uva agrega propriedades funcionais 

ao leite fermentado por sua potencial fonte de compostos 

fenólicos que apresentam ação antioxidante e tem sido 

associado à redução do risco de doenças cardiovasculares, 

entre outros benefícios (SANTOS, et al, 2013). 

Diante disto e de todas os benefícios que o kefir e a uva 

isabel trazem ao nosso organismo, este estudo tem como 

principal objetivo formular e caracterizar kefir de leite de vaca 

UHT integral não saborizado e kefir adicionado de geleia de uva 

isabel (Vitis labrusca L.) quanto aos aspectos físico-químicos, 

microbiológicos e sensoriais. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Matéria-prima 

 

Os ingredientes foram adquiridos em supermercados e 

feiras-livres da capital de João Pessoa-PB. No momento da 

compra das amostras de leite foi observado o estado de 

conservação da embalagem e a data de validade do produto. 

Os grãos de Kefir foram obtidos na cidade de Recife-PE, em 

residência familiar. A elaboração do Kefir e da geleia de uva foi 

realizada no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Faculdade Internacional da Paraíba – FPB (tabelas 1 e 2). 

 
Tabela 1. Ingredientes utilizados para elaboração do kefir. 

Ingredientes Quantidades 

Grãos de Kefir 
Leite UHT integral 
Açúcar refinado 

50g (5% g/L) 
1L 

120g (12% g/L) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 2. Ingredientes para elaboração da geleia de uva Isabel. 

Ingredientes Quantidades 

Uva Isabel 
Açúcar refinado 

100g 
100g 

Água 40mL (40%) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

2.2 Formulação das Amostras 

 

As amostras foram formuladas seguindo o fluxograma a 

seguir: 



ACEITABILIDADE E VALOR NUTRICIONAL DE KEFIR DE LEITE DE VACA 

ADICIONADO DE GELEIA DE UVA ISABEL (VITIS LABRUSCA L.) 

294 
 

Fluxograma 1. Produção do kefir 

 
 

Fluxograma 2. Produção da geleia de uva  

 
  

Adição de geleia de uva (5,10 E 15%)

Refrigeração 5°C / 24h

Separação dos grãos de kefir

Fermentação 20-25 °C / 24h

Inoculação 20-25°C

Leite 1L + 50g de grão de kefir

Resfriamento

Tratamento térmico

Adição do açúcar - 100g

Processo de liquidificação e coação

Uva isabel - 100g + 40% de Água 
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2.3 Análises Físico-químicas  

 

As análises físico-químicas do Kefir foram realizadas no 

Laboratório Multidisciplinar Institucional I da Faculdade 

Internacional da Paraíba – FPB. Conforme as metodologias 

citadas pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) foram determinadas a 

umidade, o lipídeo, a proteínas e o resíduo mineral fixo (RMF). 

A umidade foi determinada por dessecação direta em estufa a 

105°C por 24 horas; O lipídeo foi determinado utilizando-se o 

equipamento extrator de lipídeos Soxhlet; A proteína foi 

determinada pelo método de Kjeldahl baseando-se em 3 

etapas: digestão, destilação e titulação; O Resíduo Mineral Fixo 

(RMF) foi determinado por meio da incineração das amostras 

em forno mufla a temperatura de 500 à 550°C por um período 

de 4/6h (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008); O pH foi 

determinado em pHmetro digital @Quimis; A acidez titulável foi 

determinada por titulometria com solução de NaOH 0,1N, 

utilizando como indicador a fenolftaleína e o resultado expresso 

em g/100mL (Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 

1995); E a lactose foi determinada pelo método de Lane-Eynon; 

 

2.4 Análise Microbiológica  

 

As análises microbiológicas foram realizadas no 

Laboratório Multdisciplinar Institucional I, conforme as 

recomendações e exigências da RDC n. 12, de 02 janeiro de 

2001 (BRASIL, 2001). A metodologia utilizada para efetuar as 

análises microbiológicas foi baseada na Instrução Normativa n. 

62, de 26 de agosto de 2003, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), que oficializa os métodos 
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analíticos para análises microbiológicas para controle de 

produtos de origem animal e água (BRASIL, 2003). Foi 

realizada apenas a análise microbiológica de bactérias lácticas 

totais do 1° e 7° dias de armazenamento à 5°C. 

 

2.5 Análise de Colorimetria 

 

As análises de colorimetria das amostras de Kefir foram 

realizadas nos 1° e 7° dias de armazenamento a 5°C pela 

leitura direta de reflectância do sistema de coordenadas 

retangulares “L” (luminosidade), “a” (intensidade de vermelho 

e verde) e “b” (intensidade de amarelo e azul) empregando a 

escala de cor CIELAB, com iluminante D65 e ângulo de 

observação de 10°. Foi utilizado o equipamento 

Spectrophotometer CM-5 (Konica Minolta). 

 

2.6 Análise Sensorial 

 

As análises sensoriais foram realizadas no Laboratório 

de Tecnologia de Alimentos da FPB, onde foi aplicado o método 

sensorial afetivo, o qual objetiva-se avaliar a aceitação e 

preferência do consumidor em relação a um ou mais produtos. 

Aplicou-se um teste de aceitação com escala hedônica onde 

foram convidados 60 provadores não treinados, entre eles, 

alunos e funcionários da instituição, de ambos os sexos e 

idades distintas, para participar da análise de forma voluntaria, 

onde cada provador recebeu 4 amostras (codificadas com 

números de 3 algarismos) de 50mL de kefir  (sem mistura, 5%, 

10% e 15% de geleia) todos receberam uma ficha de teste de 
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aceitação e intenção de compra e outra com o termo de 

consentimento livre e esclarecido.   

 

2.7 Análise Estatística 

 

Os resultados das análises físico-químicas e sensorial 

foram submetidos a ANOVA e ao tesde de Tukey realizando-se 

teste de comparação de  médias em nível de 5% de 

significância (p<0,05) e Análise de componentes principais na 

análise sensorial. Em todas as análises estatísticas foi utilizado 

o programa Microsoft Excel for Windows (NEUFELD, 2003) 

para montagem do banco de dados, e o utilizou-se o programa 

– Statistica 7 para cálculo dos resultados estatísticos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises da composição química das 

amostras de kefir sem mistura (SM) e kefir com adição de geleia 

de uva (5%, 10% e 15%) foram feitos seguindo o método do 

Instituto Adolfo Lutz (2008) e são apresentados na Tabela 3.  

Segundo Garcia et al. (1984), a composição físico-

química do kefir pode entrar em variação, pois ainda não é bem 

definida, dependendo de acordo com as matérias-primas 

utilizadas, a idade dos grãos, o processo tecnológico de 

produção e os micro-organismos.  
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Tabela 3. Composição química média do kefir adicionado de 
geleia de uva. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
KSM= Kefir Sem Mistura; EST = Extrato Seco Total; RMF = Resíduo Mineral 
Fixo; Kcal = Kilocalorias; Letras diferentes na mesma linha indica diferença 
significativa entre as amostras ao teste de Tukey (p<0,05); e ± desvio 
padrão.  

 

Observou-se na literatura de Garrote et al. (2001), que os 

valores encontrados nas amostras de kefir referente a umidade 

estavam entre 79,3 à 83,8%. Já de acordo com os estudos de 

Kevicius e Sarkinas (2004), o teor de umidade encontrado foi 

de 86,3%. Valores que assemelham-se aos apresentados nas 

amostras de Kefir SM e adicionadas de geleia. No entando 

observou-se que as amostra com adição de geleia seguiram um 

padrão, a medida que reduzia a proporção de geleia verificou-

se um aumento no teor de umidade. 

Os teores de lipídeos e proteínas encontrados, estes 

mostraram-se acima da média em relação aos diversos citados 

na literatura. Contudo, estão de acordo com a legislação de 

leites fermentados Brasil (2007), onde o teor mínimo 

estabelecido para proteínas é de 2,9 g/100mL. E estando 

também semelhante ao valor encontrado por Tomelin, Peil e 

Peplau (2006), que foi de 8% de proteínas. Quanto aos valores 

de lipídeos, encontram-se próximo ao valor relatado no estudo 

de Marchi, Palezi e Pietta (2015), que foi de 5,85% no kefir de 

leite integral. 

Composição 
Centesimal (g/100g) 

Tipo de amostra 

KSM 5% 10% 15% 

EST 17,5bc  ± 0,1 13,6a  ± 0,1 16,8b  ± 0,1 17,8c ± 0,4 
Umidade 82,5bc ± 0,1 86,4a ± 0,1 83,2b ± 0,1 82,2c ± 0,4 

Lipídeos 4,8 ± 0,0 5,9 ± 0,1 5,2 ± 0,8 6,5 ± 0,2 

Proteína 8,6 ± 0,4 9,2 ± 0,1 8,7 ± 0,5 8,6 ± 0,0 

RMF 0,8 ± 0,2 0,7 ± 0,0 0,7 ± 0,0 0,9 ± 0,6 
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Segundo a legislação brasileira os leites fermentados do 

tipo integral devem ter um teor de matéria gorda láctea de 3 a 

5,9 g/100g. Deste modo, conforme os resultados obtidos,  as 

amostras de kefir SM, 5% e 10% desde trabalho atende ao 

disposto no regulamento, passando deste valor apenas a 

amostra de 15% sendo assim considerado um leite fermentado 

com creme (Min. 6,0g) (BRASIL, 2000). 

Não houveram diferenças significativas entre os teores 

de resíduo mineral fixo das amostras no presente estudo, 

estando similiar a literatura de Cabral (2014).   

Os resultados do perfil fermentativo do Kefir durante os 

tempos analisados encontram-se na figura 1. De acordo com a 

imagem 1A, houve uma maior hidrólise de lactose na amostra 

controle, encontrando-se semelhante aos valores obtidos por 

Irigoyen et al. (2005), Montanuci et al. (2012) e Leite et al. 

(2013), em torno de 3,05 a 3,51 de lactose/100mL para o 1° dia, 

já no 7° dia a hidrólise foi maior, por motivo dos micro-

organismos do kefir continuarem se multiplicando ao passar do 

tempo e permanecerem utilizando a lactose (Fig. 1B). 

Nas amostras com concentração de geleia houve uma 

redução na hidrólise da lactose, provavelmente devido à 

algumas bactérias deixarem de utilizar a lactose para  consumir 

a sacarose da geleia. 

Nos resultados das contagens de bactérias lácticas 

totais, houve um crescimento significativo para amostra a 10% 

de geleia chegando à 1010 UFC/mL no 7° dia, onde o 

crescimento mínino para microrgranismos do Kefir de acordo 

com as normas estabelecida pela Legislação é de 107 UFC/mL.  
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Figura 1. Perfil fermentativo do Kefir adicionado com diferentes 
concentrações de geleia de uva ao longo do tempo refrigerado 
5°C. Imagem A: Percentual  de lactose, Imagem B: Curva de 
crescimento das bactérias lácticas totais, Imagem C: 
Percentual de acidez e Imagem D: pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Considerando a porção de 200 mL/dia conforme a  RDC 

ANVISA n° 359 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003), 

todas as amostras do 1º ao 7º dia de fermentação do estudo 

podem ser considerada probiótica, pois atendem a quantidade 

mínima viável de microrganismos em alimentos probióticos que 

deve estar acima de 10⁶ unidades formadoras de colônia (UFC) 

na recomendação diária para o consumo (BRASIL, 2009). 
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Segundo Irigoyen et al. (2005), em seu estudo, 

demonstrou que a contagem de micro-organismos depende da 

porcentagem de grãos de kefir inoculados,  estando então a 

proporção leite/grão utilizada no estudo ideal para a contagem 

de micro-organismos com efeito probiótico. 

 A acidez da amostra controle encontra-se com uma 

diferença significativa refente as outras amostras com 

concentração de geleia, onde do 1° ao 7° dia mostrou-se 

estabilizada, já nas outras amostras houve um pequeno 

crescimento entre esses dias. Entretanto esses valores estão 

dentro do permitido pela Legislação (< 1,0 g de ácido 

láctico/100mL) (BRASIL, 2007). 

O avanço significativo da acidez das amostras com 

concentração de geleia foi devido ao processo de fermentação 

e redução do pH, isto acontece devido o processo fermentativo 

das bactérias lácticas que hidrolisam a lactose transformando-

a em ácido láctico, logo ocorrendo o aumento da acidez. 

Observando-se os valores de pH, compreende-se que a 

medida que a acidez aumenta ocorre a diminuição no pH. 

Os valores médios dos parâmetros de cor (L*, a* e b*) 

das amostras de kefir encontram-se na Tabela 4. Houveram 

diferenças significativas entre as amotras, referente aos dias 

analisados. Segundo a escala CIELab de Hunterlab (2008), a 

luminosidade L* varia de 0 (preta) a 100 (branca); a 

coordenada a* positiva corresponde ao vermelho e negativa ao 

verde; a coordenada b* positiva corresponde ao amarelo e a 

negativa ao azul;  
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Tabela 4. Intervalos de parâmetros de cor das amostras de 

kefir adicionadas de diferentes concentrações de geleia de uva. 
Tratamento  Parametros de cor  

L a* b* 

1° dia 7° dia 1° dia 7° dia 1° dia 7° dia 

KSM 85,3a ± 1,6* 92,8a ± 0,1 -2,7d ± 0,1 -2,95d ± 0,0 8,2a ± 0,9 8,4a ± 0,0 

5% 80,7b ± 0,8 79,3c ± 0,5   1,2c ± 0,1     2,1c ± 0,0* 6,7b ± 0,2 6,9b ± 0,2 

10% 77,9b ± 0,7 82,3b ± 0,1*   2,9b ± 0,0*     2,6b ± 0,0 6,7b ± 0,1 6,9b ± 0,0 

15% 71,8c ± 1,1 78,9c ± 0,2*   4,5a ± 0,6     3,3a ± 0,1 5,9b ± 0,7 6,7b ± 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*na mesma linha indica diferença significativa entre os tempos de 

armazenamento (5°C) do kefir adicionado de geleia de uva, analisados ao 

teste t-student (p<0,05).  

 

Na amostra de KSM ocorreu um aumento de 

luminosidade L* do 1° ao 7° dia, significando dizer que a 

medida que os dias se passavam, as bactérias lácticas 

hidrolisavam a sacarose, tornando o produto mais homogêneo 

consequentemente aproximando-se do branco. Os valores da 

coordenada a* deram negativos, abaixo de dois, significando 

dizer que não há presença de cor avermelhada, e o verde tem 

pouca interação. Já os valores da coordenada b* foram 

positivos, acima de 8, indicando tom amarelado nas amostras, 

devido ao tom natural do leite. 

Já em relação as amostras com concetração de geleia a 

luminosidade foi menor diferindo-as um pouco do branco e 

aproximando-as do escuro. A coordenada a* vai aumentando 

a medida que a proporção de geleia vai acrescendo, indicando 

presença de cor avermelhada, devido ao pigmento natural da 

uva que é conhecido como antocianina. Os valores da 

coordenada b* não diferiram significativamente, encontram-se 

positivo entre 5,9 à 6,9, indicando presença de cor amarelada. 

Encontrando-se semelhante ao estudo de Leite (2015), onde o 
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produto analisado era um iogurte com adição de polpa de açaí, 

ao 28° dia de armazenamento a 5°C obteve a cor similar aos 

dois tempos encontrado neste presente estudo.   

Segundo Francis (1989), a  estabilidade da cor é um 

parâmetro que sofre com os processos de degradação. As 

antocianinas são compostos voláteis e inúmeros mecanismos 

podem ocorrer durante o processamento e armazenamento 

de alimentos levando a ocorrência de alterações na cor e  

ocasionando perdas de coloração. Entre os fatores que 

influenciam na estabilidade da cor desenvolvida pelas 

antocianinas, estão: pH, açúcares, temperaturas, ácido 

ascórbico, enzimas, quelação com metais, entre outros.  

Na análise sensorial (tabela 5), os resultados 

encontrados nas amostras de kefir SM, 10% e 15% de geleia 

obtiveram notas referente a avaliação global semelhantes, 

entre 7,30 à 7,69 (gostei moderadamente) que equivalem aos 

atributos aparência, cor, aroma, sabor, sabor residual e 

firmeza. Já para amostra de 5%, esta ficou abaixo da média 7, 

significando gostei ligeiramente. Valores semelhantes foram 

encontrados na literatura de Santa et al. (2008), na sensorial 

de kefir sabor ameixa e morango, onde obteve-se nota média 

de 6,8 à 7,2. 

Quanto a intenção de compra houve diferença 
significativa entre a amostra de kefir SM refente as outras. 
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Tabela 5 . Média dos atributos da analise sensorial dos diferentes 
tratamentos de Kefir adicionado de geleia de uva. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Letras diferentes Na mesma linha, indica diferença significativa entre as 
amostras ao teste de Tukey (p<0,05); e ± desvio padrão. 
 

A nota ficou acima de 4 que significa possivelmente 

compraria, as demais com adição de geleia ficaram com média 

entre 3,3 e 3,8, compreendendo que talvez comprasse/ talvez 

não comprasse. Esta menor aceitação ao kefir com adição de 

geleia pode ser justificada pelo fato da uva ser uma fruta cítrica, 

ocasionando sabor ainda mais ácido ao kefir. 

Na ACP (Análise dos Componentes Principais) (Figura 

2) o primeiro componente principal contribuiu com 65,03% da 

variância total e o segundo com 14,55%, representando os dois 

primeiros eixos fatoriais (79,58%) na variância total. Em uma 

ACP, se os dois ou os três primeiros componentes acumularem 

uma porcentagem relativamente alta da variação total, em geral 

acima de 70%, eles explicarão satisfatoriamente a variabilidade 

manifestada entre as amostras avaliadas (MARDIA et al., 

1979). 

Atributos Tipo de amostra 

KSM 5% 10% 15% 

Aparência 8,00 ± 1,39 7,50 ± 1,48 7,34 ± 1,41 7,75 ± 1,39 

Cor 7,68 ± 1,82 7,02 ± 2,07 7,07 ± 2,05 7,48 ± 1,99 

Aroma 6,95 ± 1,92 6,46 ± 1,95 6,85 ± 1,83 7,27 ± 1,66 

Sabor 7,43a ± 1,76 7,41b ± 1,05 6,69a ± 1,89 7,45a ± 1,61 

Sabor residual 6,95 ± 1,99 6,34 ± 1,94 6,73 ± 1,77 7,29 ± 1,77 

Firmeza 7,53 ± 1,44 6,70 ± 1,87 7,09 ± 1,61 7,25 ± 1,63 

Avaliação global 7,69a ± 1,32 6,93b ± 1,65 7,30a ± 1,31 7,50a ± 1,53 

Intenção de 
compra 

4,09a ± 1,13 3,34b ± 1,33 3,54a ± 1,19 3,80a ± 1,35 
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Para o componente principal 2, cor e aparência foi quem 

mais contribuiu para a separação do grupo, estando as 

amostras sendo então julgadas principalmente pela cor e 

aparência. 

 
Figura 2 . Projeção da Análise dos Componentes Principais dos atributos na 

análise sensorial de amostras do kefir adicionado de geléia de uva. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar da distância relativa ao ponto central e da 

diferença entre os valores dos demais atributos sensoriais na 

ACP, os atributos aparência e cor não diferiram 

estatisticamente ao teste de tukey entre os tratamentos, 

estando às notas variando entre gostei e gostei muito (Tabela 

5).  
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4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que este produto apresenta-se com grande 

potencial para ser introduzido na dieta dos pacientes 

constipados, uma vez que a inclusão do Kefir na dieta irá 

proporcionar benefícios como: estimulação do sistema imune, 

regulação da flora intestinal, controle glicêmico e 

hipercolesterolêmico, já que o número de bactérias probióticas 

chegou a 1010 UFC/mL. De acordo com as análises sensoriais, 

observou-se uma aceitação positiva das amostras de kefir, 

sendo a amostra SM a que obteve maior aceitação. Fazendo-

se necessários mais estudos sobre o kefir, para conhecer as 

melhores opções de frutas e sabores para adiciona-lo e assim 

melhorar ainda mais seu sabor e suas funcionalidades. 
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RESUMO: Nas ultimas décadas, o Brasil tem mostrado um 
crescimento relevante no setor agropecuário, com destaque 
para a produção de leite e carne, o que lhes fez tecer o perfil de 
maior produtor e exportador mundial em alguns segmentos. 
Paralelo a isto, houve uma demanda crescente por inovações 
tecnológicas para que mercados específicos pudessem ser 
atendidos. Desta forma, produtos sem lactose, sem gorduras 
trans, enriquecidos com antioxidantes, com baixo teor de 
gordura e sódio e com adição de ingredientes funcionais, estão 
em primeio lugar da lista, como promotores de qualidade de 
vida. O leite e carne caprina apresentam características 
peculiares que naturalmente os tornam produtos mais ricos 
nutricionalmente quando comparado aos demais. Pesquisas 
recentes tem buscado elaborar produtos lácteos, como: 
iogurtes adicionados de frutas tropicais e de mel, queijos “tipo 
coalho” com adição de ervas da caatinga (Bioma endêmico 
brasileiro) e queijos “artesanais” elaborados a partir do leite de 
raças específicas de caprinos nativos; e produtos cárneos, 
como: salsicha caprina, patê, chouriço, mortandela, linguiça, 
entre outros. Há no Brasil ainda, um leve preconceito quando 
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se fala em consumo de produtos de origem caprina. Sendo 
assim, as inovações tecnológicas, vem com o dever de 
promover melhorias na saúde dos consumidores e agregar 
valor aos produtos.  
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Caprinocultura. Leite e 
carne. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No campo da indústria de alimentos existe uma intensa 

atividade tecnológica, com a utilização de novos insumos e/ou 

ingredientes com valor agregado para atender aos anseios dos 

consumidores a partir das mudanças nas escolhas da 

população, onde, os produtos que evidenciam essa atividade 

são destacados como alimentos funcionais. Trata-se de um 

mercado emergente que surge com a proposta de oferecer 

alimentos que tragam benefícios à saúde do consumidor, ou 

seja, uma relação direta entre saúde e dieta, tornando-se um 

fenômeno mundial, que na maioria das vezes é traçado por uma 

demanda de normas e padrões que regulam a qualidade de 

elaboração destes produtos, incluindo o tipo de comércio, 

rotulagem e propaganda (GIANEZINI et al., 2012; BASU et al., 

2007). 

Com destaque de produção na regição Nordeste do país, 

a caprinocultura tem seus produtos e subprodutos em testes 

para criação de inovações no mercado, visando o 

fortalecimento deste setor agropecuário e disponibilizando aos 

consumidores produtos com benefícios à saúde.  

Desta forma, objetivou-se abordar alguns aspectos 

gerais da caprinocultura no Brasil e demosntrar através de 

inovações tecnológicas, a utilização do leite e carne caprina e  
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seus derivados, como alimentos funcionais e promotores de 

saúde. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura 

científica relacionada à caprinocultura de forma geral e as 

inovações tecnológicas empregadas aos seus produtos finais, 

carne e leite, e seus derivados. Buscou-se consultar artigos 

publicados nos últimos 5 anos e em periódicos relevantes na 

área específica, além de teses e dissertações concluídas, em 

virtude da quantidade de materiais publicados recentemente, 

além de livros e dados governamentais na língua portuguesa e 

inglesa.   

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Caprinocultura e suas características gerais 

 

A caprinocultura apresenta importante papel econômico-

social para a região Nordeste, por suprir as populações de baixa 

renda como nutrientes essenciais como as proteína de alto 

valor biológico. As condições ambientais da região - clima, solo 

e vegetação - favoreceram a surgimento de animais rústicos, 

embora de baixa produtividade, adaptados a sobreviver em 

condições precárias e em períodos de seca (VIEIRA et al., 

2016). 

Os fatores históricos e geoclimáticos no Nordeste foram 

determinantes para a pujança de caprinos, mesmo que de 

maneira rudimentar, pois segundo a FAO (2015) encontra-se, 

nesta região, 92% do rebanho caprino nacional; porém, apesar 
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disso, a criação de caprinos na região semiárida brasileira é 

caracterizada por práticas de manejo inadequadas (AQUINO et 

al., 2016). 

Observa-se que, além das variáveis climáticas, os 

sistemas de produção dependem dos objetivos propostos e das 

prioridades de investimentos, como: alimentação, genética e 

manejo (WANDER; MARTINS, 2008). Os principais modelos de 

sistemas de produção são classificados em: extensivo (quando 

há a criação de animais não especializados para a produção 

leiteira, mantidos em pastagens nativas, tendo rendimento da 

atividade atrelado à fertilidade natural da terra à produção 

sazonal das pastagens, consequentemente, baixos índices 

produtivos), intensivo a pasto (quando há a criação de animais 

especializados para produção leiteira ou mestiça, mantida em 

pastagens cultivadas sob lotação rotacionada, podendo haver 

suplementação volumosa e/ou concentrada em determinadas 

épocas do ano), semi-intensivo (quando há a criação de 

animais especializados para a produção de leite ou mestiços, 

mantidos em áreas restritas ou galpões com disponibilidade de 

volumosos e concentrados e, posteriormente mantidos em 

pastagens cultivadas nas demais horas subsequentes) e 

intensivo confinado (quando há a criação de animais de raças 

especializadas mantidos em áreas restritas ou galpões com 

disponibilidade de volumosos e concentrados de qualidade, 

permitindo altos índices produtivos) (VIEIRA et al., 2016). 

Para Gouveia (2003), a caprinocultura brasileira divide-

se em dois segmentos distintos: o tradicional, de grande 

importância social, e o tecnificado, de importância econômica, 

mais moderno e produtivo mostrando-se como agronegócio 

para produção de carne, leite e pele.  
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Os principais produtos resultantes da caprinocultura 

envolvem carne e produtos cárneos, e leite e seus derivados, 

como queijos e iogurtes fabricados com leite de cabra, além de 

outros destinos como pode ser visto na Fig. (1).  

 

Figura 1. Fluxograma da cadeia produtiva da caprinocultura de 

corte 

 

 
 

Fonte: Ceninsa (2008) 

 

Podemos ainda citar a utilização de subprodutos da 

caprinocultura que contribuem para a produção sustentável, 

como formulação de estercos a partir dos dejetos, e do couro 

pela indústria coureira (REY et al., 2007; MAEDA, 2006). 

A imagem do caprino tem aparecido sempre junto ao 

sertanejo no Nordeste brasileiro, sendo relacionado à produção, 

como fonte de proteína na dieta familiar através da gastronomia 

com receitas tradicionais como a buchada, à cultura na 

literatura de cordel, o curtido vegetal com angico o outros 

taninos, para uso nas roupas e calçados regionais e no uso do 

esterco na produção da agricultura familiar (REY et al., 2007). 
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No Brasil, o leite de cabra e seus derivados são 

comercializados a um valor superior ao leite de vaca quando 

comparado a outros países. Tal diferença pode chegar até 

220% (CORDEIRO; CORDEIRO, 2006). Este é um dos 

aspectos que reduz a competitividade deste produto e as 

oportunidades de ampliação de mercado.  

 A agregação de valor aos produtos dos pequenos 

ruminantes representa uma das alternativas para ampliar as 

oportunidades do mercado do leite. Especialmente quando se 

agrega propriedades que associam nutrição e saúde, uma vez 

que há uma demanda crescente por alimentos funcionais e 

valorização destes produtos (FONTELES et al., 2016). A 

comparação entre a composição de carnes de diferentes 

espécies, destacando o baixo teor de gordura da carne caprina 

quando comparada às outras fontes pode ser observada na 

Tab. (1). 

 

Tabela 1. Comparação da composição da carne de diferentes 

espécies (conteúdo por 100g) 

 

Espécie Caloria Proteína Gordura 

Caprina 165 18,7 9,4 

Ovina 253 18,2 19,4 

Bovina 244 18,7 18,2 

Suína 216 15,5 16,6 

Aves 246 18,1 18,7 

 

Fonte: Revista brasileira de agropecuária. 
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3.2 Inovações em produtos elaborados a partir do leite e carne 

caprina 

 

Existem inúmeros acontecimentos que fomentam e 

condicionam à potencialização de elaboração de certos 

produtos. O aumento do envelhecimento da população e 

consumidores buscando produtos mais funcionais e saudáveis 

é um exemplo disso, o que tem impulsionado a venda de 

produtos e derivados lácteos, assim como a demanda por 

produtos naturais, com adição de especiarias, redução de 

gorduras, remoção de aditivos e outros produtos artificiais, 

adição de frutas, grãos e alimentos com potencialidades 

funcionais Tab. (2).  

 

Tabela 2. Principais classes de ingredientes dos alimentos 

funcionais 

 

Ingrediente Exemplos Benefícios à saúde 

Probióticos Bactérias Ácido 

Lático 

Melhora a microbiota 

intestinal;  

Fortalece o sistema 

imunitário; 

Reduz a diarreia e 

constipação; 

Reduz o colesterol, 

as doenças do cólon 

e câncer. 

Prebióticos Oligossacarídeos 

(fructo, galacto, 

xylo), amido 

Mesmos benefícios 

que probióticos; 
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resistente e 

pectinas 

Aumenta a absorção 

de cálcio e 

magnésio; 

Reduz o risco de 

osteoporose. 

Vitaminas Ácido fólico, B6, 

B12, D, K 

Reduz o risco de 

doenças 

cardiovasculares e 

osteoporose. 

Minerais Cálcio e Magnésio Reduz o risco de 

osteoporose; 

Fortalece o sistema 

imunitário. 

Antioxidantes Tocoferóis, 

Vitamina C, 

Flavonóides, 

Polifenois 

Reduz o risco de 

aterosclerose; 

Reduz o risco de 

câncer, lesões 

oxidativas do ADN; 

Ação antioxidante. 

Proteínas, 

peptídeos e 

aminoácidos 

Peptídeos das 

proteínas do leite 

Reduz a pressão 

arterial; 

Influencia em 

funções físicas e 

cognitivas; 

Ação antibacteriana. 

Ácidos graxos Ômega 3, 6 e CLA Reduz o risco de 

doenças 

cardiovasculares; 

Reduz sintomas de 

artrite; 
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Reduz o risco de 

câncer. 

Fitoquímicos Fitoesteróis, β-

glucanos, 

Isoflavonas 

Reduz o colesterol 

no soro; 

Regulam as doenças 

hormonais. 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

O mercado de produtos lácteos possui um crescimento 

estimado em 24% entre os anos de 2008 e 2013, com valor 

estimado em cerca de 417 bilhões de dólares em 2013. Os 

mercados que mais refletem essas mudanças estão na Europa 

com 38% e EUA com 14%, mercados emergentes possuem 

uma taxa média de crescimento em torno de 14,6%, o Brasil 

está entre eles, e possui a soberania, com cerca de 35 bilhões 

de dólares, seguido pela China e Rússia (GALLINA, 2010).  

Derivados lácteos como queijos e iogurtes demonstram-

se como um dos maiores segmentos desse tipo de mercado, 

oferecendo uma aresta positiva na elaboração e inovação em 

termos de sabores e utilização de ingredientes funcionais. O 

iogurte é caracterizado, por ser o alimento mais inovador dentre 

outros derivados. Com 34,6% entre todos os lançamentos 

desse gênero, em 2006 a 2009 (GALLINA, 2010). Além desse 

tipo de alimento, existem outros produtos que são marcados 

com inovações e têm sido desenvolvidos através de pesquisas, 

e estas, são elaboradas a partir do leite de cabra, devido a sua 

expressividade já demonstrada em termos de qualidade 

nutricional e elaboração de novos produtos.  

Oliveira (2013), desenvolveu um queijo caprino “tipo 

coalho”, adicionado de bactérias lácticas e observou o seu 
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potencial probiótico, através da avaliação in vitro. 

Recentemente, a Embrapa Agroindústria de Alimentos 

juntamente com a Embrapa Caprinos e Ovinos, desenvolveram 

um queijo de leite de cabra probiótico, tipo boursin, que na 

França é conhecido por sua consistência cremosa. No Brasil, 

ao ser produzido com leite de cabra, e isento de adição do 

creme, apresenta menor percentual de gordura e lactose, além 

de níveis elevados de proteínas e aminoácidos essenciais 

(EMBRAPA, 2016). O efeito da adição de culturas isoladas e 

em co-cultura sobre as características de qualidade dos queijos 

foi avaliado durante a vida de prateleira (1, 7, 14 e 21 dias), 

observou-se um efeito protetor sobre a matriz, através da 

redução do crescimento de S. aureus e L. monocytogenes 

sobre este tipo de queijo, aumentando a segurança e vida de 

prateleira do produto.  

A FAO/WHO define os probióticos como 

microorganismos vivos que quando administrados em 

quantidades adequadas afetam positivamente a saúde do 

hospedeiro. Devem ser inócuos, não patogênicos, manter-se 

viáveis após processamento tecnológico, ter vida de prateleira 

longa, apresentar resistência ao pH baixo do suco gástrico e à 

ação das secreções pancreáticas e biliares, além de possuírem 

a capacidade de colonizar o cólon (FAO 2001; BERGONZELLI, 

2005; LAVANDA et al., 2011).  

Rolim (2015), também realizou um estudo com queijo 

caprino “tipo coalho” e avaliou o efeito protetor do alimento, 

sobre uma nova cepa com potencial probiótico. Outro estudo 

elaborou uma bebida láctea fermentada a partir de leite caprino, 

com a adição de extrato hidrossolúvel de soja, adicionado de 

inulina, onde, a adição do extrato possibilitou uma melhora nas 
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propriedades do iogurte (RIBEIRO, 2014), com potencial para 

comercialização.  

Silveira (2014), desenvolveu uma bebida láctea 

achocolatada caprina contendo Bifidobacterium lactis, inulina e 

frutooligossacarídeos, traçando o perfil físico-químico, 

microbiológico e a viabilidade da estirpe durante a vida de 

prateleira. Em estudo in vivo, Lima (2015), demonstrou o efeito 

anti-inflamatório de iogurte probiótico de leite de cabra 

adicionado de mel apícola no tratamento da doença inflamatória 

intestinal em ratos. 

Inovações a partir da carne caprina também podem ser 

citadas, como por exemplo, a utilização de subprodutos do 

abate de caprinos (vísceras, sangue e retraços de carne) na 

formulação de produtos cárneos (patê e chouriço defumado), 

resultando em produtos de valor nutricional interessante, 

agregando valor ao produto (DALMÁS, 2013). Amaral (2016), 

utilizou carne caprina de animais machos castrados, sem 

padrão de raça definida (SPRD) na formulação de salsicha com 

redução da concentração de gordura e adição de quitosana. 

Posteriormente, essa mesma formulação pôde ser estudada 

com administração in vivo no tratamento de ratos 

dislipidêmicos, resultando em uma melhora do perfil lipídico dos 

animais tratados (DIAS, 2016).       

Estes estudos demonstram o sucesso da aplicação da 

carne e do leite caprino em produtos com potencial funcional 

inovadores, refletindo potencialmente na saúde dos 

consumidores, podendo ser produzidos em larga escala pela 

indústria alimentícia, refletindo positivamente nesse tipo de 

mercado consumidor.  

A difusão de novos achados pode ser importante, ainda, 

quando repassado a produtores rurais, que possam inovar, 
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investindo na elaboração de alimentos desse segmento, 

fomentando a cadeia produtiva de forma positiva.  

Alguns dos produtos de origem caprina comercializados 

em nossos mercados podem ser observados na Fig. (2). 

 

Figura 2. Diversidade em produtos originados do leite e carne 

de caprinos 

 

 
A: Buchada tradicional; B: Queijo tipo Boursin; C: Queijos artesanais de leite 

de cabras nativas adicionados de ervas da caatinga; D: Chouriço. 

 

Fonte: Google, 2016. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Diante da necessidade da promoção da saúde, da 

crescente demanda por alimentos alternativos e dos avanços 

na ciência animal e da nutrição, surgem as inovações. Modelos 

de sustentabilidade tem sido aplicados em todos os segmentos 

do setor agropecuário no intuito de se utilizar os recursos com 

aproveitamento total  e benefícios desde o produtor até o 

consumidor final. Assim, estes estudos retratam o uso do leite 

e da carne caprina e seus derivados, como uma ferramenta 

nutricional que pode beneficiar o consumidor, e dá a estes 

produtos, uma nova face tornando-os mais competitivos no 

mercado. 
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RESUMO: Nos últimos anos têm ocorrido mudanças 

consideráveis nos hábitos alimentares da população mundial. 

As pessoas têm buscado por uma alimentação mais saudável, 

principalmente pelo consumo de frutas e hortaliças frescas. 

Essa necessidade de consumir produtos saudáveis e também 

convenientes, tem levado ao aumento do consumo dos vegetais 

minimamente processados ou “fresh-cut”. Essa tecnologia é 

uma alternativa viável para a redução de perdas pós-colheita e 

agregação de valor ao agronegócio. Os alimentos minimamente 

processados são alimentos prontos para o consumo que 

passaram por processos de limpeza, descasque, corte e outras 

operações que levam o vegetal ao aparecimento de alterações 

indesejáveis, como a senescência acelerada, aumento da 

respiração, escurecimento, mudanças de textura, sabor e 

aroma. Esse artigo de revisão tem por finalidade agrupar 

estudos referentes a qualidade de frutas e hortaliças 

minimamente processadas. São relacionados estudos sobre o 

assunto, para esclarecer os parâmetros de qualidade físico, 
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físico-químico, microbiológico e sensorial desses produtos. 

Além disso, sâo apresentados alguns estudos sobre métodos 

de conservação que podem prolongar a vida de prateleira dos 

vegetais minimamente processados. Dentre os métodos, serão 

abordados atmosfera modificada, revestimento comestível e 

aplicação de aditivos químicos, visando uma maior 

conservação química, física, microbiológica e sensorial das 

frutas e hortaliças minimamente processadas. 

Palavras-chave:Conservação. Fresh-cut. Vegetais.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a 

alimentação. Dietas ricas em frutas podem ajudar a controlar o 

peso e estão ligadas ao menor risco para doenças crônicas, 

como diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de 

câncer (WILLETT; STAMPFER, 2013). 

Os hábitos alimentares têm mudado e as pessoas tem 

procurado por alimentos que já estejam prontos para serem 

consumidos, mas que sejam além de convenientes, saudáveis. 

Um dos principais segmentos de crescimento do setor de varejo 

de alimentos é o dos alimentos minimamente processados. 

Produtos minimamente processados podem ser definidos como 

frutas ou hortaliças, ou a combinação destas, que tenham sido 

fisicamente alteradas, mas que permaneçam em estado fresco 

(CHITARRA, 2000).  

Frutas e hortaliças minimamente processadas são 

altamente perecíveis e prontamente submetidas a mudanças 

fisiológicas pós-colheita e contaminações microbianas durante 

o processamento, armazenamento e exposição no varejo 

(JUNG; ZHAO, 2016). O mercado tem se esforçado para 
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desenvolver novas tecnologias ou novas aplicações de 

tecnologias tradicionais para preservar as características de 

excelência nos produtos, aumentar a vida de prateleira, e 

melhorar a sua segurança microbiológica (ALZAMORA et al., 

2016). 

Considerando o potencial crescimento do setor de 

alimentos minimamente processados e do consumo de frutas e 

hortaliças, o presente trabalho buscou agrupar estudos 

referentes à qualidade de frutas e hortaliças minimamente 

processadas e fornecer informações das tecnologias 

desenvolvidas para estender a vida útil destes produtos. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2. 1 ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS  

 

Recentemente, o consumo de produtos frescos tem 

aumentado significativamente devido aos benefícios para a 

saúde associados ao seu consumo. Mudanças no estilo de vida 

e nas tendências de consumo têm levado à uma demanda para 

uma ampla gama de produtos, o que levou as pessoas a 

dispenderem menor período de tempo no preparo caseiro e 

efetuar refeições fora de casa com mais frequência. Essa 

tendência tem se refletido num aumento da popularidade de 

saladas e de alimentos minimamente processados, que estão 

prontos para serem consumidos (BASTOS, 2006; GRAÇA et 

al., 2011; OLAIMAT; HOLLEY, 2012). 

O conceito de “produto minimamente processado” vem 

mudando à medida que novas pesquisas avançam. Também 

conhecido como fresh-cut, é utilizado para definir frutas e 

hortaliças frescas, comercializadas limpas e pré-preparadas.  
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O produto minimamente processado é um alimento 

fresco, cujos tecidos das células são vivos, sendo essa 

característica uma condição para requerer o frescor dos 

alimentos. Estes produtos têm um tempo de validade limitado 

devido ao processamento, pois são normalmente lavados, 

descascados, cortados em pedaços pequenos, tratados com 

compostos de conservação e adequadamente empacotados o 

que acelera as reações bioquímicas e aumenta a 

susceptibilidade à contaminação e crescimento microbiano 

(MUKHERJEE et al., 2004; BASTOS, 2006; ABADIAS et al., 

2008; BOTELHO et al., 2010; OMS - OLIU et al., 2010; XIAO et 

al., 2011). Os danos mecânicos provocados pelo 

descascamento, corte e fatiamento propiciam a elevação da 

atividade respiratória e da produção de etileno, escurecimento 

oxidativo da polpa dos frutos, o risco de desenvolvimento 

microbiano e deterioração fisiológica durante o transporte e 

armazenamento. Logo, a chave para estes tratamentos é o de 

preservar todos os atributos de qualidade, mantendo a 

aparência de produto fresco (ABBOT et al., 2004; ARTES et 

al.,2007; PEREZ – CABRERA et al., 2011).   

 

2.2 QUALIDADE FÍSICA E FÍSICO-QUÍMICA 

 

As análises físico-químicas mais comuns realizadas em 

frutas e hortaliças minimamente processadas incluem o pH, 

acidez titulável, sólidos solúveis, relação entre sólidos 

solúveis/acidez total, perda de massa, firmeza, cor, índice de 

maturação e taxa de respiração. Para muitos frutos ainda são 

realizadas análises de determinação do teor de açúcares totais 

e redutores, conteúdo de vitamina C, teor de carotenoides, teor 

de compostos fenólicos, conteúdo de antocianinas e atividade 
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enzimática (IAL, 2008; CAMPOS et al., 2011; PINHEIRO et al., 

2011; XISTO et al., 2012; PIZATO et al., 2013, SILVA et al., 

2013). 

Operações de processamento mínimo danificam a 

integridade do alimento, resultando em 

descompartimentalização celular de enzimas e substratos, 

levando assim à degradação bioquímica, que inclui o 

escurecimento, desenvolvimento de off -flavors e alteração de 

textura. O escurecimento é o principal fator limitante da 

qualidade de frutas minimamente processadas durante o 

armazenamento, e por isso a utilização de diferentes agentes 

antiescurecimento são essenciais para preservar a cor.  O 

escurecimento de frutas e hortaliças frescas ocorre, 

principalmente, devido à oxidação enzimática de fenois 

endógenos pela polifenol oxidase (PPO) na presença de 

oxigênio (WALKER; WILSON, 1975; MCEVILY; JYENGAR; 

STEVEN, 1992; FRIEDMAN, 1996; SUPAPVANICH; 

PIMSAGA; SRISUJAN, 2011). 

A eficácia dos agentes antiescurecimento pode ser 

melhorada pela combinação com diferentes compostos 

associados a escolha adequada de condições de 

processamento, como temperatura e do pH (SHAH; NATH, 

2008; PEREZ CABRERA, 2011). Em alface, batata, maçã e 

abacaxi, por exemplo, o escurecimento ocorre mesmo a baixas 

temperaturas e curto período de tempo de processamento 

(CENCI, 2011). 

O ácido cítrico e o ácido ascórbico têm sido amplamente 

utilizados para controlar o escurecimento enzimático em frutas 

e hortaliças minimamente processadas (SIDDIQ et al., 1994; 

VARELA; SALVADOR; FISZMAN, 2007). O EDTA tem sido 

utilizado, isoladamente ou em conjunto com outros agentes 
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antiescurecimento, para preservar a cor, sabor e textura em 

frutas como melão (LAMIKANRA; WATSON, 2001) e abacate 

(SOLIVA - FORTUNY et al., 2002). O cálcio também pode 

desempenhar um papel significativo na redução do 

escurecimento enzimático, por atuar no reforço estrutural a 

aplicação do cálcio pode reduzir a quantidade de PPO ou de 

outro substrato reativo liberado (ROSEN; KADER, 1989).  

Alguns produtos alimentícios também têm sido aplicados 

para retardar ou inibir o escurecimento enzimático. Jeon; Zhao 

(2005) e Chaisakdanugull; Theerakulkait; Wrolstad (2007), 

utilizaram mel e suco de abacaxi para inibir o escurecimento em 

frutas minimamente processadas. Moline; Buta; Newman 

(1999) e Chaisakdanugull; Theerakulkait; Wrolstad (2007) 

relataram que a aplicação de suco de abacaxi previne o 

escurecimento e descoloração da polpa de banana, sendo a 

prevenção relacionada ao conteúdo de ácidos orgânicos no 

suco de abacaxi. Wen (2001) relata que a atividade de inibição 

de escurecimento também ocorre devido à presença da 

protease em suco de abacaxi fresco. 

O esbranquiçamento também é um problema 

relacionado a vegetais minimamente processados. Um dos 

principais problemas tecnológicos enfrentados por 

processadores de mini-cenouras é o esbranquiçamento. 

Pereira et al. (2015) avaliaram a eficácia de uma solução 

comestível à base de polipeptídeo solúvel em água, em 

diferentes concentrações (2%, 5% ou 10%) em cenouras 

submetidas ao processamento mínimo em mini-cenouras e 

armazenadas a 5 ± 1 °C por 4 dias, visando diminuir o 

esbranquiçamento superficial. Verificou-se que o melhor 

tratamento para minimizar o esbranquiçamento em mini-

cenouras foi com revestimento em solução polipeptídica a 2 %. 
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Outro problema associado com o processamento de 

produtos minimamente processados é a perda da integridade 

da estrutura celular, e consequentemente, a redução da firmeza 

do tecido vegetal. Substâncias pécticas são macromoléculas 

glicosídicas de alto peso molecular que formam o maior 

componente da lamela média, uma fina camada de material 

adesivo extracelular entre as paredes primárias de células de 

vegetais superiores. As substâncias pécticas podem ser 

degradadas por enzimas pectinolíticas, produzidas em 

diferentes combinações pelas plantas e por microrganismos 

como fungos, leveduras e bactérias. As pectinases formam um 

grupo de enzimas que degradam substâncias pécticas, 

hidrolisando ligações glicosídicas ao longo da cadeia carbônica 

(UENOJO; PASTORE, 2007). 

A perda dos resíduos galacturonicos pécticos é uma das 

primeiras alterações encontradas na maturação de kiwi 

minimamente processado; enquanto a solubilização da pectina 

ocorre precocemente a sua despolimerização ocorre 

relativamente tardia no processo de amadurecimento. A 

manutenção da integridade depende parcialmente dos vínculos 

entre os compostos de cálcio e pécticos da lamela média 

(BRUMMEL, 2006; MASTROMATTEO et al., 2011). 

Tem sido demonstrado que a adição de cálcio solúvel em 

água induz a firmeza do tecido por grupos carboxilo em ligação 

por cadeias de poligalacturonato e por complexos 

pectinoproteicos estáveis, que ocorrem, por exemplo, na pera e 

morango (ROSEN; KADER, 1989) e em maçã minimamente 

processada (VARELA; SALVADOR; FISZMAN, 2007).  

Em estudo de Endo et al. (2009) sobre alterações físicas 

e físico-químicas de batatas (Solanum Tuberosum L.) 

minimamente processadas intercaladas com diferentes filmes 
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ativos (filmes celulósicos puros (0%) ou incorporados com 

aditivos 2% de ácido cítrico, 0,5% de monocloridrato de L-

cisteína, 7% de ácido ascórbico e mistura dos compostos) e 

acondicionadas em bandejas de poliextireno expandido, 

envoltas em filme de PVC e armazenadas por 9 dias a 8 °C ± 2 

°C, a perda de massa com valor final de 1,5% ocasionou queda 

na qualidade, evidenciada pela desidratação superficial que 

correlacionou ao aumento da firmeza da batata minimamente 

processada, atribuindo-se tal enrijecimento à perda de água. 

Além disso, a redução de umidade em frutas e hortaliças, 

associada a outras alterações metabólicas, leva o produto ao 

murchamento, tornado-se inaceitável ao consumo. 

 

2.3 QUALIDADE NUTRICIONAL 

 

 Vários componentes fazem parte da composição 

química de frutas e hortaliças, os quais conferem as 

características nutricionais, de cor, de sabor e de flavour. 

Dentre os componentes majoritários e dos componentes mais 

importantes presentes nos alimentos vegetais, incluem-se 

água, carboidratos, lipídeos, proteínas, enzimas, pigmentos, 

vitaminas, taninos e minerais (RODRIGUES; ZAMBIAZI; 

FERRI, 2012). 

As frutas e hortaliças são excelentes fontes de vitaminas, 

minerais e fibra dietária. Por exemplo, cenoura, hortaliças 

folhosas e batata doce são boas fontes de vitamina A devido à 

alta concentração de carotenos. Por outro lado, a batata e o 

tomate, embora contendo baixos teores de vitamina C, são 

consumidos em quantidade e, portanto, tornam-se boas fontes 

dessa vitamina (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 
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 A perda nutricional é decorrente de reações metabólicas, 

que conduzem a uma redução no teor de nutrientes, tais como 

vitaminas, lipídeos, etc. A perecibilidade dos produtos hortícolas 

é variável de acordo com as suas características físicas 

(morfológicas e estruturais), bem como depende da intensidade 

de sua atividade metabólica (CHITARRA; CHITARRA, 2005), 

no caso dos minimamente processados o tipo de 

processamento está diretamente relacionado com as perdas 

nutricionais. 

Frutas e hortaliças minimamente processadas devem 

apresentar atributos de qualidade e conveniência do produto 

fresco. O teor de vitamina C constitui um importante fator para 

o controle de qualidade de alimentos e é usado como índice de 

qualidade nutricional por ser mais sensível à degradação 

durante o processamento e estocagem em relação a outros 

nutrientes (ÖZKAN; AYSEGÜL; CEMEROGLU, 2004). Esta 

vitamina tende a diminuir com o armazenamento de muitos 

produtos hortícolas, devido à atuação direta da enzima ácido 

ascórbico oxidase (ascorbinase), ou pela ação de enzimas 

oxidantes como a peroxidase (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Em estudo de Alves et al. (2010) que avaliaram a 

qualidade de produto minimamente processado, à base de 

quatro hortaliças - abóbora, cenoura, chuchu e mandioquinha-

salsa, armazenado em embalagens flexíveis de polietileno de 

baixa densidade linear (25 × 20 cm) com taxa de 

permeabilidade para O2 1700 cm3 /m2 dia a 5 °C ± 1 (UR 90% 

± 5) por 8 dias, observou-se que os teores de umidade, fibra, 

proteína, cinza e fração glicídica das quatro hortaliças não 

foram afetados pelo tempo de armazenamento, entretanto o 

teor de extrato etéreo aumentou. Durante o armazenamento, o 

teor de vitamina C e de acidez titulável diminuiu em todas as 
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hortaliças. O teor de β-caroteno do chuchu não alterou, 

entretanto, aumentou na abóbora, na cenoura e na 

mandioquinha-salsa. De acordo com os resultados, pode-se 

concluir que a vida útil, entendida sob os aspectos nutricionais, 

sensoriais e microbiológicos, pode ser estabelecida em 8 dias 

sob refrigeração a 5 °C para abóbora, cenoura, chuchu e 

mandioquinha-salsa submetidos ao processamento mínimo. 

Maia et al. (2008) avaliaram o teor de vitamina C em 

vegetais inteiros e minimamente processados.  Foram 

analisados brócolis, couve, cebolinha, repolho e pimentão 

verde. As amostras foram armazenadas sob refrigeração (10 

°C), durante 15 e 72 horas. O Processamento mínimo não 

influenciou significativamente o teor de vitamina C das 

hortaliças analisadas, com exceção do pimentão. Concluiu-se 

que o processamento mínimo nem sempre causa perdas de 

vitamina C em hortaliças e pode ser uma alternativa para 

melhorar a conveniência no consumo e por consequência, 

aumentar o consumo de vegetais.  

 

2.4 QUALIDADE MICROBIOLÓGICA 

 

O aumento do consumo de produtos minimamente 

processados tem sido associado com doenças transmitidas por 

alimentos. Em geral os produtos minimamente processados 

não podem ser considerados livres de microorganismos. 

Mesmo sendo higienizados com água clorada, onde reduz-se o 

número de microorganismos, a operação de corte tem potencial 

para recontaminar o alimento (GANDRA et al., 2012). A 

presença de células injuriadas e a perda de componentes 

celulares durante as operações de processamento favorecem o 

desenvolvimento de microrganismos. Além de microrganismos 
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patogênicos, os deteriorantes também podem se desenvolver 

nestes produtos, acelerando a deterioração. O tipo e a espécie, 

assim como a concentração microbiana nos produtos 

minimamente processados varia de acordo com o vegetal, as 

práticas de cultivo, as condições higiênicas durante o manuseio 

e processamento, a temperatura de armazenamento, entre 

outros fatores (JANISIEWICZ et al., 1999; ROSA; CARVALHO, 

2000; BEUCHAT, 2002; MUKHERJEE et al., 2006; ARTES et 

al., 2007; OLAIMAT; HOLLEY, 2012). 

A deterioração de frutas ocorre, mais frequentemente, 

por mofos e leveduras, em função de seu pH. Porém, embora 

esses microrganismos deteriorantes apresentem essa 

capacidade, as leveduras são mais associadas à deterioração 

de frutas frescas fatiadas porque apresentam maior velocidade 

de multiplicação (GANDRA et al., 2012). 

Frutas e hortaliças contêm os nutrientes necessários 

para o rápido crescimento de patógenos de origem alimentar, 

no entanto, surtos de doenças causadas por ingestão de frutas 

e hortaliças são menos frequentes do que os surtos a partir de 

outros alimentos. Isto é devido, em parte, às barreiras externas, 

tais como a casca que impede a entrada de microrganismos e, 

posteriormente, o crescimento no interior de frutas e hortaliças. 

No entanto, em alguns casos, tais como no setor das frutas 

minimamente processadas, esta barreira externa é quebrada, 

criando oportunidade para colonização de microrganismos 

(JANISIEWICZ et al., 1999; ROSA; CARVALHO, 2000; 

BEUCHAT, 2002; MUKHERJEE et al., 2006; ARTES et al., 

2007; OLAIMAT; HOLLEY, 2012). 

 No Brasil, não existe legislação específica para frutas e 

hortaliças minimamente processadas com os limites de 

contagens tolerados. Porém, de acordo com o que é 
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preconizado pela RDC 12, de 2 de janeiro de 2001, os vegetais 

minimamente processados podem ser inseridos em alguns 

grupos como os de frutas frescas, in natura, preparadas 

(descascadas ou selecionadas ou fracionadas), sanificadas, 

refrigeradas ou congeladas, para consumo direto 

(MENDONÇA; BORGES, 2012). 

As  análises realizadas dependem do produto. De uma 

geral, as preconizadas nessa legislação (ANVISA, 2001) são 

coliformes a 45 °C, Salmonella, Staphylococcus coagulase 

positivo e Bacillus cereus. Além disso, recomenda-se a 

contagem de microrganismos psicrotróficos, visto que os 

vegetais minimamente processados são armazenados em 

temperaturas de refrigeração (MENDONÇA; BORGES, 2012). 

Os resultados do estudo de Knudsen et al. (2001) 

indicaram que a E. coli O157: H7 e Salmonella são capazes de 

sobreviver em morangos congelados durante períodos de mais 

do que 1 mês. Também foi demonstrada a capacidade da E. 

coli O157: H7 e Salmonela crescerem em mangas e mamão 

minimamente processados submetidos a temperatura de 23 °C. 

A 12 °C, as populações de Salmonella também cresceram 

nestes alimentos, entretanto populações de E. coli O157: H7  só 

cresceram em mamão. E. coli O157: H7 e Salmonella 

sobreviveram durante 28 dias, a 4 ° C, em manga e mamão 

minimamente processados. Além disso, E. coli O157: H7 e 

Salmonella sobreviveram nestes produtos por pelo menos 180 

dias. Concluindo-se no estudo de  Strawn; Danyluk (2010) que 

mangas e mamões  minimamente processados tanto a 

temperaturas abusivas, quanto refrigerados ou congelados são 

potenciais vetores de E. coli O157: H7 e transmissores de 

Salmonella. 
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Laranjas minimamente processadas também têm 

demonstrado ser um substrato adequado para o crescimento de 

L. monocytogenes durante armazenamento a diferentes 

temperaturas (CAGGIA et al., 2009; PAO; BROWN; 

SCHNEIDER, 1998).  

Xisto et al. (2012), avaliando melancia minimamente 

processada, concluíram que a utilização de matéria-prima de 

qualidade, a sanitização do ambiente e dos utensílios de 

processamento e a adequada higienização da casca do fruto, 

juntamente com o controle das condições de armazenamento, 

são essenciais para a obtenção de fruta minimamente 

processada de qualidade e com garantia de segurança. 

Portanto, o tempo de validade de produtos minimamente 

processados pode ser prolongado desde que técnicas 

adequadas de conservação compatíveis com o produto a ser 

armazenado sejam adotadas além de utilização de Boas 

Práticas de Fabricação durante todo o processamento 

(PALHARINI et al., 2012).  

 

2.5 QUALIDADE SENSORIAL 

 

A aceitabilidade do consumidor a frutas e hortaliças 

minimamente processadas está diretamente relacionada com 

características sensoriais, tais como aroma, sabor, textura e 

aparência. Assim, a avaliação sensorial, torna-se parte 

integrante dos testes de aplicações para determinação de 

qualidade destes produtos. De acordo com Santos; Valle 

(2005), a utilização da análise sensorial no estudo dos produtos 

minimamente processadas tem sido bastante aplicada e 

recomendada, uma vez que pode contribuir na descrição dos 

produtos, estabelecer seu tempo de validade e demonstrar de 
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que forma os tratamentos aplicados refletem sobre a qualidade 

sensorial. A qualidade sensorial dos produtos minimamente 

processados se refere, entre outros aspectos, a uma aparência 

e cor aceitáveis e atrativas que despertem a atenção do 

consumidor, levando-o a escolher este produto. Uma vez 

escolhido, o produto ao ser consumido deve apresentar sabor 

e textura agradáveis que se aproximem o máximo ao do produto 

fresco.    

Teixeira et al. (2001) estudaram a influência do tamanho 

do corte 2,5 x 2,5cm (corte 1) e 2,5 x 5,0cm (corte 2), e da 

temperatura de armazenamento (3, 6 e 9 °C), sobre as 

características sensoriais de mamão ‘Formosa’ minimamente 

processados e embalados em copos plásticos (500ml). A 

qualidade sensorial foi avaliada quanto ao sabor, textura e 

preferência, somente após sete dias de armazenamento, 

procurando determinar qual seria a aceitação dos mesmos após 

este período. De acordo com os resultados obtidos no sétimo 

dia verificou-se que o sabor, a textura e a preferência não foram 

afetados pelo tipo de corte ou pela temperatura de 

armazenamento. 

Arruda et al. (2003) estudaram a qualidade de frutos de 

melão do tipo rendilhado cv. Bônus II. Os frutos foram 

minimamente processados na forma de cubos e 

acondicionados em embalagens de diversos materiais sendo, 

em seguida, armazenados a 3ºC. Nas embalagens foram 

utilizados os materiais: AFG: filme poliolefínico da DuPont 

15µm, HP: filme poliolefínico da DuPont 15µm, PD-900: filme 

poliolefínico da Cryovac 58µm, PEBD: filme de polietileno de 

baixa densidade 87µm, PP: filme de polipropileno 52µm, BB-

200: filme multicamada da Cryovac 65µm, PET: embalagem 

rígida de polietereftalato de etileno. A avaliação sensorial 
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(aparência e aroma) foi realizada no 9° dia. As características 

sensoriais dos melões minimamente processados e 

acondicionados apenas na embalagem PET, não sofreram 

alteração durante o armazenamento. A boa aparência do melão 

deste tratamento foi devida à ausência de escurecimento e 

translucência, embora em nenhum tratamento tenha sido 

observado escurecimento. Provavelmente, a manutenção da 

coloração ocorreu devido à baixa temperatura de 

armazenamento, enquanto a ausência de translucência pode 

ser explicada pelo acúmulo de CO2 nessa embalagem. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Embora as frutas e hortaliças minimamente processadas 

sejam uma opção para o mercado em diversas partes do 

mundo, agregando valor ao produto e garantindo melhor renda 

para o produtor, a necessidade de maior conservação destes 

produtos é imprescindível. A busca por minimizar as 

consequências negativas provenientes das etapas de 

processamento resulta em maior tempo de validade e melhor 

qualidade do produto. Face a esta necessidade é importante 

que sejam implementadas técnicas cada vez mais eficientes 

nas etapas de processamento, visando uma maior conservação 

química, física, microbiológica e sensorial das frutas e hortaliças 

minimamente processadas. 
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RESUMO: O estudo teve como objetivo a obtenção dos 
extratos das cascas de soja amarela, marrom e preta, pela 
utilização de diferentes concentrações de solventes (acetona, 
ácido acético e água), para compará-los quanto ao teor de 
fenólicos totais (Folin-Ciocalteau), antocianinas, flavonoides e a 
atividade antioxidante pelos seguintes métodos: captura dos 

radicais DPPH● e ABTS, redução do ferro (FRAP) e sistema -
caroteno/ ácido linoléico. A casca da soja preta apresentou um 
maior teor de antocianinas (28.39 ± 0.00 mg.g-1), em relação às 
demais e seus extratos ácido-acetônico (AAD) e acetônico (AD 
80%) destacaram-se quanto aos fenólicos totais (322.54 ± 
48.13 e 386.20 ± 43.97 mg GAE.g-1 de extrato seco, 
respectivamente) e à atividade antioxidante avaliada por 
diferentes métodos. Diante desse potencial antioxidante, o 
comportamento termogravimétrico dos extratos AAD e AD 80% 
foi avaliado em relação aos antioxidantes sintéticos. O extrato 
AAD apresentou melhor estabilidade térmica (125 °C) em 
relação ao AD 80% (119 °C) e resultados expressivos quando 
comparados ao BHT (78 °C) e TBHQ (92 °C), possibilitando sua 
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utilização parcial em relação aos antioxidantes sintéticos, pela 
indústria de alimentos. 
Palavras-chave: Casca de soja. Antioxidante. 

Termogravimetria.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é uma leguminosa, 

originária da China, utilizada há séculos como alimento básico 

e medicamento nos países orientais, por seu valor nutricional e 

funcional, que promovem benefícios à saúde, diminuindo a 

incidência de doenças crônicas não infecciosas, como as 

cardiovasculares e o diabetes (CHO et al, 2013; MALENCIC, 

2012; KUMAR, 2010).  

No Ocidente, seu processamento dá origem ao óleo e ao 

farelo, usados em diversos segmentos industriais, em especial, 

na indústria alimentícia, pois o grão é rico em lipídios poli-

insaturados, proteínas, vitaminas, minerais e compostos 

bioativos, como as saponinas, fitatos, ácidos fenólicos e 

flavonóides (FUKUDA et al, 2011; MALENCIC, 2012). 

Outro subproduto obtido a partir da soja é a casca, 

película que reveste o grão, representando 10% do peso total 

da semente e que atua como uma barreira protetora contra 

fungos e insetos, mantendo sua integridade (XU; CHANG, 

2008a; FLAUZINO NETO et al, 2013). Encontrada comumente 

na cor amarela, a casca pode apresentar as cores verde, preta 

e marrom, resultante das mutações espontâneas e estudos de 

melhoramento genético realizados nos diferentes genótipos da 

leguminosa. Além de rica em fibras e proteínas de alto valor 

biológico, a casca destaca-se pela presença de altos teores de 

flavonoides solúveis, como as isoflavonas, proantocianidinas, 
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catequinas e em películas mais escuras, as antocianinas 

(DALTOÉ; FIORESE, 2012; CHO et al, 2013; ZHANG et al, 

2011). 

No Brasil, a cada tonelada de soja processada, são 

gerados 2% ou 20 kg de resíduo da casca de soja, que como a 

maioria dos subprodutos e/ou resíduos do processamento 

agroindustrial, é usada na alimentação animal, sob forma de 

farelo de soja ou simplesmente descartada, sem o devido 

aproveitamento (ZAMBOM et al, 2001; FLAUZINO NETO, 

2013). Entretanto, a crescente preocupação com o elevado 

índice de desperdício causado pelas indústrias de alimentos e 

os impactos ambientais, tem levado à busca de alternativas 

viáveis de aproveitamento desses resíduos para geração de 

novos produtos, com maior valor agregado, para consumo 

humano (DALTOÉ; FIORESE, 2012). 

Além de fonte de nutrientes, os resíduos constituem uma 

fonte natural de antioxidantes, que podem minimizar a utilização 

de sintéticos, como butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-

hidroxitolueno (BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e propil 

galato (PG), na aditivação de alimentos, pois seu uso tem sido 

questionado pelos possíveis efeitos tóxicos, alergênicos e 

carcinogênicos (SUN-WATERHOUSE et al, 2011). Extratos 

naturais de matrizes alimentares diversas, constituídos de 

compostos fenólicos, carotenoides, tocoferois, entre outros, são 

uma alternativa capaz de combater radicais livres e impedir a 

oxidação, sem ocasionar danos à saúde humana (MICHOTTE 

et al, 2011; SUN-WATERHOUSE et al, 2011). 

Diversos métodos e sistemas de solventes vêm sendo 

usados na extração de fitoquímicos de matérias vegetais, para 

determinação de sua atividade antioxidante, que pode ser 

afetada pelo tipo e polaridade do solvente e pela presença de 



POTENCIAL ANTIOXIDANTE E ESTABILIDADE TÉRMICA DOS EXTRATOS DAS 
CASCAS DE SOJA AMARELA, MARROM E PRETA 

347 
 

compostos não antioxidantes nas soluções (ROCHENBACH et 

al, 2008). 

Considerando a casca de soja das variedades amarela, 

marrom e preta como fontes naturais de compostos com 

potencial antioxidante, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

melhor concentração de solvente para a extração dos fenólicos 

totais, flavonoides, antocianinas e sua atividade antioxidante 

pelos métodos de DPPH, ABTS, FRAP e sistema -

caroteno/ácido linoleico, além de comparar a estabilidade 

térmica dos extratos, utilizando a termogravimetria. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

As sementes de soja (Figura 1) amarela e preta foram 

adquiridas no comércio local de Recife/PE, Brasil, enquanto a 

soja marrom (cultivar BRSMG 800 A) foi doada pela Embrapa 

Soja/ Epamig – MG, Brasil. Após quebra das sementes secas, 

as cascas dos três tipos de soja foram retiradas manualmente, 

trituradas e acondicionadas à vácuo, em sacos de polipropileno.  

 

Figura 1. As sementes de soja amarela, marrom e preta. 

 
Fonte: Própria (2014).   
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Tendo como referência as melhores combinações e 

concentrações de solventes propostos por Xu e Chang (2007), 

foram obtidos os extratos ácido-acetônicos e acetônicos das 

amostras, nas seguintes concentrações: acetona/ água (50:50, 

v/v) para o extrato da casca de soja amarela (AY 50%); acetona/ 

água/ ácido acético (70:29.5:0.5, v/v/v) para os extratos da 

casca de soja marrom (AAB) e preta (AAD) e acetona/ água 

(80:20, v/v) para as três variedades (AY 80%, AB 80%, AD 

80%). As misturas foram homogeneizadas em banho 

termostatizado, a 25 °C, sob agitação por 3 horas e, em 

seguida, colocados em repouso, em ambiente escuro, por 12 

horas. Os extratos foram centrifugados e seus sobrenadantes 

filtrados foram acondicionados em frasco âmbar e 

armazenados a 4°C, em atmosfera inerte até sua utilização. 

O rendimento dos extratos, em matéria seca, foi 

determinado em triplicata, a partir de 1 mL dos extratos, 

transferidos para béqueres, previamente pesados, sendo 

mantidos em estufa a 105 ºC, até peso constante. O resultado 

foi expresso em percentual de extrato por 100 g de casca.  

O teor de fenólicos totais (TPC) dos extratos obtidos, 

BHT e TBHQ foi estimado pelo método colorimétrico Folin-

Ciocalteau, como descrito por Slinkard e Singleton (1977). A 

leitura das amostras foi realizada a 765 nm e uma curva de 

calibração do padrão ácido gálico (50-500 mg.L-1) foi obtida 

para expressar os resultados em média ± desvio padrão de 

equivalente de ácido gálico (mg GAE.g-1 por extrato seco – D.E 

e mg GAE.100g-1 casca).  

O teor de antocianinas e de flavonoides foi quantificado 

segundo metodologia de Francis (1982), a partir da leitura das 

amostras a 535 nm e 374 nm, respectivamente, utilizando a 

solução de etanol-HCL (1,5N) (85:15, v/v) como solvente. 
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A atividade antioxidante das amostras foi comparada 

quanto à capacidade sequestrante de radical (RSA), 

determinada pelo método RSA-DPPH (BLOIS, 1958), com 

modificações  (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 

1995). O decréscimo da absorbância a 515 nm foi mensurado 

após 120 min, em ambiente escuro. O EC50 (concentração da 

amostra capaz de reduzir 50% do DPPH● inicial) foi calculado 

substituindo o valor de y da equação da reta por 50 e a 

eficiência antirradicalar, pela relação inversa do EC50, em 

mg.mL-1 (EC50
-1). 

A capacidade sequestrante de radical ABTS•+, descrita 

por Re et al (1999) também foi avaliada nas amostras, a 734 

nm, utilizando-se etanol e o radical ABTS•+ como controle. Para 

a curva padrão, foram utilizadas concentrações de 100-2000 

µmol/ L-1 do antioxidante sintético Trolox. Os resultados foram 

expressos em média ± desvio padrão de mmol de Trolox por g 

de amostra (mmol TEAC.g-1).  

O potencial antioxidante pelo método de redução do 

ferro, foi determinado pelo ensaio FRAP (BENZIE; STRAIN, 

1996), com modificações (PULIDO; BRAVO; SAURA-

CALIXTO, 2000). A absorbância das amostras foi estimada a 

595 nm, utilizando o reagente FRAP como controle negativo 

para calibração do espectrofotômetro. Para curva padrão, foram 

utilizadas concentrações de 500-2000 μmol.L-1 de sulfato 

ferroso (FeSO4
●7H2O). Os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão de mmol de sulfato ferroso por g de 

amostra.  

As amostras também foram analisadas quanto ao 

sistema β-caroteno/ ácido linoleico (MARCO, 1968) com 

modificações de Miller (1971). As soluções foram preparadas 

misturando-se a solução β-caroteno/ácido linoleico e 0,4 mL de 
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cada extrato/ antioxidante sintético ou solução de Trolox (0,05 

mg.mL-1). Essa concentração foi adotada para tornar possível a 

comparação da atividade dos extratos, em relação à 

concentração de fenólicos neles existentes, que atuariam 

concomitantemente ao Trolox. O controle negativo consistiu da 

solução de β-caroteno/ácido linoleico e de etanol. A 

absorbância das amostras foi lida a 470 nm, em intervalos de 

15 minutos, permanecendo as amostras à temperatura de 40 

ºC, em banho termostatizado, até completar 120 minutos de 

análise. Os resultados foram expressos como percentagens de 

inibição da peroxidação. 

Todas as leituras das análises supracitadas foram 

realizadas em espectrofotômetro UV-vis (model UV-2550, 

Shimadzu, Japão). 

Quanto as análises térmicas, as curvas 

termogravimétricas (TG) e a Análise Térmica Diferencial (DTA) 

dos extratos das cascas de soja, do BHT e do TBHQ foram 

obtidas em Analisador Térmico Simultâneo DTA-TG-DTG, 

modelo H-60, marca Shimadzu. Utilizou-se cerca de 10 mg de 

cada amostra, em cadinho de platina, atmosfera de ar sintético 

com fluxo de 50 mL.min-1, aquecidas a 10 °C.min-1 até 1000 ºC, 

a partir de análises não-isotérmicas. As temperaturas onset 

(Tonset) e inicial (T0) foram utilizadas como parâmetro 

(NASCIMENTO et al, 2014) para determinação da estabilidade 

térmica dos extratos, do BHT e do TBHQ, respectivamente. 

Os resultados dos ensaios, realizados em triplicata, 

foram expressos como média ± desvio-padrão, sendo 

comparados por análise de variância (ANOVA) e teste de 

Tukey, com auxílio do programa estatístico Statistica 7.0, 

considerando p ˂ 0,05. Os gráficos foram elaborados com 

auxílio do programa GraphPad Prism 5.0 e Origin 8.0. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra os teores de TPC em equivalentes de 

ácido gálico, dos extratos AY 50%, AAB, AAD, AY 80%, AB 

80%, AD 80%, BHT e TBHQ. Foram constatados altos valores 

para os extratos de soja preta – AAD e AD 80% (322.54 ± 48.13 

e 386.20 ± 43.97 mg GAE.g-1 D.E) quando comparados aos 

demais extratos e ao BHT, não sendo encontrada diferença (p 

< 0,05) em relação ao TBHQ.  

 

Tabela 1. Rendimento e teor de fenólicos totais (TPC) dos 

extratos de casca de soja, TBHQ e BHT. 

A Valores correspondentes à média ± desvio padrão (n=9). 
B Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na mesma coluna 

diferem significativamente (p ≤ 0.05), pelo teste de Tukey. 
C Teor de fenólicos totais contabilizados como mg de equivalentes de ácido 

gálico, contidos em 1g de TBHQ/ BHT. 

* D. E. – extrato seco; C. S. – casca de soja. 

 

Os altos teores de TPC nos extratos AAD e AD 80% 

podem ser atribuídos à composição e concentração dos 

fitoquímicos, aumentados nas cascas da soja mais escuras, 

além de sua maior solubilidade nos solventes utilizados para 

sua obtenção (XU; CHANG, 2007; MICHIELS et al, 2012), 

Amostras Rendimento (%) 
TPC 

(mg GAE . g-1 D.E.*)C 

TPC 
(mg GAE . g-1 C.S.*) 

AY 50% 5.13 ± 0.25 c 16.04 ± 0.93 c 1.65 ± 0.10 b 
AY 80% 3.60 ± 0.20 d 15.66 ± 4.20 c 0.90 ± 0.63  b 

AAB 3.93 ± 0.15 d 28.69 ± 6.43 c 1.78 ± 1.18  b 
AB 80% 3.30 ± 0.20 d 35.28 ± 15.73 c 1.56 ± 1.33  b 

AAD 9.17 ± 0.23 a 322.54 ± 48.13 a 32.26 ± 16.54 a 
AAD 80% 7.47 ± 0.11 b 386.20 ± 43.97 a 32.02 ± 17.75 a 

TBHQ - 373.03 ± 14.22 a* - 
BHT - 282.08 ± 19.80 b* - 
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demonstrada pelo maior rendimento de seus extratos secos 

(9.17 ± 0.23 mg.g-1 D.E e 7.47 ± 0.11 mg.g-1 D.E).  

Apesar do menor teor de flavonoides quando comparado 

à soja marrom (22.29 ± 0.03 mg.g-1 de casca), o resultado da 

casca de soja preta (20.67 ± 0.00 mg.g-1 de casca) foi 

corroborado por Xu e Chang (2008a) e Cho et al (2013), que 

relatam a presença de flavonoides, em especial, os solúveis 

como as antocianinas, extraídas com eficiência devido a 

utilização de solução acidificada de etanol (ROCKENBACH et 

al, 2008), cuja concentração (28.39 ± 0.00 mg.g-1 de casca) se 

destacou quando comparada às da soja amarela e marrom 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2. Teor de antocianinas e flavonóides das cascas de 

soja amarela (Y), marrom (B) e preta (D). 

 
 

 
 

 

A Valores correspondentes à média ± desvio padrão (n=9). 
B Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na mesma coluna 

diferem significativamente (p ≤ 0.05), pelo teste de Tukey. 

 

Na Tabela 3, é possível verificar diferença significativa 

entre os extratos dos três genótipos analisados quanto a 

atividade antioxidante avaliada pelo RSA-DPPH● e radical 

ABTS●+. Os resultados de EC50, atividade antiradicalar (EC50
-1) 

e ABTS mostraram atividades decrescentes dos extratos na 

seguinte ordem: soja preta > soja marrom > soja amarela.  

Em relação ao EC50 e à atividade antiradicalar (EC50
-1), 

os extratos AAD (2.97 ± 0.05 µg.mL-1 e 336.57 ± 6.31) e AD 

Amostras 
Antocianinas 

mg.g-1 
Flavonóides 

mg.g-1 

Y 0.61 ± 0.00 c 9.95 ± 0.03 c 
B 1.96 ± 0.03 b 22.29 ± 0.03 a 
D 28.39 ± 0.00 a 20.67 ± 0.00 b 
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80% (3.52 ± 0.14 µg.mL-1 e 284.16 ± 10.87) foram mais 

eficientes frente ao radical DPPH●, quando comparados ao 

BHT (67.53 ± 3.20µg.mL-1 e 14.83 ± 0.70) e aos extratos da soja 

amarela e marrom. 

 

Tabela 3. Capacidade antioxidante (EC50), atividade 

antirradicalar (EC50
-1) e ação antioxidante relativa ao radical 

ABTS●+dos extratos de casca de soja, TBHQ e BHT. 

A Valores correspondentes à média ± desvio padrão (n=9). 
B Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na mesma coluna 

diferem significativamente (p ≤ 0.05), pelo teste de Tukey. 

 

Estes dados permitem correlacionar o teor de fenólicos 

(Tabela 1) e a capacidade antioxidante de AAD e AD 80% à 

concentração das antocianinas (Tabela 2), que possuem 

potencial antioxidante aumentado, em relação a outros 

compostos, devido ao número, posição e tipo de grupos 

químicos ligados aos seus anéis aromáticos (JENG et al, 2010; 

VOLP et al, 2008). 

A superioridade antioxidante verificada no TBHQ pode 

ser atribuída à presença de dois grupos hidroxila em sua 

molécula e maior poder de doação de elétrons para os radicais 

livres (CONTRERAS-CALDERÓN et al, 2011; SANTOS et al, 

2012), quando comparado ao BHT e aos demais extratos de 

soja, como o relatado por Nascimento et al (2014) e por 

Amostras 
EC50 

(µg.mL-1) 
Atividade 

antirradicalar [EC50
-1] 

ABTS 
(mmol TEAC.g-1) 

AY 50% 423.94 ± 20.54 a 2.36 ± 0.11 d 480.52 ± 6.37 d 
AY 80% 327.85 ± 5.21 b 3.05 ± 0.05 d 440.35 ± 5.61 d 

AAB 137.07 ± 2.27 c 7.30 ± 0.12 d 597.28 ± 12.14 c 
AB 80% 126.00 ± 1.16 c 7.94 ± 0.07 d 547.38 ± 4.28 c 

AAD 2.97 ± 0.05 d 336.57 ± 6.31 b 40117.96 ± 47.32 b 
AAD 80% 3.52 ± 0.14 d 284.16 ± 10.87 c 52933.13 ± 16.00 a 

TBHQ 1.27 ± 0.01 d 784.57 ± 7.76 a - 
BHT 67.53 ± 3.20 e 14.83 ± 0.70 d - 
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Epaminondas et al (2015), no estudo de extratos etanólicos de 

Moringa oleífera L. e de Allium sativum L., respectivamente, em 

comparação aos mesmos antioxidantes sintéticos. 

Quanto à ação antioxidante relativa ao radical ABTS●+ 

(Tabela 3), embora os extratos AD 80% e AAD (52933.13 ± 

16.00 e 40117.96 ± 47.32 mmol TEAC.g-1, respectivamente) 

tenham se destacado, todos os extratos naturais apresentaram 

resultados expressivos quando comparados ao DPPH●. 

Segundo Choi et al (2007), isso ocorre porque o DPPH é usado 

para avaliar os efeitos da eliminação do radical pela doação dos 

íons hidrogênio provenientes dos compostos fenólicos da casca 

da soja, em especial, as isoflavonas e antocianinas, enquanto 

o radical ABTS, além da eliminação dos radicais pela doação 

de hidrogênio, está relacionado à mensuração da quebra da 

cadeia dos antioxidantes.  

No ensaio FRAP, demonstrado na Tabela 4, todos os 

extratos diferiram significativamente (p < 0,05). O TBHQ 

apresentou elevado poder de redução do ferro (30.29 ± 0.10 

mmol Fe2+.g-1 D.E), seguido dos resultados de AD 80% (13.22 

± 0.98 mmol Fe2+.g-1 D.E) e AAD (12.92 ± 3.19 mmol Fe2+.g-1 

D.E), não havendo redução expressiva nos demais extratos.  

Os resultados variáveis dos extratos da soja preta estão 

ligados ao teor, natureza e grau de hidroxilação dos compostos 

fenólicos, que podem mudar dentro de uma mesma classe 

fenólica e não ter atividades antioxidantes semelhantes (TSAO 

et al, 2005). Além disso, a oxidação ou redução de radicais a 

íons, bloqueia as reações radicalares em cadeia, reduz a 

eliminação de radicais por transferência de elétrons e muda o 

mecanismo, o que pode ocasionar a subestimação de 

resultados (PRIOR; WU; SCHAICH, 2005). 
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Tabela 4. Capacidade antioxidante determinada pelo FRAP e 

inibição de oxidação (% OI) pelo método -caroteno. 

A Valores correspondentes à média ± desvio padrão (n=9). 
B Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na mesma coluna 

diferem significativamente (p ≤ 0.05), pelo teste de Tukey. 

*Extratos com concentração de 50 g.mL-1 em relação a TPC, comparado 

ao Trolox com concentração de 50 g.mL-1.  

 

Analisando a ação protetora dos extratos naturais e 

sintéticos em relação a peroxidação lipídica e a descoloração 

do β-caroteno (Tabela 4 e Figura 2), observou-se que o extrato 

AAD apresentou melhor atividade antioxidante em relação ao 

AD 80% e aos outros extratos naturais, embora seu 

desempenho tenha sido discreto em relação aos compostos 

referência (TBHQ, BHT e Trolox), na inibição da peroxidação do 

ácido linoleico. 

A inibição da peroxidação lipídica está diretamente 

relacionada ao TPC dos extratos das cascas de soja, que como 

todo produto de origem vegetal, possui composição complexa, 

podendo seus antioxidantes responder variavelmente às 

diversas fontes de radicais e agentes oxidantes (TSAO, 2005; 

PRIOR et al, 2005). 

Por essa razão, diferentemente dos métodos ABTS e 

FRAP, o sistema -caroteno indica o melhor desempenho do 

extrato AAD, que pode ser atribuído à estabilidade das 

Amostras 
FRAP 

(mmol Fe2+.g-1) 
OI -carotene (%)* 

AY 50% 0.33 ± 0.04 f 31.76 ± 1.66 c 
AY  80% 0.57 ± 0.05 e 40.29 ± 2.91 c 

AAB 0.80 ± 0.10 d 40.44 ± 1.04 c 
AB 80% 0.87 ± 0.12 d 43.38 ± 0.62 c 

AAD 12.92 ± 3.19 c 51.91 ± 5.61 b 
AD 80% 13.22 ± 0.98 b 12.39 ± 2.74 d 

BHT 0.54 ± 0.05 e 81.76 ± 0.52 a 
TBHQ 30.29 ± 0.10 a 83.82 ± 0.35 a 
Trolox - 82.09 ± 0.13 a 
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antocianinas presentes no solvente acidificado (ITO et al, 2013), 

utilizado na extração de compostos fenólicos. Entretanto, seus 

resultados menos expressivos em relação aos antioxidantes 

sintéticos se devem a degradação ou decomposição desses 

fitoquímicos mediante temperatura e presença de oxigênio, 

principais fatores responsáveis por sua baixa estabilidade (XU; 

CHANG, 2008b; TEIXEIRA; STRINGHETA; OLIVEIRA, 2008). 

 

Figura 2. Cinética de descoloração do sistema -caroteno-
ácido linoleico: proteção contra peroxidação lipídica por ação 
dos extratos naturais comparados aos controles positivos 
(TBHQ, BHT e Trolox) e ao negativo. 

Fonte: Própria (2014). 
 

Além desses resultados, Fernandes et al (2013) afirmam 

que a análise térmica de substâncias com potencial 

antioxidante é necessária, pois ao apresentar baixa 

estabilidade, podem ser degradadas facilmente, perder seu 

efeito antioxidante e atuar como pró-oxidantes. Diante disso, a 

estabilidade térmica dos extratos AAD e AD 80% foi avaliada, 
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uma vez que os demais continham baixo teor de TPC e 

resultados pouco eficazes para o DPPH, ABTS e FRAP. 

As curvas termogravimétricas (TG) e as de DTA dos 

extratos naturais, BHT e TBHQ são apresentadas na Figura 3 e 

os dados das curvas analisadas, na Tabela 5. Os extratos AAD 

e AD 80% apresentaram perfis de decomposição 

caracterizados por cinco e quatro eventos de perda de massa, 

respectivamente. Para melhor avaliar a estabilidade térmica das 

amostras, foi considerada a temperatura inicial de 

decomposição (Ti) obtida a partir da segunda etapa, uma vez 

que na primeira etapa ocorre um evento endotérmico (Figura 3) 

e as perdas de massa de 8.2% e 7.6%, de AAD e AD 80%, 

respectivamente, podem ser atribuídas ao teor de umidade, 

solvente residual e volatilização/ decomposição de compostos 

fenólicos pouco estáveis (XU et al, 2007).  

 

Figura 3. Curvas TG (a) e DTA (b) de extratos de soja preta 

(AAD e AD 80%), BHT e TBHQ. 

Fonte: Própria (2014). 

 

No segundo evento de decomposição, AAD apresentou 

maior estabilidade térmica (125 ºC) e menor perda de massa 

(35.7 %) em relação a AD 80% (119 ºC e 40.4 %). Nessa fase, 
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o evento exotérmico (Tabela 5), a 301 °C, para AAD e a 334 °C 

para AD 80%, além da perda de massa, pode ter sido 

ocasionado pela clivagem e combustão da porção glicídica das 

antocianinas (cianidina-3-glicosídio) e pela decomposição 

completa da cianina formada, que segundo Wang et al (2014), 

ocorreram a 300 °C e 390 °C respectivamente, em análises 

termogravimétricas de extratos etanólicos purificados das 

antocianinas, quantificadas na soja preta por cálculos 

termodinâmicos.   

 

Tabela 5. Dados referentes às curvas de TG e DTA dos extratos 
de casca de soja preta, BHT e TBHQ. 

a Temperatura inicial;  bTemperatura final; cPerda de massa. 

A soma dos eventos exotérmicos subsequentes, com 

temperatura final de decomposição (Tf) a 802 °C para ambos 

os 

extratos naturais, apresentam perdas de massa de 84.7% 

 TG – Dinâmica  DTA 

 
 

Etapas Ti
a – Tf

b/ ºC 
∆mc/ 

% 
 Eventos T/ ºC 

BHT 
1º 78 – 253 99  

Endo 
Endo 

73 
193 

Resíduo - 1.0  - - 
       

TBHQ 1º 92 – 248 99  
Endo 
Endo 

131 
228 

 Resíduo - 1.0  - - 
       

AAD 1º 34 – 125 8.2  Endo 54 
 2º 125 – 371 35.7  Exo 301 
 3º 371 – 664 34.1  Exo 461 
 4º 664 – 802  14.7  Exo 766 
 5º 802 – 1000  7.0  - - 
 Resíduo - 0.3  - - 
       

AD 
80% 

1º 33 – 119 7.6  Endo 53 

 2º 119 – 386 40.4  Exo 334 
 3º 386 – 802 48.7  Exo 502 
 4º 802 – 1000  3.1  - - 
 Resíduo - 0.2  - - 
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(AAD) e 48.7% (AD 80%) atribuídas aos processos de 

decomposição e combustão dos compostos orgânicos 

termicamente mais estáveis (NASCIMENTO et al, 2014), 

incluindo alguns fenólicos presentes no extrato seco e 

posteriormente, à formação de resíduos provenientes da 

quebra de compostos inorgânicos e outras impurezas advindas 

da mistura e interação de substâncias na matriz vegetal 

(FERNANDES et al, 2013).  

Os resultados sugerem que os extratos naturais 

apresentaram estabilidade térmica relevante em relação ao 

BHT (78 ºC e 99%), ao TBHQ (92 ºC e 99%) e ao ácido gálico 

(68 °C), classificado como antioxidante natural puro (SANTOS 

et al, 2012). No entanto, AAD mostrou maior estabilidade em 

relação a AD 80%, que pode ser explicada pela maior extração 

de compostos fitoquímicos, em especial, das antocianinas, 

proporcionada pela polaridade do solvente e o meio acidificado 

utilizados durante sua extração. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados sugerem a existência de grande 

quantidade de compostos fenólicos nas cascas do grão de soja, 

especialmente nas mais escuras, justificando assim, a maior 

capacidade antioxidante desses extratos em diferentes 

métodos e em relação aos antioxidantes sintéticos. Além disso, 

a polaridade do solvente e acidificação do meio podem ter 

contribuído para maior extração de flavonoides solúveis, como 

as antocianinas e outras substâncias mais estáveis às altas 

temperaturas, que permitiram uma maior estabilidade térmica 

do extrato AAD em relação ao AD 80%, BHT e TBHQ. Diante 

dos resultados expressivos dos extratos de casca da soja preta, 
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em especial a do AAD, torna-se viável sua utilização pela 

indústria de alimentos, como alternativa de substituição parcial 

de antioxidantes sintéticos. 
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RESUMO: Os ácidos graxos essenciais, o ômega 3, ácido alfa-
linolênico (ALA, C18:3) e o ômega 6, ácido linoleico (AL, C18:2) 
que apresentam insaturações separadas apenas por um 
carbono metilênico, com a primeira dupla ligação no terceiro e 
sexto carbono, respectivamente, são de suma importância na 
composição da dieta humana. A relevância da relação ômega-
6/ômega-3 fundamenta-se na competição existente entre os 
ácidos linoleico e alfa linolênico pela ação da enzima delta-6 
dessaturase, que converte ambos em diferentes subespécies. 
Portanto, um consumo elevado de ácido linoleico pode diminuir 
o metabolismo do ácido alfa linolênico a EPA e DHA, limitando 
os benefícios do ácido ômega-3. O presente estudo teve como 
objetivo, reunir informações científicas acerca desses ácidos 
graxos essenciais, com destaque para a importância da razão 
equilibrada de ômega 6/ômega 3 na dieta para saúde humana. 
As informações contidas neste estudo foram acessadas através 
de uma busca na base de dados “sciencedirect”, utilizando 
estudos a partir do ano de 2012. O desequilíbrio na razão 
ômega 6/ômega 3 na dieta, corresponde ao risco elevado de 
doenças cardiovasculares, agravo de doenças neurológicas, 
como a depressão, bem como de doenças inflamatórias, como 
osteoartrite, doença do refluxo gastroesofágico, dentre outras. 
Os ácidos graxos essenciais desempenham um papel 
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fundamental na modulação da resposta inflamatória, 
considerando a razão ômega 6/ômega 3 de 2:1 com ação mais 
eficiente.  
Palavras-chave: Razão ômega 6/ômega 3. Óleos comestíveis. 

Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, tem se disseminado informações sobre os 

alimentos que podem prevenir doenças como diabetes, 

hipertensão, e que também podem melhorar a qualidade de 

vida, e reduzir na maioria das vezes, a sua massa corporal. A 

Organização Mundial de Saúde (2015), define  alguns pontos 

para uma alimentação saudável, destacando que dentre os 

30% do consumo de gorduras das calorias totais ingeridas, é 

preferível o consumo das gorduras insaturadas em detrimento 

das gorduras saturadas, e dispensa como parte de uma 

alimentação saudável, as gorduras trans. Dentre as gorduras 

insaturadas, merecem destaque os ácidos graxos essenciais, 

os quais o nosso organismo não sintetiza, o ômega 3, ácido 

alfa-linolênico (ALA, C18:3) e o ômega 6, ácido linoleico (AL, 

C18:2) que apresentam insaturações separadas apenas por um 

carbono metilênico, com a primeira dupla ligação no terceiro e 

sexto carbono, respectivamente.  

Como não são sintetizados no organismo humano, é de 

suma importância a incorporação desses ácidos graxos à dieta 

através de alimentos como óleos vegetais, sementes 

oleaginosas e peixes de águas frias. Importante salientar que o 

ALA e o AL são precursores de ácidos graxos de cadeia longa, 

por exemplo, o ômega 3 (ALA) é substrato de algumas enzimas 

que sintetizam o DHA (ácido docosahexaenóico, C22:6) e o 
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EPA (ácido docosapentaenóico, C22:5), enquanto o ômega 6 

(AL) é precursor do ácido araquidônico (AA, C20:4). 

O DHA e o AA têm importante função na formação, 

desenvolvimento e funcionamento do cérebro e da retina, sendo 

predominante na maioria das membranas celulares desses 

órgãos (MARTIN, 2006). O EPA e DHA tem papel significativo 

contra as doeças cardiovasculares. DHA também exerce 

proteção nos tecidos nervosos na fase de envelhecimento 

(RINCÓN-CERVERA, et al., 2016). 

Assim, a relação ômega-6/ômega-3 na dieta 

fundamenta-se na competição existente entre os ácidos 

linoleico e alfa linolênico pela ação da enzima delta-6 

dessaturase, que converte ambos em diferentes subespécies. 

Então, um consumo elevado de ácido linoleico pode diminuir o 

metabolismo do ácido alfa linolênico a EPA e DHA, limitando os 

benefícios do ácido ômega-3 (LIOU, et al., 2007). Por outro 

lado, a afinidade maior da enzima delta-6-dessaturase pelos 

ácidos graxos ômega-3, pode prejudicar a produção dos 

metabólitos essenciais derivados da bioconversão do ácido 

linoleico, ácido araquidônico (AA), não sendo produzidos de 

forma satisfatória, o que justificaria uma recomendação elevada 

deste consumo quando comparado ao ácido ômega-3. 

Alguns estudos sugerem que a dieta dos povos 

ocidentais tem um desequilíbrio nessa relação ômega 6/ômega 

3 (CALDER, 2015), e isto pode ser considerado um dos fatores 

responsáveis pela alta incidência de doenças cardiovasculares 

e neurológicas. 

Portanto, o presente estudo teve como objetivo, reunir 

informações científicas acerca desses ácidos graxos 

essenciais, com destaque para a importância da razão 

equilibrada de ômega 6/ômega 3 na dieta para saúde humana. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

As informações contidas neste estudo foram acessadas 

através de uma busca na base de dados “sciencedirect”, 

utilizando os seguintes descritores: n6/n3 ratio, edible olis, 

health. Foram utilizados estudos publicados a partir do ano de 

2012. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos esclarecendo a síntese dos ácidos graxos 

essenciais de cadeia muito longa foram acessados, 

demonstrando a ação das enzimas neste processo ilustrado na 

“Fig. (1)”. Pode-se observar as mesmas enzimas participando 

da síntese de ácidos graxos de cadeia longa, 

consequentemente ocorrendo uma competição metabólica, no 

qual o ômega 3, substrato de maior afinidade com a enzima 

delta 6 dessaturase, pode inibir a síntese do ácido araquidônico, 

o qual é imprescindível no desenvolvimento do cérebro e 

formação da retina (CALDER, 2015).  
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Figura 1. Vias da biossíntese dos ácidos graxos da família 

ômega 6 e ômega 3. 

 
Fonte: (CALDER, 2015). 

 

 Liu, et al. (2016), avaliou o efeito protetor da 

suplementação da razão de ômega 6/ômega 3 com diferentes 

quantidades de EPA/DHA contra a aterosclerose em ratos, 

utilizou óleo de peixe e algas (DHA/EPA 2:1, 1:1 and 1:2), e/ou 

óleos vegetais com razão ômega 6/ômega3 de 4:1, foi 

observado redução significativa na área da placa de 

aterosclerose, no perfil lipídico do soro, resposta inflamatória, 

produção de espécies reativas ao oxigênio aórtico, e nos fatores 

pró-inflamatórios. 

 Hintze,Tawzer, Ward (2016), avaliaram o efeito de 

diferentes razões de ômega 6/ômega 3 (1:1, 10:1 e 20:1), e 

concentração de ácidos graxos poli-insaturados (2,5%, 5% e 

10%) resposta inflamatória aguda em camundongos, e verificou 

que a menor razão ômega 6/ômega 3 foi mais eficaz na 

resposta do que a concentração. 
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Óleos vegetais ricos em ácido alfa linolênico, 

rosamosqueta (Rosa rubiginosa), sacha inchi (Plukenetia 

volubis) e chia (Salvia hispanica) podem aumentar o conteúdo 

de ômega 3 hepático e modular o metabolismo dos ácidos 

graxos e a resposta antioxidante em ratos (RINCÓN-

CERVERA, et al., 2016). 

A “Figura (2)”, mostra um desequilíbrio dietético no 

consumo dos ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, representando 

a dieta ocidental. Um consumo elevado de ômega 6 acarreta 

um aumento no seu metabolismo, sintetizando maior conteúdo 

de ácido araquidônico (AA). Uma redução no consumo de 

ácidos graxos ômega 3, reduz o seu metabolismo, e a síntese 

de seus derivados, EPA e DHA. O aumento do ácido 

araquidônico (AA) nas membranas fosfolipídicas conduz ao 

aumento na produção das enzimas cicloxigenase (COX) e 

lipoxigenase (LOX), eicosanoides derivados do AA e reduz os 

eicosanoides derivados EPA/DHA, consequentemente, 

aumentando a produção de citocinas inflamatórias e pró-

inflamatórias. Isto acarreta num decréscimo da expressão do 

gene PPARα (Peroxisome proliferator-activated receptor), e 

aumento na expressão dos genes SREBP-1c (Sterol regulatory 

element-binding transcription factor 1) e NFκB (factor nuclear 

kappa B) (PATTERSON, et al., 2012). 

O gene SREBP-1c, é responsável pela indução de 

enzimas lipogênicas, que sintetizam ácidos graxos e promovem 

a sua incorporação em triglicerídeos e fosfolipídeos, enquanto 

o gene PPARα regula a expressão de genes que facilitam a 

entrada de ácidos graxos e transporte intracelular de ácidos 

graxos na mitocôndria e peroxissomos para oxidação, além de 

enzimas catabólicas como as relacionadas a β- oxidação 

mitocondrial e a NF-κB, está envolvida na resposta celular a 
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estímulos como o estresse, citocinas, radicais livres, radiação 

ultravioleta, oxidação de LDL e antígenos virais e bacterianos. 

Essa mudança na expressão gênica pode também 

ocasionar um aumento na lipogênese, e consequentemente, 

um aumento na inflamação.  

 Como resultado dessas variações, surgem as doenças 

da inflamação que estão destacadas na “Fig. (2)”, doenças 

cardiovasculares, artrite reumatoide, doença de Alzeimer. 

 

Figura 2. O efeito do desequilíbrio ômega 6/ômega 3 em 
várias doenças inflamatórias. 

 
Fonte: (PATTERSON, et al., 2012). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Citocina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radical_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ultravioleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ultravioleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%A9nio
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Um estudo realizado com camundongos induzidos a 

colite aguda, avaliou o efeito de misturas de óleo de soja com 

óleo de peixe com diferentes razões de ômega 6 / ômega 3 na 

modulação da resposta inflamatória, e observou que em 

comparação com uma proporção de ômega 6/ômega 3 de 4:1, 

uma proporção de 2:1 foi mais eficaz na redução da reação 

inflamatória da colite (HUANG, et al., 2015). 

Umesh e Naidu (2012), desenvolveram blendas de óleos 

vegetais utilizando o óleo de agrião de jardim rico em ALA, 

adicionando os óleos de girassol, gergelim e óleo de arroz  para 

melhorar a razão ômega 6/ômega 3, e verificaram um 

decréscimo significativo nos lipídios do soro e do fígado, 

Colesterol Total, Triglicerídeos e LDL-c de animais alimentados 

com o óleo de agrião nativo e com as blendas correspondendo 

a 10% da dieta. Eles também alcançaram uma razão ômega 

6/ômega 3 de 2.3:2.6, que demonstrou efeito modulatório no 

metabolismo lipídico desses animais. 

Outra abordagem interessante da razão ômega 6/ômega 

3, foi uma investigação do seu efeito na doença crônica do 

refluxo gastroesofágico utilizando modelo animal, 

administrando óleo de girassol e óleo de peixe como fonte dos 

ácidos graxos poli-insaturados, nos resultados foi observado a 

redução na severidade da doença ao administrar 1:1,5 da razão 

ômega 6/ômega 3 (WEI, et al., 2016). 

Segundo Yu, et al. (2015), o aumento da expressão da 

metaloproteína 13 (MMP13) na matriz dos condrócitos contribui 

para o desenvolvimento da osteoartrite, assim investigaram o 

efeito de uma baixa razão de ômega 6/ômega 3 associado a 

redução da expressão dessa proteína in vitro e in vivo. No 

experimento in vitro eles cultivaram condrócitos humanos com 
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razão AL:ALA variando de 1:1 até 10:1. No in vivo eles 

utilizaram ratos Sprague-Dawley, administrando dietas com 

diferentes proporções de AL:ALA por seis semanas. 

Observaram que baixa razão de  ômega 6/ômega 3, reduziu os 

níveis da MMP13, e as razões 1:1 e 2:1 reduziu 

signifativamente a taxa de inchamento da pata, os níveis de 

MMP13 no soro, assim também, as análises histológicas 

mostraram um alívio no dano ocasionado pela osteoartrite à 

cartilagem. Este estudo pode significar um meio de controle na 

redução dos sintomas da osteoartrite. 

 Husted e Bouzinova (2016) elaboraram uma revisão para 

esclarecer a relação da razão ômega 6/ômega 3 e o 

desenvolvimento da depressão, que está intimamente 

relacionado ao entendimento de como esses ácidos graxos 

estão envolvidos na produção de eicosanoides e como eles 

podem afetar a fluidez da membrana, pela incorporação na 

membrana fosfolipídica. Eles sugerem os possíveis 

mecanismos associados ao desequilíbrio dietético da razão 

ômega 6/ômega 3 e a depressão, como um aumento na 

produção de citocinas pró-inflamatórias que pode alterar a 

fluidez da membrana, e potencialmente afeta as enzimas de 

ligação, canais de íons, atividade do receptor e a ligação dos 

neurotransmissores. Eles também reuniram ensaios clínicos 

demonstrando que a suplementação com o ômega 3 pode ter 

efeito benéfico no tratamento da depressão. 
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Tabela 1. Efeitos da razão ômega 6/ômega 3 no tratamento ou 

prevenção de algumas patologias. 

Ômega 

6/ômega 3 

Efeitos na saúde Referências 

4:1 Redução significativa na 

área da placa de 

aterosclerose, no perfil 

lipídico do soro, resposta 

inflamatória, produção 

de espécies reativas ao 

oxigênio aórtico, e nos 

fatores pró-inflamatórios. 

(LIU, et al., 2016) 

1:1 Foi melhor na resposta 

inflamatória. 

(HINTZE;TAWZER; 

WARD, 2016) 

2:1 Eficaz na redução da 

reação inflamatória da 

colite. 

(HUANG, et al., 

2015) 

2,3:2,6 Efeito modulatório no 

metabolismo lipídico. 

(UMESH; NAIDU, 

2012) 

1:1,5 Redução na severidade 

da doença do Refluxo 

Gastroesofágico 

(WEI, et al., 2016) 

1:1,2:1 Reduziu os níveis da 

expressão da 

metaloproteína 

(MMP13), responsável 

pelo apareceimento da 

osteoartrite, reduziu 

signifativamente a taxa 

de inchamento da pata. 

E, as análises 

(YU, et al., 2015) 
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histológicas mostraram 

um alívio no ocasionado 

pela osteoartrite à 

cartilagem. 

Desequilíbrio 

dietético 

Na depressão, acontece 

o aumento na produção 

de citocinas pró-

inflamatórias que pode 

alterar a fluidez da 

membrana, e 

potencialmente afetar as 

enzimas de ligação, 

canais de íons, a 

atividade do receptor e a 

ligação dos 

neurotransmissores. 

(HUSTED; 

BOUZINOVA, 

2016) 

 

 Na maioria dos estudos que analisaram o efeito de 

diferentes razões ômega 6/ômega 3 na dieta, utilizavam a 

estratégia da elaboração de blendas de óleos vegetais para 

alcançar as proporções ideiais. Assim, uma revisão sobre as 

propriedades de blendas de óleos vegetais, trouxe também 

informações sobre os efeitos na saúde, os quais estão exibidos 

na “Tab. (2)” adaptada para esta revisão (HASHEMPOUR-

BALTORK, et al., 2016). 

 

Tabela 2. O efeito da razão ômega 6/ômega 3 utilizando 

blendas de óleos vegetais na saúde cardiovascular. 

Blendas de 

óleos 

Ômega 

6/ômega 

3 

Efeitos na saúde Referências 
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Óleo da 

castanha do 

Brasil+ Óleo 

de côco 

13,54 Aumentou os 

níveis de HDL, e 

controlou os níveis 

de Colestetrol total 

e LDL. 

(EL-ANANY E 

ALI, 2012) 

Óleo de 

girassol + 

óleo de 

agrião  

2,3 Reduziu o 

colesterol total, 

triglicerídeo e 

modulou o perfil 

lipídico. 

(UMESHA E 

NAIDU, 2015) 

Óleo de 

gergelim + 

óleo de arroz 

88,9 Efeito anti-

hipertensivo e 

redução dos 

lipídios. 

(DEVARAJAN, 

et al., 

2016) 

Óleo de 

amendoim + 

óleo de 

linhaça 

1 Aumentou a 

quantidade de EPA 

e DHA nos lipídios 

do soro e do fígado. 

(SHARMA e 

LOKESH, 

2013) 

Óleo de 

arroz + óleo 

de cártamo 

91,8 Reduziu os níveis 

de LDL-c e teve um 

efeito positivo nos 

marcadores 

inflamatórios. 

(UPADYA, 

DEVARAJU e 

JOSHI, 2015) 

Óleo de oliva 

+ óleo de 

soja  

12,24 Reduziu o 

colesterol no soro e 

teve um efeito 

hipolipidêmico em 

hamster, modulou 

o metabolismo 

lipídico. 

(JAN, et 

al.,2016) 
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Óleo de 

arroz + óleo 

de agrião 

2,2 Reduziu os níveis 

de colesterol total, 

triglicerídeos e 

LDL-c. 

(UMESHA E 

NAIDU, 2015) 

Óleo de 

girassol + 

óleo de 

linhaça 

2,4 Reduziu os níveis 

de colesterol total, 

triglicerídeos e 

melhorou a 

atividade 

antioxidante. 

(UMESHA E 

NAIDU, 2015) 

Fonte: Adaptado de Hashempour-Baltork, et al., (2016). 

 

  A “Tabela (2)”, está apresentando o potencial 

cardioprotetor da razão ômega 6/ômega 3 advindas de fontes 

vegetais, que podem ser uma alternativa na tecnologia de 

alimentos, a elaboração de blendas para alcançar adequada 

razão desses ácidos graxos essenciais, com efeitos 

comprovados a saúde. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os ácidos graxos essenciais desempenham um papel 

fundamental na modulação da resposta inflamatória, 

considerando a razão ômega 6/ômega 3 de 2:1 com ação mais 

eficiente. 

O desequilíbrio na razão ômega 6/ômega 3 na dieta, 

corresponde ao risco elevado de doenças cardiovasculares, 

agravo de doenças neurológicas, como a depressão, bem como 

de doenças inflamatórias, como osteoartrite, doença do refluxo 

gastroesofágico, dentre outras.  
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RESUMO: Devido à sua composição nutricional, as frutas e as 
polpas de frutas constituem-se excelentes substratos para o 
desenvolvimento de micro-organismos. A presença de micro-
organismos aos alimentos torna-se um perigo, visto que, além 
de deteriorar o produto, podem acarretar sérios danos à saúde 
do consumidor e ocasionar prejuízos à indústria. Desta forma, 
para minimizar a probabilidade de contaminação de frutas e seu 
subproduto, polpas de frutas, faz-se necessário a adoção de 
medidas higiênico-sanitárias de caráter preventivo, com intuito 
de elaborar produtos seguros e de qualidade. Para tanto, torna-
se imprescindível realizar um rigoroso controle do processo 
produtivo e do produto final. A presente pesquisa objetivou 
propor intervenções higiênico-sanitárias a uma indústria de 
polpas de frutas localizada na região do Curimataú paraibano, 
por meio da implementação de Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs). Para tanto, foi realizado um 
levantamento prévio, através da aplicação de um questionário, 
buscando informações importantes acerca da rotina de trabalho 
desempenhada por manipuladores de alimentos, listando as 
conformidades e não conformidades do serviço. Os resultados 
desta avaliação demostraram a não conformidade de vários 
quisitos básicos que a indústria deveria atender. Desta forma, 
os POPs foram propostos com intuito de minimizar a 
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probabilidade de contaminação no local e garantir a elaboração 
de alimentos seguros do ponto de vista microbiológico, 
atendendo assim  as especificações previstas na legislação 
sanitária de alimentos. 
Palavras-chave: Indústria de polpa de frutas. Segurança de 

alimentos. Procedimento Operacional Padronizado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência da transição nutricional, grande parte da 

população opta por adquirir alimentos que sofreram algum tipo 

de processamento em detrimento aos alimentos naturais. Os 

benefícios desta aquisição são vários, como o aumento da vida 

de prateleira de alguns produtos, além da facilidade no preparo 

dos mesmos. Germano (2011) reforça afirmando que as 

necessidades dos países industrializados modificaram-se, o 

que tornou a sociedade urbana mais consumista e exigente.  

Além disso, os hábitos alimentares também sofreram 

alterações, principalmente devido a diminuição do tempo 

disponível para preparação de alimentos e até mesmo para sua 

ingestão (TARDIDO; FALCÃO, 2006). Neste sentido, as 

mudanças nas tendências de consumo têm impulsionado, de 

forma significativa, a indústria de alimentos na busca alimentos 

atrativos, de fácil manuseio e preparo com objetivo de agradar 

o perfil dos consumidores emergentes. 

Todavia, os alimentos submetidos a algum tipo de 

processamento, devem passar obrigatoriamente por um 

rigoroso controle higiênico sanitário, a fim de garantir aos 

consumidores alimentos de qualidade, que venham prover os 

nutrientes necessários e não ocasione agravos à saúde. Nesta 

perspectiva, a segurança sanitária dos alimentos ofertados para 
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consumo da população torna-se um dos desafios dos órgãos 

responsáveis pela saúde pública (PINHEIRO; WADA; 

PEREIRA, 2010). 

Devido à sua composição, as frutas e polpas de frutas 

constituem-se em bons substratos para o desenvolvimento de 

micro-organismos, os quais além de deteriorar o produto, 

podem acarretar sérios danos à saúde do consumidor. Durante 

a manipulação das frutas para elaboração das polpas de frutas, 

pode haver contaminação por diversas condições, que vão 

desde às condições precárias de higiene dos manipuladores, 

equipamentos, utensílios, ambiente e condições inadequadas 

de armazenamento dos produtos prontos para consumo 

(ZANDONADI et al., 2007). 

Mediante as informações supracitadas, o presente 

trabalho teve como objetivo realizar intervenções higiênico- 

sanitárias viáveis a uma indústria de polpas de frutas localizada 

na região do Curimataú paraibano, por meio da implementação 

de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), a fim de 

propiciar a elaboração de produtos microbiologicamente 

seguros. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo levou em consideração os resultados 

obtidos em estudo anterior a este realizado por Medeiros et al., 

(2015) o qual buscou avaliar a contaminação do ar por fungos 

anemófilos na indústria de polpa de frutas em questão. Os 

resultados da pesquisa indicaram uma elevada contagem de 

fungos anemófilos e apontou a necessidade de intervenções 

higiênico-sanitárias viáveis. Por este motivo, verificou-se a 

necessidade de avaliar as condições de trabalho, como forma 
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de averiguar e determinar os condicionantes da contaminação 

apresentada. Para tanto, precedeu-se a elaboração de um 

questionário modelo com objetivo de acompanhar a rotina de 

trabalho existente no local, listando as conformidades e não 

conformidades apresentadas por manipuladores durante a 

execução das atividades de rotina na indústria. Realizou-se a 

avaliação das conformidades e não conformidades e apartir dos 

resultados obtidos foram elaborados os Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POPs) obedecendo a 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 275, de 21 de outubro de 2002 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2002). 

Para tanto, realizou-se a caracterização dos setores da 

escala produtiva da indústria de polpas de frutas através de 

uma visita in loco. A caracterização foi realizada por meio da 

análise observacional do serviço em pleno funcionamento, em 

dias alternados. Todas as infomações acerca  do fluxo de 

produção, etapas de processamento das frutas até a 

elaboração do produto final, assim como o perfil de trabalho 

desempenhado pelos manipuladores foram devidamente 

anotadas. Os setores foram enumerados e descritos 

respeitando o fluxo de produção existente no local.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conceito de perigo em alimentos foi definido como 

qualquer propriedade biológica, física ou química, que possa 

tornar um alimento prejudicial ao consumo humano. É qualquer 

contaminação, crescimento inaceitável, ou sobrevivência de 

micro-organismos em alimentos que possam afetar a sua 

inocuidade e qualidade (deterioração) e a produção ou a 

persistência de substâncias como toxinas, enzimas ou produtos 
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resultantes do metabolismo microbiano em alimentos. Entre os 

três tipos de perigos, o perigo biológico é o que apresenta maior 

risco à inocuidade dos alimentos (BAPTISTA; VENÂNCIO, 

2003). 

Os micro-organismos podem desempenhar papéis muito 

importantes nos alimentos, sendo possível classificá-los em três 

grupos distintos, dependendo da interação existente entre 

micro-organismos e alimento. Podem ser classificados como os 

que ocasionam alterações químicas prejudiciais, resultando em 

“deterioração microbiana”; os que apresentam um risco à 

saúde, sendo estes “patogênicos”, podendo afetar tanto o 

homem como animais; ou micro-organismos que causam 

alterações benéficas aos alimentos, modificando suas 

características originais de forma a transformá-lo em um novo 

alimento. Entretanto, torna-se difícil definir a qual categoria 

pertence um determinado micro-organismo, uma vez que ele 

pode causar deterioração em um determinado alimento, mas as 

reações químicas podem ser desejáveis em outro alimento 

(FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

Nas frutas e em produtos derivados delas, estes perigos 

podem ser provenientes do período de pós-colheita, bem como 

das condições de armazenamento e da manipulação que estão 

sendo submetidas, para evitar estes problemas faz-se 

necessário que se tenha um rigoroso controle durante a 

aquisição, armazenamento e manipulação dessa matéria prima, 

pois como destaca Rodrigues et al., (2010), os cuidados iniciais 

devem ser sempre no sentido de prevenir a contaminação das 

matérias-primas. Tais cuidados, além de evitarem a ocorrência 

de doenças provocadas pelo consumo de alimentos 

contaminados, garantem o cumprimento da legislação sanitária 
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brasileira vigente quanto às ações e cuidados previstos nas 

Boas Práticas de Fabricação.  

O propósito dominante destes procedimentos é que 

matéria-prima satisfaça sempre, às exigências relacionadas ao 

seu valor nutritivo, com a normalidade de seus caracteres 

organolépticos, com a sua sanidade, sua capacidade de resistir 

às manobras dos processamentos e com a sua adequação à 

forma requerida de industrialização (EVANGELISTA, 1999). 

Para realização do controle efetivo da contaminação de 

frutas e seus subprodutos, é necessário que haja atenção aos 

perigos diários que estes alimentos são submetidos, de modo a 

intervir positivamente, desde seu estado de matéria prima a 

elaboração do produto final. Pois, segundo Souza; Carneiro; 

Gonsalves (2011) a microbiota que contamina os produtos de 

frutas é proveniente das condições da matéria-prima e da 

lavagem às quais estas são submetidas, além das condições 

higiênico-sanitárias dos manipuladores, equipamentos e 

ambiente industrial em geral. 

A produção de alimentos com segurança exige cuidados 

especiais, para que se eliminem, quase na sua totalidade, os 

riscos de contaminação provocados por perigos físicos, 

químicos e biológicos ao qual esses alimentos estão sujeitos 

(SERAFIM; SILVA, 2012).  

Assim, é necessário que se tenha o envolvimento de 

todos os profissionais que são responsáveis pela elaboração 

dos produtos, visando a sua qualidade e manutenção da 

empresa no mercado de trabalho. Esse trabalho deve estar 

fundamentado em planos de amostragem bem definidos, no 

monitoramento por meio da avaliação microbiológica do 

ambiente, dos equipamentos, dos utensílios e dos 

manipuladores, a fim de melhorar sensivelmente a qualidade 
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dos alimentos. Caso não tenha a efetivação destas ações os 

alimentos podem tornar-se potentes veiculadores de micro-

organismos, ocasionando doenças aos consumidores 

(ANDRADE; SILVA; BRABES, 2003 apud ANDRADE et al., 

2000). 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são 

todas as ocorrências clínicas consequentes à ingestão de 

alimentos que possam estar contaminados com micro-

organismos patogênicos (infecciosos, toxinogênicos ou 

infestantes), substâncias químicas, objetos lesivos ou que 

contenham em sua constituição estruturas naturalmente 

tóxicas, ou seja, são doenças consequentes a ingestão de 

perigos biológicos, químicos ou físicos presente nos alimentos 

(SILVA JÚNIOR, 2008, p51). 

Essas doenças são causadas por micro-organismos 

transmitidos por alimentos e constituem uma preocupação 

mundial de saúde pública. Segundo Rodrigues et al., (2010), 

nos últimos anos a incidência de doenças transmitidas por 

alimentos tem aumentado em várias partes do mundo. Existem 

vários motivos para tal, como por exemplo, as a adaptações 

microbianas, às mudanças nos sistemas de produção de 

alimentos, mudanças nas práticas agropecuárias, na tecnologia 

de alimentos, no comércio internacional, no estilo de vida, nas 

demandas dos consumidores, mudanças demográficas e no 

comportamento humano.  

Deve-se destacar, portanto, que o alimento livre de 

contaminantes garante à população suas condições 

nutricionais sem riscos de doença e é de extrema importância 

para a faixa etária abaixo de cinco anos pela alta mortalidade 

por diarreia, para idosos e para imunossuprimidos 

(RODRIGUES et al., 2010). 
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O propósito dominante destes procedimentos é que 

matéria-prima satisfaça sempre, às exigências relacionadas ao 

seu valor nutritivo, com a normalidade de seus caracteres 

organolépticos, com a sua sanidade, sua capacidade de resistir 

às manobras dos processamentos e com a sua adequação à 

forma requerida de industrialização (EVANGELISTA, 1999). 

O processamento de frutas para obtenção de polpas é 

uma atividade agroindustrial importante e tem ganhado 

destaque em todo o país, na medida em que agrega valor 

econômico à fruta, evitando os desperdícios e minimizando 

perdas que podem ocorrer durante a comercialização do 

produto in natura (PEREIRA et al., 2006). Além destas 

vantagens, as polpas de frutas propiciam benefícios aos 

comensais que poderão utilizá-las como matéria prima para 

diversas preparações culinárias, agregando valor nutricional ao 

produto elaborado.  

A indústria de polpa de frutas analisada na presente 

pesquisa localiza-se na região do Curimataú paraibano, em 

área periférica do centro da cidade a qual está instalada. A 

mesma dispõe de uma estrutura de médio porte onde realiza 

uma produção diária de aproximadamente 500 kg de polpas, 

incluindo uma variedade de sabores entre eles, goiaba, manga, 

morango, maracujá, graviola, umbú, cajá, ameixa, acerola, uva 

e cajá. 

Atualmente, as unidades que são responsáveis pela 

fabricação de polpas de frutas são, em sua maioria, compostas 

por pequenos produtores, dos quais grande parte ainda utiliza 

processos artesanais (PEREIRA et al., 2006). Fato que não foi 

evidenciado na indústria em questão, pois a mesma utiliza-se 

de procedimentos industriais para obtenção das polpas, 

embora, algumas atividades como a seleção, lavagem, 
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descasque, corte e despolpamentos das frutas sejam feitos 

artesanalmente. 

A indústria foi dividida em seis setores distintos de 

acordo com o fluxo de produção, que compreendem: Setor I– 

área de recebimento da matéria prima, setor II – área de 

processamento e envase de polpas de frutas; setor III – câmara 

de congelamento, setor IV – área de empacotamento das 

polpas; setor V – Câmara de refrigeração. O setor VI 

denominado área livre, não participa ativamente do fluxo de 

produção, entretanto esta área comunica-se com os demais 

setores da empresa. 

No mesmo local são realizados procedimentos de pré-

preparo das frutas, como: seleção, onde os frutos são avaliados 

qualitativamente dando ênfase as características sensoriais 

(textura, odor e cor) a fim de escolher os frutos que estão em 

bom estado de conservação, ausente de podridões, 

deformações e machucados e que tenham atingido o grau de 

maturação. De acordo com Pereira et al., (2006) a maturação é 

caracterizada pelas mudanças de cor, sabor, aroma e textura 

que proporcionam as condições organolépticas ótimas e 

asseguram sua qualidade comestível. 

A seleção das frutas é uma importante etapa e nela 

devem ser analisadas as condições higiênico-sanitária das 

frutas no momento de sua aquisição, bem como as 

características sensoriais das mesmas, pois como afirma 

Nonato et al., (2014) a presença de vetores e pragas e ou de 

seus vestígios, assim como de outros materiais contaminantes 

deve ser observado criteriosamente e os frutos que estiverem 

em condições insatisfatórias devem ser rejeitados. 

A lavagem também é um procedimento efetuado nesta 

área, sendo realizada com água tratada em tanques reservados 
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para esta finalidade. O objetivo desta etapa é retirar as 

sujidades advindas do campo, como material arenoso e 

remover superficialmente os insetos e parasitas que por ventura 

estejam presentes nas cascas dos frutos, contudo, apenas a 

lavagem não é capaz de reduzir agentes contaminantes que 

podem causar doenças (PEREIRA et al., 2006). Vale salientar 

que, se realizadas de modo inadequado, permitirão a 

incorporação de elementos da superfície da fruta (micro-

organismos, resíduos de defensivos agrícolas, poeira) à polpa 

durante o descascamento e esmagamento (SEBASTIANY et 

al., 2010). 

Após a etapa mencionada, as frutas são encaminhadas 

para o descasque, corte e despolpamento, onde são inseridas 

em recipientes apropriados e posteriormente levadas ao setor 

de processamento. Todos os procedimentos citados são feitos 

manualmente. Nota-se, portanto, a ausência de duas etapas 

cruciais no processo de higienização, que consiste nas 

operações de desinfecção e enxágue. A desinfecção trata-se 

de uma operação obrigatória, na qual utiliza-se um sanitizante 

capaz de reduzir a carga microbiana a um ponto seguro que 

não comprometa a segurança do alimento, em seguida o 

alimento deve ser submetido ao enxágue, etapa pela qual é 

removido residual do produto sanitizante (PEREIRA et al., 

2006). 

A desinfecção é imprescindível, tendo em vista que a 

maior parte da microbiota existente nas frutas reside em sua 

parte externa, sendo o seu interior praticamente estéril, a 

menos que haja uma ruptura em alguma parte da casca. Além 

disto, as frutas e seus derivados são em geral alimentos ácidos 

e a elevada acidez restringe a microbiota deterioradora, 
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especialmente os micro-organismos patogênicos (SANTOS; 

COELHO; CARREIRO, 2008). 

O estudo realizado por Sebastiany et al., (2010) em três 

indústrias de polpas de frutas congeladas demonstrou que 

100% das indústrias avaliadas realizavam a pré-lavagem; 75% 

delas aplicavam detergentes; 100% realizavam a lavagem final; 

mas apenas 75% efetuavam a de desinfecção com compostos 

clorados (água sanitária), porém, a concentração de cloro e o 

tempo de contato não eram padronizados e sequer conhecidos 

em nenhuma das fábricas que utilizavam este agente. Apenas 

uma empresa (25%) afirmou que havia treinado os funcionários 

para os procedimentos de higienização, caracterizando assim 

uma problemática. 

O setor II, área encarregada pelo processamento de 

polpas de frutas, local destinado a todos os processos de 

moagem, acabamento ou refino e envase para obtenção do 

produto final. Fazem-se presentes nesta área equipamentos 

elétricos e funcionários, estes por sua vez, são responsáveis 

por realizar a adição das frutas as máquinas, monitoração e 

acompanhamento das atividades realizadas por elas. Ao fim 

deste procedimento, as frutas são encaminhadas para a 

câmara de congelamento, denominada de setor III. Neste local, 

as polpas propriamente ditas, são armazenadas e 

posteriormente, embaladas para comercialização.   

No setor IV da indústria realiza-se o empacotamento das 

polpas em embalagens destinadas comercialização, o local 

conta com a presença de um funcionário encarregado para a 

função mencionada. As embalagens são feitas em sacos de um 

1 kg e encaminhadas já prontas para a câmara de 

congelamento (setor III), local que onde são armazenadas até 

o momento de sua a comercialização. 
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A câmara de refrigeração (setor V) da indústria é 

responsável por armazenar as frutas que são entregues pelos 

fornecedores e que não sofrerão processamento no mesmo dia, 

necessitando ser armazenadas em local específico até o 

momento de seu processamento. Os resultados apresentados 

abaixo identificam os pontos avaliados seguidos da 

denominação de acordo sua a presença ou ausência de 

conformidade. 

 

Tabela 1. Questionário aplicado nas etapas de produção de 

polpas de frutas 
Questionamentos Conforme Não 

conforme 

Presença de Manual de Boas Práticas de 
Fabricação 

 X 

Presença de Procedimentos Operacionais 
Padronizados 

 X 

Controle da procedência (origem, transporte 
adequado) da matéria – prima 

 X 

Avaliação das frutas durante o recebimento  X  

Submissão de frutas ao processo de 
higienização 

 X 

Lavagem  X 

Desinfecção  X 

Enxágue  X 

Adequação da diluição e tempo de contato do 
saneante  

 X 

Realização de treinamento sobre higiene 
pessoal, segurança de alimentos e boas práticas 
de fabricação com os manipuladores 

 X 

Uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) - máscara, luva, bota, avental 

 X 

Adequação dos EPIs (limpos e bem 
conservados) 
 

 X 

Fonte: Questionário adaptado: DAL RI, E. S.; Avaliação do Processo 
Produtivo e da Qualidade de Polpas de Frutas Comercializadas em Boa 
Vista/ RR. 2006. 166 f. Tese (Dissertação em Recursos Naturais, com área 
de concentração em Bioprospecção) – Universidade Federal de Roraima, 
Boa Vista, 2006. 
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A partir da análise dos resultados do questionário 

aplicado na indústria, verificou-se que setor I necessita de 

maiores intervenções higiênico-sanitária é a área responsável 

pelo recebimento da matéria prima, pois, como visto acima, há 

uma não conformidade nas etapas que antecedem todo o 

processamento das frutas. Este fato é de suma importância 

pois, havendo alguma falha nesta etapa durante a cadeia de 

produção de polpas de frutas, nenhuma outra etapa posterior 

será capaz de reverter à contaminação.  

Por isso, faz-se necessário utilizar estratégias viáveis ao 

serviço que contribuam para minimizar a contaminação do ar 

ambiente, bem como das próprias frutas. Neste sentido, é 

notório a importância da elaboração de POPs para prevenir a 

contaminação das matérias primas e garantir maior qualidade 

higiênica e segurança microbiológica das polpas elaboradas.  

Um alimento é considerado seguro quando, ao longo de 

sua cadeia produtiva, são adotadas medidas higiênico 

sanitárias efetivas e eficazes, que não permitem a presença de 

riscos em níveis acima dos tolerados pelo consumidor 

(PERETTI; ARAÚJO, 2010).  

Assim, a segurança alimentar e qualidade são objetivos 

de qualquer indústria ou empresa do ramo alimentício, estas 

devem existir em harmonia e necessitam ser desenvolvidas por 

etapas e planejamento, até atingirem seu ponto mais alto ou 

objetivo proposto (TERRA et al., 2010). Para atingir este 

objetivo, as indústrias de alimentos vêm redirecionando seus 

sistemas de gestão da qualidade para torná-los cada vez mais 

preventivos e menos corretivos (SERAFIM; SILVA, 2012). 

De acordo com os resultados obtidos através da 

aplicação do questionário acerca das conformidades e não 

conformidades (Tabela 1), foi possível verificar que há ausência 
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do Manual de Boas Práticas de Fabricação, bem como de 

Procedimentos Operacionais Padronizados. 

 As Boas Práticas de Fabricação são um conjunto de 

princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, 

abrangendo desde as matérias-primas até o produto final, de 

forma a garantir a segurança e a integridade do consumidor 

(SERAFIM; SILVA, 2012). Mais especificamente, a RDC nº 352, 

de 23 de dezembro de 2002 definem os procedimentos de Boas 

Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores 

/industrializadores de frutas e ou hortaliças em conserva a fim 

de garantir a qualidade sanitária do produto final (BRASIL, 

2002). 

A principal vantagem da implementação do Programa de 

Boas Práticas é a garantia de produtos de melhor qualidade e 

mais seguros, sendo o maior beneficiário a saúde pública 

(SERAFIM; SILVA, 2012). Complementando as BP, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou os 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) que são 

procedimentos escritos, estabelecendo instruções sequenciais 

de operações rotineiras e específicas na produção, 

armazenamento e transporte de alimentos (SANTOS; 

RANGEL; AZEREDO, 2010). Os POPs são descritos na 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC 

nº 275, de 21/10/2002 (BRASIL, 2002). 

De acordo com a necessidade apresentada pelo serviço, 

foram elaborados POPs referentes à área de recebimento da 

matéria-prima contendo instruções de trabalho aos quais os 

manipuladores da empresa devem seguir, a fim de diminuir os 

riscos de contaminação durante a produção de polpas de frutas.  

Complementarmente a área de recebimento, outras 

ações devem ser implementadas, como por exemplo instruções 
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de trabalho sobre a higienização segura das mãos e o 

comportamento correto que os manipuladores deverão exercer 

frente ao manuseio dos alimentos. Para tanto, foi elaborado e 

proposto POPs que nortearão a execução destas atividades 

diárias de forma correta, a fim de reduzir as probabilidades de 

contaminação, pois a manipulação excessiva de alimentos 

torna-se um fator preocupante.  

Apesar de toda a evolução observada nas várias fases 

das cadeias produtivas dos diversos alimentos, incluindo, 

polpas de frutas, ainda há uma tendência no aumento das 

doenças transmitidas pelos alimentos, ocasionadas por 

contaminação microbiológica, proveniente do local de produção 

ou da fase de processamento (PEREIRA et al., 2006). 

Este fato torna-se relevante, pois, alguns manipuladores 

que são responsáveis pela produção destes produtos podem 

não estar atentos e negligenciarem informações importantes 

preconizadas pela legislação sanitária de alimentos, podendo, 

desta forma, estar contribuindo significadamente para a 

contaminação.  

A fim de evitar tais ocorrências, torna-se importante o 

seguimento das instruções preconizadas pelo Manual de Boas 

Práticas de Fabricação, no entanto, a indústria em questão não 

o dispõe, tornando-se ainda mais favorável a ocorrências de 

contaminação microbiológica. Em linhas gerais, foi observado 

que no local de trabalho não havia instruções a respeito da 

importância da higienização das mãos e do comportamento 

adequado de higiene dos manipuladores durante o 

desempenho de suas atividades. Havendo, portanto, uma 

carência de informações relevantes no que diz respeito aos 

cuidados higiênicos durante a manipulação das frutas frente à 

contaminação microbiológica.  
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Desta forma, torna-se importante adotar treinamentos 

específicos com os manipuladores de alimentos, expondo 

medidas sanitárias teóricas e práticas importantes como forma 

de instruí-los, objetivando manter um padrão de higiene 

adequado com objetivo de diminuir os riscos de contaminação. 

Neste contexto, Manzalli (2010) afirma que os hábitos dos 

manipuladores de alimentos são fatores muito importantes no 

controle higiênico sanitário dos processos produtivos, 

requerendo atenção especial no sentido de fazer com que todos 

os funcionários adquiram hábitos adequados de asseio e, 

consequentemente, melhor higiene operacional. 

De fato, os treinamentos com manipuladores de 

alimentos são imprescindíveis para o controle de micro-

organismos indesejáveis nas matérias-primas e na elaboração 

do produto final, com o objetivo de aperfeiçoar tanto sua higiene 

pessoal quanto a higiene ambiental e dos alimentos (CUNHA; 

AMICHI, 2014). Manzalli (2010) afirma que os manipuladores 

de alimentos devem ser capacitados e supervisionados 

periodicamente em higiene pessoal, manipulação higiênica de 

alimentos e em doenças transmitidas por alimentos para evitar 

riscos à produção.  

Tal fato justifica-se pelo o homem ser um dos principais 

elos da cadeia de transmissão da contaminação microbiana dos 

alimentos. Góes et al., (2001) afirma que a grande maioria dos 

casos de toxinfecções alimentares ocorre, devido à 

contaminação dos alimentos pelos manipuladores; podendo 

estar transmitindo micro-organismos patogênicos, mesmo 

quem não apresentem sintomas de doenças, através de hábitos 

inadequados de higiene pessoal e até por meio de práticas 

indevidas, ocasionadas muitas vezes por desconhecimento. 
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A dificuldade encontrada para estabelecer os 

treinamentos na indústria avaliada foi a mesma não dispor, no 

seu quadro de funcionários, o profissional nutricionista, que é o 

responsável técnico indicado para planejar e ministrar 

treinamentos com funcionários em relação à higiene, 

manipulação e conservação dos alimentos, desde o momento 

de sua admissão no local de trabalho. Segundo, Res. CFN 

N°380/2005, na indústria de alimentos, o nutricionista atua na 

elaboração de informes técnico-científicos, gerenciando 

projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios, 

prestando assistência e treinamentos especializados em 

alimentação e nutrição, controlando a qualidade de gêneros e 

produtos alimentícios, em marketing e nas análises relativas ao 

processamento de produtos industrializados, ofertando, desta 

forma, maior credibilidade ao estabelecimento. Nesta 

percepção, a inserção do profissional a presente indústria 

viabilizaria a produção com ênfase ao rigoroso controle 

higiênico-sanitário, além de realizar a adequação da unidade à 

legislação vigente. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Na perspectiva de evitar os possíveis danos, os POPs 

apresentados neste trabalho surgem como ferramenta de 

gestão imprescindível para o estabelecimento de rotinas de 

trabalho adequadas com vistas melhorar a qualidade higiênico 

sanitário das polpas elaboradas. Assim, a presente pesquisa 

contribuiu para reduzir a probabilidade de contaminação 

microbiológica e proporcionou a empresa uma atualização 

mediante a adoção de padrões higiênicos de acordo com o 

preconizado pela legislação vigente.  
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RESUMO: As microemulsões podem ser definidas como sendo 
sistemas constituídos por gotículas de tamanho nanométrico 
dispersas em uma fase contínua de um solvente imiscível com 
a fase dispersa. Objetivou-se com o estudo preparar 
microemulsões compatíveis com aplicações alimentares e 
determinar as características físico-químicas do sistema. Foram 
preparadas 13 composições variando o teor de água entre 4,5 
e 88,6%. Determinaram-se a condutividade elétrica, o índice de 
refração e a temperatura de turbidez. Preparou-se também uma 
microemulsão contendo óleo de abacate e avaliaram-se, 
adicionalmente, o diâmetro das gotículas e a viscosidade. 
Constatou-se que o índice de refração diminui e a condutividade 
aumenta com o acrécimo de água no sistema, podendo nortear 
sobre o tipo de estrutura formada. O sistema com óleo de 
abacate mostrou gotículas da ordem de 20 nm, com baixa 
polidispersão de tamanho. Ainda, observou-se que as 
microemulsões elaboradas são menos estáveis em baixas 
temperaturas, porém a composição contendo óleo de abacate 
teve a estabilidade ampliada. Este estudo vem a contribuir com 
a produção de informações sobre microemulsões preparadas 
com componentes passíveis de serem utilizados em alimentos. 
As avaliações realizadas são importantes para o 
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reconhecimento do tipo de estrutura, bem como para identificar 
a estabilidade destes sistemas, auxiliando a definir as possíveis 
aplicações.   
Palavras-chave: Microemulsão o/a e a/o. Estabilidade. 

Monoglicerídeos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As microemulsões podem ser definidas como sendo 

sistemas constituídos por gotículas de tamanho nanométrico 

dispersas em uma fase contínua de um solvente imiscível com 

a fase dispersa. Estas são opticamente transparentes, mostram 

baixa viscosidade, são isotrópicas e termodinamicamente 

estáveis, sendo constituídas por água, solvente hidrofóbico 

(chamado de óleo), tensoativo e, frequentemente, por co-

tensoativo (FANUN, 2012). 

Esses sistemas, aparentemente homogêneos sob 

observação visual, na verdade são micro-heterogêneos, sendo 

que a fase dispersa, em geral, apresenta dimensões da ordem 

de 1 a 100 nm (HELLWEG; EIMER, 1998; MOULIK et al., 2000; 

KLIER et al., 2000; VANDAMME, 2002). A baixa tensão 

superficial entre a água e o óleo, em geral inferior a 0,001 dina 

cm-1, é responsável por uma grande área interfacial, 

possibilitando dissolver simultaneamente substâncias 

hidrofóbicas e hidrofílicas. Tal fato torna as microemulsões 

atrativas para uma ampla variedade de aplicações. A 

transparência mostrada deve-se ao fato do tamanho das 

partículas dispersas ser muito menor que os comprimentos de 

onda da radiação eletromagnética na região do visível (JÚNIOR 

et al., 2003). 
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A microestrutura das microemulsões tem sido estudada 

por várias técnicas, como por exemplo técnicas 

espectroscópicas de espalhamento de luz (dinâmico e estático), 

e espalhamento de raio-X a baixo ângulo (SAXS) (MENDONÇA 

et al., 2009). 

Os métodos clássicos de determinação da viscosidade, 

tensão interfacial, condutividade, turbidez e pressão osmótica 

também fornecem muitas informações sobre estes sistemas, 

sendo particularmente importantes para o conhecimento das 

propriedades dinâmicas das gotículas suspensas 

(MENDONÇA, 2003; MENDONÇA et al., 2009).  

  De um modo geral, as propriedades macroscópicas das 

microemulsões, como por exemplo a condutividade elétrica e a 

temperatura de turbidez, estão relacionadas com os tipos de 

estruturas presentes no sistema. São ferramentas sensíveis e 

muito utilizadas na verificação de alterações estruturais em 

micro e macroemulsões, podendo auxiliar na determinação dos 

domínios contínuos, sejam oleosos ou aquosos (ROSSI et al., 

2007). 

 O interesse na utilização de microemulsões na indústria 

alimentícia é muito recente, especialmente quando comparado 

a outras áreas, como por exemplo, a farmacêutica. Nos últimos 

tempos, as pesquisas realizadas direcionadas a alimentos, 

focaram-se na melhoria de alguns problemas, como a 

estabilidade e solubilização de ingredientes, bem como na 

avaliação de componentes que não apresentem restrições para 

as aplicações alimentares (SILVA et al., 2015).  

Destacam-se entre os estudos, que têm revelado 

potencialidades tecnológicas de microemulsões na área de 

alimentos, os que visaram a promoção da mistura de 

compostos imiscíveis (EDRIS; MALONE, 2011; RAO, 2012; 
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ZIANI; FANG; McCLEMENTS, 2012), aumento da estabilidade 

de nutrientes (CHIU; YANG, 1992; FENG et al., 2009; DRACH 

et al., 2011) e de compostos biologicamente ativos (LOVEDAY; 

SINGH, 2008; LIN et al., 2009; DEUTCH-KOLEVZON et al., 

2011), aumento da eficiência de conservantes (FU et al., 2006;   

GAYSINSKY; DAVIDSON, 2008; ZHANG et al., 2008) e 

otimização de métodos analíticos (MENDONÇA et al., 2003; 

MENDONÇA et al., 2005; MENDONÇA et al., 2008; 

BURGUERA; BURGUERA, 2012). 

Considerando que um dos desafios para aplicação de 

microemulsões em alimentos é encontrar componentes 

compatíveis, neste estudo empregou-se monoglicerídeos 

obtidos por síntese, a partir de biodiesel de óleo de linhaça 

(SCHULZ et al., 2011).  

Os monoglicerídeos são tensoativos com uso aprovado 

pela legislação brasileira para grande parte dos produtos 

alimentícios, podendo ser utilizados em quantidade necessária 

para se alcançar o efeito desejado (BRASIL, 2001; BRASIL, 

2010; BRASIL, 2013). 

Em função de suas características e inocuidade, os 

monoglicerídeos são encontrados em grande parte dos 

alimentos industrializados, proporcionando a estabilização e a 

conservação de componentes lipídicos em sistemas 

alimentares hidrofílicos (FANUN et al., 2012). 

 Assim, objetivou-se com este estudo preparar 

microemulsões compatíveis com aplicações alimentares e 

determinar características físico-químicas do sistema.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o preparo das microemulsões utilizaram-se, com 

duplo papel: fase orgânica/tensoativo, monoglicerídeos obtidos 

a partir de óleo de linhaça e Tween® 20 (Synth), como co-

surfactante etanol P.A. (Synth) e água deionizada, em 

proporções mássicas. Os componentes foram misturados em 

agitador magnético, primeiramente, monoglicerídeos e Tween® 

20, após etanol e água e a formação das microemulsões 

monitorada pela transparência visual dos sistemas. 

Os monoglicerídeos utilizados foram produzidos pelo 

grupo de pesquisa a partir de biodiesel de óleo de linhaça. Para 

obtenção do biodiesel executou-se uma reação de 

transesterificação pelo método TDSP, de acordo com 

metodologia descrita por (SAMIOS et al., 2009). Para a 

produção dos monoglicerídeos, o biodisel, proveniente de uma 

transesterificação utilizando etanol ao invés de metanol como 

solvente, reagiu com glicerina comercial, na presença de NaOH 

como catalisador, seguindo a metodologia de Schulz et al. 

(2011). Para avaliar o potencial emulsificante dos 

monoglicerídeos foram testadas diferentes proporções dos 

componentes, seguindo um diagrama de fases proposto por 

Zhang et al. (2008), procurando abranger sistemas com 

percentuais distintos de água e monoglicerídeo/etanol, 

portanto, incluindo sistemas do tipo água em óleo e óleo e água. 

Avaliaram-se de 13 composições selecionadas o índice 

de refração, a condutividade e a temperatura de turbidez, 

conforme Tab. (1). 
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Tabela 1. Composições de microemulsões preparadas com 
monoglicerídeo oriundo de óleo de linhaça e outros 
componentes compatíveis com aplicações alimentares. 

                             Componentes (%) 

Microemulsão Água Tween®  

20  
Monoglicerídeo/etanol 

1 4,5 6,9 86,6 
2 12,5 5,7 81,8 
3 20,5 2,2 77,3 

69,3 4 27,3 3,4 
5 35,2 3,4 61,4 
6 40,9 5,7 53,4 
7 42 18 40 
8 54,6 9 36,4 
9 61,4 11,3 27,3 
10 68,2 13,6 18,2 
11 73,9 14,7 11,4 
12 79,6 11,3 9,1 
13 88,6 6,8 4,6 

 

O índice de refração foi determinado em refratômetro de 

bancada do tipo Abbé (Analytikjena), com controle automático 

de temperatura a 20 ºC.  

Para as medidas de condutividade elétrica das 

microemulsões, empregou-se um condutivímetro da Tecnopon, 

o qual foi aferido com uma solução de KCl 0,001 mol L–1 de 

condutividade 146,9 μS a 25 °C. 

A determinação da temperatura de turbidez foi realizada 

através da inspeção visual da microemulsão, na faixa de 

temperaturas de 5 a 70 ºC, em etapas sucessivas de 3 ºC até 

25 ºC e, acima desta temperatura, em etapas de 5 ºC, com um 

tempo de pausa de 5 minutos em cada etapa, utilizando para 

tanto um banho termostatizado Thermo Haake B3. 
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Ainda, determinou-se, além dos parâmetros acima, o 

diâmetro das gotículas e a viscosidade de uma composição de 

microemulsão formada por 31,0% de monoglicerídeos; 6,8% de 

Tween® 20; 30,8% de etanol e 31,4% de água deionizada 

(proporções mássicas) a qual foi adicionada de 0,2% de óleo de 

abacate. Esta microemulsão foi escolhida por mostrar-se mais 

estável frente a adição do referido óleo (até 10%). A produção 

desse sistema visou sua aplicação como revestimento de frutas 

minimamente processadas, o que vem sendo avaliado em 

outras pesquisas do grupo.   

Para determinar o raio hidrodinâmico das gotículas foram 

executadas medidas de espalhamento de luz dinâmico 

utilizando um analisador de tamanho de partícula da Malvern 

Zetasizer Nano ZS, com óptica  NIBS (Non-Invasive 

Backscatter), em um comprimento de onda do feixe incidente 

em 633 nm, num ângulo de espalhamento de 173 °.  

A determinação da viscosidade da microemulsão foi 

mensurada em reômetro (HAAKE modelo RS 150), no módulo 

rotativo, a 25 ºC. Foi utilizado sistema cilindro coaxial, sensor 

DG41 e taxa de deformação de 0,01 a 1000 s-1. Os valores de 

viscosidade aparente foram expressos em mPa.s na taxa de 

deformação 100 s-1. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A formação de uma microemulsão pode ser monitorada 

visualmente, pela obtenção de misturas de componentes 

hidrofóbicos e hidrofílicos sem evidenciar opacidade. Na Figura 

(1) mostra-se a aparência de uma microemulsão, bem como a 

representação esquemática da distribuição de seus 

componentes.  
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Figura 1. Aparência e estrutura de uma microemulsão de água 

em óleo de soja, contendo dodecil sulfato de sódio (SDS) como 

surfactante. 

 
Fonte:Produzida pelos autores. 

 

O índice de refração é um parâmetro físico medido para 

garantir a qualidade de óleos e microemulsões, este representa 

a relação existente entre a velocidade da luz no vácuo e sua 

velocidade ao atravessar a substância, sendo útil para analisar 

a pureza ou confirmar a identidade de um sistema. O índice de 

refração caracteriza a natureza isotrópica da formulação e 

também a interação entre os componentes (PANGENI et al., 

2014). 

Esse parâmetro físico-químico varia com a temperatura 

e o comprimento de onda da luz empregado e o seu 

comportamento tende a aumentar com o grau de insaturação 

dos ácidos graxos constituintes dos triglicerídeos. Geralmente, 

em óleos e gorduras, é proporcional ao tamanho da cadeia e 

também ao grau de insaturação (CECCHI, 2003).  

De acordo com a Figura (2), pode-se observar que as 

microemulsões produzidas tiveram redução no índice de 
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refração à medida que o teor de água aumentou, tendendo a 

valores mais próximos do índice de refração da água (1,333). 

Considerando que os monoglicerídeos são derivados de 

triacilglicerois, principais componentes dos óleos vegetais, o 

índice de refração das microemulsões com maiores teores 

destes, mostrou-se próximo ao de óleos vegetais, sendo que o 

óleo de linhaça está na faixa de 1,477-1,482 (CECCHI , 2003). 

 

Figura 2. Índice de refração das microemulsões. 
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ME 1 a 13, conforme composições da Tab. (1). 

 
Chantrapornchai et al. (2013) demonstraram a influência 

do co-solvente na obtenção de nanoemulsões mais 

transparentes, pois estes aumentam o índice de refração da 

fase aquosa. 

Ao contrário dos resultados obtidos neste estudo, Bali et 

al. (2010) ao avaliarem diferentes composições de 

nanoemulsão a base de propileno glicol monocaprilato, água, 

Tween® 20 e PEG 400, não observaram variação do índice de 

refração, o que indica uniformidade e natureza isotrópica de 

suas nanoemulsões. Semelhantes resultados foram 
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observados por Shakeel et al. (2014) ao avaliar o índice de 

refração de nanoemulsões compostas por propileno glicol 

monocaprilato, água, etanol e álcool isopropílico. Os valores 

obtidos foram próximos ao índice de refração do propileno glicol 

monocaprilato, indicando a formação de emulsão do tipo água 

em óleo. 

A determinação da condutividade elétrica é comumente 

utilizada para avaliar a estrutura das emulsões (ZHAO et al., 

2011). A condutividade da água é superior a do óleo, assim a 

condutividade de um emulsão óleo em água é maior 

comparativamente a uma água em óleo (RAO; MCCLEMENTS, 

2011). 

Ao analisar-se a Figura (3), pode-se observar que a 

microemulsão 6 (ME 6) apresentou o maior valor de 

condutividade (1609 S.cm-1). Possivelmente, esse 

comportamento deva-se aos elevados teores de água e etanol, 

associados aos menores percentuais dos tensoativos não 

iônicos. Esse resultado também pode indicar a existência de 

uma estrutura bicontínua nesta composição. Entretanto, na 

microemulsão 7 (ME 7), que também deve estar dentro da faixa 

bicontínua, o aumento do teor de água deve ter gerado 

alterações estruturais que levaram a uma queda da 

condutividade. Este fato será investigado em trabalhos futuros. 
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Figura 3. Condutividade das microemulsões (S.cm-1). 
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ME 1 a 13, conforme composições da Tab. (1). 

 

Os menores valores de condutividade foram encontrados 

nos sistemas com os mais baixos percentuais de água, fato que 

se justifica, pois neste caso a fase contínua é de natureza 

orgânica. Em outro estudo de um dos autores deste trabalho, o 

efeito do co-surfactante e do teor de água na condutividade e 

estrutura de microemulsões são discutidos (MENDONÇA et al., 

2009). 

Fahmyet al. (2015) desenvolveram nanoemulsões 

utilizando óleo de endro, água, Tween® 80 e propileno glicol, 

sendo estas caracterizadas como do tipo óleo em água, em 

função dos valores de condutividade elétrica (0,122-0,167 

ms.cm-1).  

Kwonet al. (2015) também utilizaram a determinação de 

condutividade para classificar as nanoemulsões a base de 

hexadecano, água e Span® 80 ou HCO-60. Com a adição de 

água (0 a 4%) foi observado um comportamento linear para a 

condutividade, com a adição de maior percentual de água (4 a 

6%), os autores observaram valores de condutividade 
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constantes. Esses resultados indicam que a estrutura do 

sistema mudou de emulsão água em óleo para estrutura 

bicontínua. Acima de 6% a condutividade aumentou 

gradualmente, indicando conversão da estrutura bicontínua 

para emulsão óleo em água. 

Por outro lado, Rao e McClements (2011) não 

visualizaram a inversão de fases de microemulsões de óleo em 

água composta de óleo de limão, água e Tween® 80, através da 

condutividade elétrica, ao variar a concentração dos 

componentes e a temperatura. 

Diferentemente dos resultados obtidos neste estudo 

Ghoshet al. (2013) demonstraram aumento nos valores de 

condutividade elétrica com o aumento da concentração de 

emulsificantes utilizados em nanoemulsão composta de óleo de 

manjericão, água e Tween® 80. 

A condutividade elétrica também pode ser utilizada para 

avaliar a estabilidade das emulsões. Gadkari e Balaraman 

(2015) demonstraram que houve aumento da condutividade nas 

nanoemulsões com óleo de palma ou girassol com o aumento 

da temperatura de estocagem, devido a difusão do eletrólito na 

fase contínua. Os emulsificantes Tween® 20 e 80 perderam sua 

capacidade emulsificante ao ter sua concentração aumentada 

na fase aquosa, resultando em aumento da condutividade 

elétrica, o que produziu a separação de fases. 

Os dados de caracterização da microemulsão contendo 

óleo de abacate, conforme Tab. (2), mostram que o sistema 

apresenta gotículas com dimensão próxima a 20 nm, sendo o 

índice de polidespersão bastante reduzido, portanto, 

comprovando a formação de microemulsão, e ainda, a 

homogeneidade de tamanho das gotículas. 
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Tabela 2. Dados de caracterização da microemulsão composta 
por 31,0% de monoglicerídeos; 6,8% de Tween® 20; 30,8% de 
etanol e 31,4% de água deionizada (m/m) contendo 0,2% de 
óleo de abacate. 

Parâmetro I.R C D.P. I.P. V.A. T.T. 

Valor 1,385 1.384 19 0,38 12 n.d. 

I.R. = índice de refração, valor adimensional; C = condutividade elétrica, em 
µS.cm-1;D.P. = diâmetro da partícula, em nm; I.P. = índice de polidispersão, 
valor adimensional; V.A.= viscosidade aparente na taxa de deformação 
100s-1, em mPa.s; T.T.= temperatura de turbidez, em ºC. n.d. = não 
detectada. 

  

Comparando-se a microemulsão contendo óleo de 

abacate com a composição contendo proporções similares de 

componentes (microemulsão 5), observa-se proximidade de 

valores, entretanto, o índice de refração aumentou (ME 5 = 

1,393) e a condutividade reduziu-se (ME 5 = 1.273 S.cm-1). Tal 

fato provavelmente está associado a presença do óleo, que é 

um componente com alta resistência elétrica e maior índice de 

refração que a água. 

 A viscosidade dessa microemulsão, apesar do maior 

conteúdo de água, mostrou-se próxima a de uma microemulsão 

água em óleo, preparada com SDS como surfactante, hexanol 

como co-surfactante, óleo de soja e água (11,8 cP = 11,8 

mPa.s) (MENDONÇA et al., 2009). No referido estudo, os 

autores observaram que a viscosidade é bastante dependente 

do álcool utilizado como co-surfactante, sendo que os valores 

obtidos, para as mesmas proporções de componentes, 

variaram entre 9,1 cP (2-pentanol) a 23,8 cP (1-octanol), com a 

alteração do co-surfactante. 

 Na avaliação da temperatura de turbidez, não foi 

observada alteração da microemulsão contendo óleo de 

abacate na faixa de 5 a 70 ºC, entretanto, nas demais, descritas 
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na Tab. (1), observou-se a instabilidade de algumas em baixas 

temperaturas (dados não mostrados), tendo ocorrido turbidez 

na faixa de 5 a cerca de 15 ºC. Em temperaturas mais elevadas 

(20 a 70 ºC), de um modo geral, as microemulsões mantiveram-

se bastante estáveis. Temperaturas superiores a 70 ºC não 

foram avaliadas por estarem próximas a temperatura de 

ebulição do co-surfactante (etanol). 

 Em outro estudo de uma das autoras do presente 

trabalho foram observados comportamentos similares para 

sistemas formados por SDS como surfactante, álcoois de 

cadeia média como co-surfactantes, água e óleo de soja 

(MENDONÇA et al., 2003). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O uso de monoglicerídeos obtidos de biodiesel de óleo 

de linhaça, em associação com Tween® 80, viabilizou a 

produção de microemulsões, utilizando apenas componentes 

compatíveis à aplicações em alimentos. Assim, este estudo 

vem a contribuir com a produção de informações, 

especialmente, em função das limitadas descrições da literatura 

sobre a aplicação destes sistemas na área de alimentos. As 

avaliações realizadas evidenciaram que são importantes para o 

reconhecimento do tipo de estrutura, bem como para 

identificação da estabilidade das microemulsões, auxiliando a 

definir suas possíveis aplicações.  
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RESUMO: A preocupação por um estilo de vida mais saudável 
tem se tornado evidente nos últimos anos, valendo-se da busca 
por alimentos ditos como funcionais, os quais prometem 
desempenhar benefícios fisiológicos adicionais. Sabendo-se 
que uma vida adulta com qualidade é garantida desde os 
primeiros anos de vida com requerimentos adequados de 
macro e micronutrientes e que as microalgas têm tomado lugar 
nesse contexto, objetivou-se, com presente trabalho, levantar 
informações sobre as propriedades nutricionais e funcionais da 
microalga Spirulina platensis, através da revisão sistemática da 
literatura com seleção de artigos internacionais e nacionais 
relevantes sobre o tema, publicados entre os anos de 1978 e 
2016, além de dissertações, teses e livros. Como resultado, 
tem-se que, a Spirulina platensis tem sido tomada como um 
alimento suplementar sem quaisquer efeitos colaterais 
indesejáveis, e que estudos têm observado propriedades que a 
configuram como um alimento funcional e um nutracêutico, com 
potencial capacidade em combater vírus, câncer, desnutrição, 
hipercolesterolemia, diabetes e outras enfermidades, além de 
contribuir para melhorias na saúde como um todo, tornando-se 
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um recurso potencial no tratamento de diversas enfermidades. 
Diante das informações levantadas, pode-se concluir que, a 
microalga Spirulina platensis constitui-se uma boa fonte de 
nutrientes, abrangendo aminoácidos essenciais, vitaminas, 
minerais e ácidos graxos essenciais, os quais são 
imprescindíveis nos períodos críticos do desenvolvimento 
humano. 
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Nutracêuticos. 
Cianobactérias.   
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A procura por alimentos ditos como funcionais tem 

crescido de maneira significante nos últimos anos. Esse 

aumento de consumidores interessados em alimentos com 

propriedades funcionais é justificado pela necessidade de 

melhoria da saúde, bem como pela promessa de que tais 

alimentos exercem efeitos benéficos sobre a saúde, além de 

seu poder de atuar na prevenção de doenças. O termo 

funcional, aplicado aos alimentos, tem assumido diferente 

conotação que é a de proporcionar benefício fisiológico 

adicional, além daquele de satisfazer as necessidades 

nutricionais essenciais (HASLER, 1998; CARDOZO et al., 

2010).    

Dentro desse contexto vem se destacando as microalgas 

as quais são fontes economicamente viáveis de proteínas e 

outros nutrientes, a exemplo da cianobactéria spirulina incluída 

no gênero Arthrospira, pertencente à família Oscillatoriaceae a 

qual possui propriedades que a configuram como um alimento 

funcional, tendo em vista suas propriedades nutricionais e 

terapêuticas na capacidade de prevenir e diminuir os agravos 

causados pela hiperlipidemia, bem como sua atividade 
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antioxidante (BELAY, 2002; AMBROSI et al., 2008; BARROS, 

2010; GUARIENTI; BERTOLIN; COSTA, 2010).  

Esta microalga contém elevado teor de proteína (em 

torno de 60-70%) abrangendo aminoácidos essenciais, 

incluindo leucina, isoleucina e valina, com reduzidas 

quantidades de metionina, cisteína e lisina, bem como de outros 

componentes como vitaminas, minerais e ácidos graxos 

essenciais entre eles o ácido γ-linolênico, e o β-caroteno 

(BELAY et al., 1993; BABADZHANOV et al., 2004).  

O aporte adequado de energia e nutrientes fazem-se 

necessário em todos os ciclos da vida, com destaque nos 

períodos críticos de desenvolvimento (gestação e lactação) 

tendo em vista os acelerados processos celulares e do intenso 

anabolismo presentes nesses períodos (LEDUC et al., 2010; 

KUMON et al., 2010). Por isso, faz-se necessário a busca por 

fontes alternativas de macro e micronutrientes a exemplo da 

microalga Spirulina platensis (MOREIRA, 2010). 

Neste sentido, o presente trabalho objetivou, através de 

revisão da literatura, levantar informações sobre as 

propriedades nutricionais e funcionais da microalga spirulina.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi desenvolvido por meio de revisão 

sistemática da literatura científica, realizada através de busca 

de artigos indexados nas bases de dados: Science Direct, 

Scielo e Bireme. Foram utilizados 50 trabalhos, dentre os quais 

estão inclusos trabalhos de revisão e trabalhos originais. Como 

critério de inclusão no estudo, foi utilizada a seleção de artigos 

internacionais e nacionais relevantes sobre o tema em 

discussão, publicados entre os anos de 1978 e 2016, além de 

http://www-sciencedirect-com.ez15.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0301211509007064
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dissertações, teses e livros. Os artigos dos anos mais antigos 

são refentes aos artigos clássicos sobre tema. Os descritores 

utilizados para a pesquisa foram: microalga spirulina, proteína, 

ácidos graxos, gestação e lactação, propriedades terapêuticas 

e nutricionais, alimentos funcionais. Foram excluídos os artigos 

que não abordavam especificamente sobre o tema. Após 

seleção dos periódicos foi realizada leitura e a avaliação crítica 

para posterior discussão e escrita a respeito do tema tratado 

neste estudo. No quadro 1 estão apresentados os principais 

artigos utilizados para a construção deste trabalho.  

 

Quadro 1 – Resumo dos principais artigos selecionados na 
sistemática.  

Autores, Ano 
de 

publicação 

Título Metodologia Principais 
resultados 

IWATA, K.; 
INAYAMA, T.; 
KATO, T. 
1990. 

Effects of 
Spirulina 
platensis on 
plasma 
lipoprotein lipase 
activity in 
fructose-induced 
hyperlipidemic 
rats. 

Estudo 
experimental 
avaliando o 
efeito da 
Spirulina 
platensis sobre a 
actividade da 
lipase 
lipoprotéica e 
sobre a 
actividade da 
lipase triglicérida 
hepática no 
plasma pós-
heparina em 
ratos Wistar 
hiperlipidémicos 
induzidos por 
frutose. 

A hiperlipidemia 

dietética 

causada pela 

dieta com alto 

teor de frutose 

foi melhorada 

pela 

alimentação 

com Spirulina, 

acompanhada 

por um aumento 

significativo da 

atividade da 

lipase 

lipoprotéica no 

plasma pós-

heparina. 
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HOSOYAMA
DA, Y.; 
TAKAI, T.; 
KATO, T. 
1991. 

Effects of water-
soluble and 
insoluble 
fractions of 
Spirulina on 
serum lipid 
components and 
glucose 
tolerance in rats. 

Estudo 
experimental 
avaliando a 
Spirulina sobre 
os componentes 
lipídicos do soro 
e tolerância à 
glicose em ratos. 

Observou-se 

maior proporção 

de HDL-

colesterol e 

baixos níveis de 

glicose no soro 

em jejum no 

grupo que 

recebeu 20% de 

Spirulina com 

fração solúvel 

em água.  

RIVERA et al., 
1993. 

Preventive effect 
of Spirulina 
maxima on the 
fatty liver induced 
by a fructose-rich 
diet in the rat. 

Estudo 
experimental 
administrando 
Spirulina maxima 
como um 
componente de 
5% de uma dieta 
purificada a ratos 
Wistar junto com 
uma alta 
porcentagem de 
frutose (60%) e 
seu efeito sobre 
várias frações 
lipídicas de 
plasma e fígado.  

Foi observado 
um efeito 
preventivo de 
Spirulina 
maxima sobre o 
aumento 
induzido pela 
frutose do nível 
de triglicerídeos 
do fígado 
juntamente com 
uma elevação 
da concentração 
de fosfolípidos 
neste tecido. A 
Spirulina 
maxima 
produziu um 
nível de 
colesterol 
plasmático 
ainda menor 
quando 
comparado com 
o grupo controle. 
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AMAMOORT
HY, A.; 
PREMAKUM
ARI, S. 1996. 

Effect of 
supplementation 
of Spirulina on 
hypercholesterol
emic patients. 

Pacientes com 
níveis de 
colesterol 
sanguíneo acima 
de 250mg/dl 
foram 
selecionados e 
divididos em dois 
grupos de 10 
para 
suplementação 
com spirulina na 
concentração de 
2g e 4g 
respectivamente. 

A Spirulina 
desempenhou 
papel 
fundamental na 
redução do 
peso, reduzindo 
e melhorando os 
níveis de 
colesterol no 
sangue dos 
pacientes. 

BERTOLIN et 
al., 2009 

Effect of 
Microalga 
Spirulina 
platensis 
(Arthrospira 
platensis) on 
Hippocampus 
Lipoperoxidation 
and Lipid Profile 
in Rats with 
Induced 
Hypercholesterol
emia. 

Estudo 
experimental 
avaliando o 
efeito da adição 
de 5,0 g de 
microalga 
Spirulina 
platensis para 
1.000 g de 
alimentação 
sobre a 
lipoperoxidação 
do hipocampo e 
perfil lipídico em 
ratos ratos 
Wistar machos 
com 
hipercolesterole
mia induzida 
durante 60 dias. 

A avaliação do 
perfil 
lipídico 
demonstrou que 
a administração 
da 
microlaga de 
forma 
terapêutica e 
preventiva 
demonstrou 
efeito 
significativo na 
proteção do 
desenvolviment
o de 
hipercolesterole
mia. 

GUARIENTI, 

C.; 

BERTOLIN, 

T. E.; 

COSTA, J. A. 

V. 2010. 

Capacidade 

antioxidante da 

microalga 

Spirulina 

platensis em 

células da 

levedura 

Avaliação da 

atividade 

antioxidante 

da microalga 

Spirulina, 

utilizando-se a 

levedura 

A microalga 

Spirulina 

apresentou 

capacidade 

antioxidante, 

que protege as 

células da 
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Saccharomyce

s cerevisiae 

submetidas ao 

estressor 

paraquat. 

Saccharomyce

s cerevisiae 

como modelo 

biológico. 

levedura 

contra os 

danos 

oxidantes 

provocados 

pelo paraquat. 
CARVALHO 
et al., 2013 

Experimental diet 
based on the 
foods listed in the 
Family Budget 
Survey is more 
detrimental to 
growth than to 
the reflex 
development of 
rats. 
 
 

Estudo 
experimental 
avaliando o 
desempenho da 
gestação e 
lactação de ratas 
alimentadas com 
dieta 
experimental 
baseada nos 
alimentos 
adquiridos para 
consumo pela 
Pesquisa de 
Orçamento 
Familiar (POF) 
2002-2003 e as 
repercussões no 
crescimento e 
desenvolvimento 
da prole até o 
desmame. 

A dieta POF 
parece causar 
maior agressão 
ao crescimento 
samático que ao 
desenvolviment
o cerebral da 
prole avaliado 
pela ontogênese 
reflexa e os 
caracteres 
físicos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Alimentos funcionais e seu contexto na sociedade atual 

 

Devido à ampla divulgação pela imprensa em geral da 

relação entre alimentação e saúde, a preocupação da 

sociedade ocidental com os alimentos tem crescido de forma 

exponencial. Em decorrência disto, uma grande quantidade de 

novos produtos que proporcionam saúde tem sido apresentada 
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pela indústria alimentícia diariamente (ANJO, 2004; 

PAPPALARDO; LUSK, 2016). Um alimento funcional pode ser 

um alimento natural; um alimento no qual um componente foi 

adicionado ou removido; um alimento cuja natureza e/ou 

disponibilidade de um ou mais componentes foram modificados 

(DIPLOCK et al., 1999; KAZEEM; DAVIES, 2016).  

Não há um acordo universal para a denominação de 

alimentos funcionais. No entanto, no Brasil, tais alimentos são 

regulados pela Resolução nº 18/1999, publicada no ano de 

1999 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

vinculada ao Ministério da Saúde.  A resolução define alimento 

ou ingrediente funcional como aquele que além das funções 

nutricionais essenciais, quando consumidos como parte da 

dieta habitual, desempenha efeitos metabólicos e/ou efeitos 

benéficos à saúde (AGÉNCIA NACIONAL DE VIGILÀNCIA 

SANITÁRIA - ANVISA, 1999; OLIVEIRA, 2013).  

Há muito tempo o efeito benéfico de determinados tipos 

de alimentos sobre a saúde do hospedeiro é conhecido. Porém, 

o estudo desses alimentos, atualmente denominados de 

alimentos funcionais, e de seus componentes responsáveis por 

tal efeito, tornou-se intenso, apenas nos últimos anos. Os 

alimentos funcionais constituem hoje prioridade de pesquisa em 

todo mundo com a finalidade de elucidar as propriedades e os 

efeitos que estes produtos podem apresentar na promoção da 

saúde (OLIVEIRA et al., 2002).  

São considerados alimentos funcionais aqueles que, 

além de fornecerem uma nutrição básica, promovem a saúde. 

Esses alimentos possuem potencial para promover a saúde por 

meio de mecanismos não previstos pela nutrição convencional, 

devendo ser salientado que esse efeito restringe-se à promoção 

da saúde e não à cura de patologias. (SANDERS, 1998). E por 

http://www-sciencedirect-com.ez15.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1756464615005101
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esse motivo os alimentos funcionais são a nova tendência do 

poderoso mercado alimentício neste inicio do século XXI 

(RAUD, 2008). 

A partir de estudos e dados analisados, conclui-se que a 

cianobactéria spirulina possui propriedades que a configuram 

como um alimento funcional e um nutracêutico, tornando-se um 

recurso potencial no tratamento de diversas enfermidades. 

Diante do aprovado potencial de spirulina para o tratamento de 

morbidades que se sobressaem como problemas tão 

significativos para a saúde pública mundial, devem ser 

implementadas estratégias de divulgação (AMBROSIL et al., 

2008; OLIVEIRA et al., 2013).   

 

3.2 A importância do fornecimento adequado de energia e 

nutrientes nos períodos críticos de desenvolvimento 

 

Uma nutrição adequada é especialmente importante 

durante a gestação e a lactação, tendo em vista que os 

requerimentos de energia e nutrientes estão aumentados, 

nesses períodos, em virtude dos acelerados processos 

celulares e do intenso anabolismo. Desta forma, um 

fornecimento inadequação tanto de nutrientes quanto de 

energia, nestes períodos, é capaz de comprometer o 

crescimento e o desenvolvimento dos sistemas orgânicos, 

repercutindo na saúde do organismo em formação. Alteração 

na disponibilidade, na quantidade e/ou qualidade da 

alimentação materna durante o período de gestação e, 

principalmente, lactação tem efeitos sobre o crescimento, 

desenvolvimento, atividade locomotora e comportamento da 

prole nas primeiras etapas da vida, além de que a 

vulnerabilidade desse período às influências ambientais e 
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nutricionais podem predispor alterações metabólicas 

permanentes (KUMON et al., 2010; NERY et al., 2011). 

A Teoria de Barker ou Teoria da Programação Fetal 

surgiu através de estudos geográficos na Inglaterra e Escócia 

nos quais David Barker traçou um paralelo entre a taxa de 

mortalidade por doenças coronarianas, e as respectivas taxas 

de mortalidade infantil ocorridas nessas regiões cinquenta anos 

antes. A partir de então Barker sugeriu que a má nutrição 

materna causaria uma adaptação metabólica ao feto o que 

posteriormente poderia refletir na vida adulta predispondo o 

organismo a várias doenças (REYES; CARROCERA, 2015).  

Um ambiente fetal e pós-natal adverso criado pela má 

nutrição materna pode alterar permanentemente a estrutura do 

corpo e da fisiologia da prole, programando para alterações 

metabólicas, como o aumento do risco de intolerância à glicose, 

resistência à insulina, dislipidemia e obesidade. Ambientes 

maternos caracterizados pela restrita ingestão de alimentos ou 

restrita ingestão de proteína são modelos bem estabelecidos de 

programação metabólica da prole a predispor distúrbios de 

desenvolvimento à disturbios de sensibilidade à insulina e 

aumento dos riscos de desenvolver obesidade, especialmente 

quando desafiados com uma dieta de alta energia após o 

desmame (BOL et al., 2009; ARENTSON-LANTZ et al., 2016). 

 Uma nutrição materna deficiente durante a gestação 

leva ao retardo do crescimento intra-uterino fetal (RCIU) do 

organismo em desenvolvimento e está associada com um 

número de resultados desfavoráveis para a prole. Além disso, 

estudos examinando os efeitos da desnutrição pré e pós-natal 

sobre anatomia e fisiologia do cérebro em humanos e em ratos 

mostram que a gestação é um período altamente vulnerável 

(PENNINGTON et al., 2001). 
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A deficiência nutricional materna em ratos no período 

crítico de crescimento e desenvolvimento da prole é capaz de 

interferir na função dos sistemas orgânicos em decorrência de 

alterações no padrão de eventos celulares, que levam a 

consequências deletéricas tanto na aquisição de padrões 

fisiológicos maduros do organismo quanto na decorrência de 

reações metabólicas necessárias à manutenção da 

homeostase fisiológica. (BELLUSCIO et al., 2014). Os 

nutrientes, como as proteínas e lipídeos fontes de ácidos graxos 

essências, desempenham importantes papéis fisiológicos nos 

períodos críticos de formação e desenvolvimento fetal. 

Resultados sugerem que a suplementação de ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa durante a lactação pode 

acelerar o ritmo de desenvolvimento neurológico em 

prematuros. Outros resultados mostram que ratos alimentados 

com uma dieta pobre em lipídios durante a gestação e lactação 

tiveram um maior percentual de ácidos graxos monoinsaturados 

e saturados em todos os tecidos. Estes resultados sugerem que 

as adaptações metabólicas maternas utilizadas para 

compensar dieta deficiente em lípido durante a gestação  e 

lactação incluem o aumento da expressão de genes envolvidos 

na síntese de ácidos gordos poli-insaturados de cadeia longa 

(LC-PUFA) e elevada atividade lipogênica (síntese de ácidos 

gordos monoinsaturados e saturado) em tecidos de maternos, 

incluindo o tecido adiposo (GONZÁLEZ et al., 2014; WANG; 

QILIANG.; CAIMAN, 2016). 

Uma disponibilidade inadequada de proteína afeta o 

desenvolvimento fetal durante a gestação e consequentemente 

a nutrição durante a lactação. Existem numerosos relatos na 

literatura sobre os efeitos da proteína e as mudanças que ela 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111914007379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887899415301004
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provoca no desenvolvimento somático, metabólico e funcional 

tanto da mãe quanto da prole (CARVALHO et al, 2013). 

Estudo avaliando o efeito da dieta materna com baixa 

proteína na morfologia das ilhotas pancreáticas e composição 

celular na prole feminina nos dias 7, 14, 21, 36 e 110 pós-natal, 

encontraram que nos 21 dias de vida a proporção de células 

beta foi menor na prole cujas mães receberam dieta com baixa 

proteína e a proporção de células alfa foi inferior nos 14 pós-

natal e maior no período de 21 dias. A ralação de células β/α 

também foi inferior no grupo da prole cujas mães receberam 

dieta com baixa proteína nos dia 7 e 21 e mais elevada no 

período de 36 pós-natal , sendo similar nos perídos 14 e 110. 

Demosntrando, dessa forma, disponibilidade de proteína 

materna durante a gestação, pode causar alterações 

na morfofisiologia de ilhéus pancreáticos, alterando as 

proporções dos tamanhos das ilhotas e reduzindo o número de 

células beta após o nascimento, o que pode afetar a função 

pancreática na vida adulta (CALZADA et al., 2016). 

 

3.3 Spirulina platensis: CARACTERÍSTICAS, ASPECTOS 

NUTRICIONAIS E ESTUDOS BIOLÓGICOS 

 

A Spirulina platensis, tem sua existência na Terra há 

cerca de 3,5 bilhões de anos (DUNLOP et al., 1978; YADA et 

al., 2005), podendo ser encontrada em lagos tropicais e 

subtropicais da África, Ásia, América do Sul e Central 

(VONSHAK, 1997). Estas regiões são caracterizadas pelos 

seus climas quentes e ensolarados, tornando-se favoráveis ao 

crescimento e desenvolvimento da spirulina. Como exemplos 

dessas regiões estão o México, Chade, Etiópia, Queênia, 

Zâmnia e Zaire. Na época da colonização espanhola, 
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Tenochtitlán, uma cidade do México, era fortemente povoada, 

contendo praças e mercados, na qual a biomassa seca de 

spirulina era vendida com o nome de tecuitlatl. A população 

asteca que residiam próximos ao Lago Texcoco também 

consumia essa biomassa. O Chade é outro lago onde a 

spirulina tem sido muito estudada e há muito tempo tem sido 

usado como alimento (ABDIN EL SHERIF; CLÉMENT, 1982; 

LACAZ-RUIZ, 2003; MATSUDO, 2006). Ela é consumida a 

milhares de anos por Astecas e Maias como fonte de 

alimentação primária (GUARIENTI, C; BERTOLIN, T. E; 

COSTA, J. A. V, 2010).  

A microalga spirulina apresenta-se como uma alternativa 

na produção de biomassa alimentar em regiões áridas e com 

escassez de água, devido ao fato de ela responder bem à 

radiação solar intensa e as altas temperaturas entre 35 e 40 °C, 

sendo que a temperatura mínima na qual o seu crescimento se 

realiza, varia entre 15 e 18 °C durante o dia, no entanto a noite 

ela pode tolerar temperaturas relativamente baixas. Ela ainda 

pode crescer em águas alcalinas e com alta salinidade (8,5 a 

200g.L-1) (COZZA; COSTA, 2000; RICHMOND; SOEDER, 

1986).  

O interesse no cultivo destes organismos fundamenta-se 

em suas diversas e possíveis aplicações, dentre elas está a 

alimentação além da produção de energia química, extração de 

pigmentos entre outras substâncias celulares de interesse 

industrial e no tratamento de águas residuais (BURJA et al., 

2001). 

A microalga Spirulina platensis tem se tornado fonte de 

pesquisas devido às evidências de seu potencial terapêutico 

nas diversas áreas, bem como, o de seu potencial terapêutico 

na prevenção e diminuição dos danos causados por 
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dislipidemias e sua atuação como antioxidante (BERTOLIN et 

al., 2009; GUARIENTI, C; BERTOLIN, T. E; COSTA, J. A. V, 

2010).  

O gênero spirulina pertence à família Oscillatoriaceae, 

porém, segundo Tomaselli (1997), essa espécie foi 

desconsiderada como componente do gênero spirulina e 

abarcada no gênero Arthrospira (da mesma ordem 

Oscillatoriales). Mas que, mesmo assim, a designação 

“spirulina” tem se mantido. Esse gênero compreende o grupo 

das cianobactérias filamentosas em forma de espiral, ou seja, 

microalgas verdes azuladas, formados por cadeias de células, 

denominado tricoma.  

Os tricomas são formados por células cilíndricas, curtas 

e largas, revestidas por uma fina membrana. Seu diâmetro pode 

variar de 6 a 12 µm, e as estruturas helicoidais formadas por 

este filamento podem apresentar diâmetros que variam de 30 a 

70 µm. Dependendo da espécie, as dimensões celulares, o grau 

de ondulação e o comprimento dos filamentos podem variar 

(CIFERRI; TIBONI, 1985; HENRIKSON, 1989; TOMASELLI, 

1997; MATSUDO, 2006; CIFERRI, 1983; HABIB, 2008). 

O principal pigmento fotossintético da spirulina é a 

ficocianina, que é de cor azul, além de conter clorofila e 

carotenoides. Essas cianobactérias são multicelulares e 

simbióticas. A simbiose é uma relação interespecífica, 

harmônica e estável, em geral de longa duração, 

frequentemente encontrada nas comunidades terrestres e 

aquáticas, com papel fundamental no surgimento das principais 

formas de vida na Terra e na geração de diversidade biológica 

(MORAN, 2006; CONTI; GUIMARÃES; PUPO, 2012).  

Por ser uma cianobactéria, a spirulina, pertence ao reino 

Monera e constitui-se um ser procarionte tendo, por tanto, o 
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material genético disperso na célula (DERNER et al., 2006). As 

cianobactérias são micro-organismos fotossintéticos, os quais 

crescem em meio líquido e se reproduzem rapidamente, 

podendo multiplicar sua biomassa em períodos de 24h, gerando 

compostos biologicamente ativos, como proteínas.  

A spirulina vive em meios líquidos peculiares ricos em 

sais minerais, tendo o bicarbonato e carbonato de sódio como 

o principal elemento nessa composição, requerendo um pH de 

8 a 11 para seu desenvolvimento (ABDIN EL SHERIF; 

CLÉMENT, 1982; MATSUDO, 2006). 

O envoltório celular da spirulina segundo Tomaselli In: 

Doumenge et al. (1993) é mais parecido com uma bactéria do 

que com uma alga tendo, portanto, suas paredes celulares mais 

digeríveis uma vez que são formadas por mucopolissacarídeos 

e não por celulose, isso constitui uma vantagem do ponto de 

vista de preservação da integridade de componentes, como 

vitaminas e ácidos graxos poli-insaturados.   

A spirulina é essencialmente foto autotrófica, isto é, tem 

a capacidade de, através da fotossíntese, obter energia da luz 

para a fixação de carbono necessário à construção de 

biomassa, ou seja, converter os nutrientes do meio em material 

celular, liberando como subproduto da reação oxigênio na 

atmosfera (CHRONAKIS et al., 2001; COLLA, 2002). 

A cianobactéria Spirulina platensis por mais de 15 anos 

foi tomada como um alimento suplementar sem quaisquer 

efeitos colaterais indesejáveis. Estudos toxicológicos 

ratificaram a sua segurança para o consumo humano (AKAO et 

al., 2009). Esta cianobactéria demostra-se diferente de outras 

microalgas por apresentar baixa susceptibilidade de 

contaminação em seu cultivo por outros microrganismos pelo 

fato de a mesma necessitar para o seu desenvolvimento um alto 



MICROALGA SPIRULINA (Arthrospira platensis) COMO FONTE ALTERNATIVA 

DE MACRO E MICRONUTRIENTES: REVISÃO DA LITERATURA 

432 
 

pH, estando inicialmente em torno de 8,0 e podendo atingir pH 

11,0 (VONSHAK, 1997; BARROS, 2010).  

Com relação às suas propriedades nutricionais, 

pesquisas comprovam que esta cianobactéria contém altas 

concentrações de pró-vitamina A, Vit. B12, B1 (tiamina), B2 

(riboflavina), B3 (nicotinamida), B6 (piridoxina), B9 (ácido 

fólico), C, D e E. Ela possui cerca de 20% de carboidrato e 4-

7% de lipídeos. Compondo esta concentração de lipídeos, 

estão os ácidos graxos essenciais, ômega 3 e 6, ácidos graxos 

poli-insaturados, abrangendo o ácido α-linolênico, ácido γ-

linolênico, ácido eicosapentanóico, ácido docosahexanóico e 

ácido araquidônico. Além disso, a spirulina é uma rica fonte de 

minerais, estando entre eles: o potássio (0,64 a 1,54 %), o cálcio 

(0,13 a 0,14 %), o fósforo (0,67 a 0,9 %), sendo estes os 

principais presentes em sua composição, além destes, também 

estão presentes o cromo, o cobre, o ferro, o magnésio, o 

manganês, o selênio, o sódio e o zinco. Entre os pigmentos que 

constitui a spirulina, estão a ficocianina com 20% da sua 

composição e os carotenoides com 0,37% da sua composição 

(BELAY et al., 1993; VON DER WEID; DILLON; FALQUET, 

2000). 

Phang et al. (2000) afirma que, a importância nutricional 

da spirulina é determinada pela variedade dos nutrientes que a 

mesma contém, sendo que, alguns dos quais não são 

sintetizados pelo organismo humano, e que em decorrência 

dessa variedade ela torna-se um alimento completo, com 

diferentes nutrientes por unidade de peso. Matsudo (2006) cita 

que ela é comercializada como um alimento seguro, desde a 

década de 1970, bem como, estimada para a nutrição humana, 

por vários órgãos governamentais, agências de saúde e outras 

associações em mais de 80 países. 
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Devido às propriedades e a capacidade da spirulina em 

combater vírus, câncer, desnutrição, hipercolesterolemia, 

diabetes e outras enfermidades, além de contribuir para 

melhorias na saúde como um todo, vem destacando-se sua 

utilização como nutracêuticos e o interesse no seu emprego 

como uma fonte farmacêutica em potencial (AMBROSI et al., 

2008). Porém, as pesquisas realizadas com essa microalga, 

segundo o mesmo autor, encontram-se dispersas e as 

informações encontradas muitas das vezes não são confiáveis 

tornando-se necessários mais estudos para se melhor descobrir 

as conveniências pertencentes à spirulina.  

Experimentos realizados em diversos modelos animais 

demonstraram que uma dieta suplementada com spirulina pode 

promover uma redução no plasma e no fígado, de colesterol 

total, LDL (Low Density Lipoprotein – lipoproteína de baixa 

densidade), triglicerídeos e fosfolipídios, além de aumentar o 

HDL (Hight Density Lipoproteins – lipoproteínas de alta 

densidade). Nos seres humanos, os estudos indicam uma 

redução significativa do colesterol total, LDL, VLDL (Very Low 

Density Lipoprotein – lipoproteína de muito baixa densidade), e 

triglicérides; elevação do colesterol HDL, e redução do efeito 

aterogênico (IWATA et al., 1990; HOSOYAMADA et al., 1991; 

RAMAMOORTHY; PREMAKURI, 1996; NAKAYA et al., 1988; 

RIVERA et al., 1993; BERTOLIN, 2009).  

 

4 CONCLUSÕES  

Diante das informações reunidas, pode-se concluir, que 

a microalga Spirulina platensis constitui-se uma boa fonte de 

nutrientes, com destaque para a proteína abrangendo 

aminoácidos essenciais, além de vitaminas, minerais e ácidos 
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graxos essenciais, os quais são imprescindíveis desde os 

períodos críticos do desenvolvimento humano até as fases 

subsequentes da vida.         
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RESUMO: O alimento é a principal fonte de elementos químicos 
essenciais, majoritários e traços para animais e seres humanos. 
A presente revisão reúne pesquisas atuais que usam 
espectrometria de fluorescência de raios x para análise 
elementar aplicada em alimentos. Essa análise é fundamental 
para a avaliação da segurança, já que alguns elementos 
potencialmente tóxicos, perigosos para a saúde humana podem 
contaminar os alimentos, entrando na cadeia alimentar a partir 
do ambiente, do processamento e/ou armazenamento. A 
técnica de espectrometria de fluorescência de raio x é uma 
excelente ferramenta, uma vez que fornece a identificação 
simultânea de múltiplos elementos em amostras líquidas ou 
sólidas, com capacidade de detectar elementos maiores e 
traços na busca de informações da composição elementar e 
rastreio das fontes de contaminação do produto de forma 
rápida. É possível analisar grande parte dos elementos da 
tabela periódica, entre Flúor e Urânio, em 15 minutos, por 
exemplo, em quantidades que variam, de gramas por cento até 
partes por milhão, podendo alcançar partes por bilhão, 
conforme o preparo da amostra, o elemento em questão e o 
sistema do equipamento. Diversas matrizes podem ser 
analisadas com a possibilidade de pré-tratamento ou análise 
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direta da amostra, obtendo resultados com uma boa precisão e 
exatidão. 
Palavras-chave: Alimento. Análise elementar. Espectrometria 

de fluorescência de raio x. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade dos alimentos engloba parâmetros como 

tamanho, forma, cor, brilho, consistência, origem, textura, 

sabor, aspectos nutricionais, métodos de processamento, e, 

também a contaminação, descoloração, odores indesejáveis e 

deterioração. Ao referir-se a todos perigos que podem tornar os 

alimentos prejudiciais para a saúde dos consumidores,  inclui a 

segurança dos alimentos. Portanto, a definição da qualidade 

dos alimentos é ampla e envolve a produção, os impactos, os 

nutrientes e a composição (BORGESE et al., 2015; FAO/WHO, 

2003).  

Neste contexto, a composição elementar de alimentos é 

fundamental para avaliar a presença de elementos nutrientes e 

a ausência de contaminantes. De la Guardia & Garrigues (2015) 

propõem a composição elementar do alimento classificada da 

seguinte forma: elementos principais essenciais: Ca, Cl, C, H, 

Mg, N, O, P, K, Na, S; elementos traço essenciais: F, I, Fe, Si, 

Zn; elementos ultra-traço essenciais: Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, 

SE, V; elementos traço não essenciais: B, Ti, Sb, As, Ba, Ce, 

GE, Rb, Sr; e elementos traço potencialmente tóxicos: Al, As, 

Sb, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Th, Sn, U.  

Os macronutrientes como Na, Ca, Mg, K e Cl, requerem 

uma maior quantidade para uma nutrição saudável, enquanto 

os micronutrientes como F, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo e 

I, são essenciais para nutrição de seres vivos, porém quantias 
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excessivas podem determinar efeitos tóxicos. Por exemplo, Zn 

e Mn são tóxicos quando o nível diário de biodisponibilidade é 

extrapolado. Outros elementos como Cd, As, Hg e Pb são 

tóxicos mesmo em nível traço e não devem entrar na cadeia 

alimentar, sob o risco de causar efeitos crônicos a saúde 

(BAHADIR et al., 2015; DE LA GUARDIA; GARRIGUES, 2015; 

MONNOT et al., 2016). Indiscutivelmente, a determinação da 

composição elementar de alimentos é pré-requisito para fazer 

recomendações a sua ingesta, com destaque no que diz 

respeito as crianças, gestantes e pessoas com alergias a 

elementos específicos (ALMEIDA et al., 2008; ANTOINE et al., 

2012; MOTAWEI; GOUDA, 2016; SANTOS DA COSTA et al., 

2002). 

Convém citar a respeito do sentimento comum de que 

vegetais cultivados em hortas particulares são mais seguros, 

porém a total falta de controle das áreas de solo privado muitas 

vezes pode levar a situações de risco exposto (FERRI et al., 

2012). O controle, prevenção e monitoramento de elementos 

tóxicos em alimentos, seja pela contaminação ambiental ou de 

processamento fazem a análise elementar, cada vez mais 

necessária na agricultura e na indústria alimentícia. É 

perceptível que artigos dedicados para a composição elementar 

de alimentos têm aumentado nos últimos anos e inúmeras 

fontes de elementos traço foram consideradas (BAHADIR et al., 

2015; BILO et al., 2015; BORGESE et al., 2014; DALIPI et al., 

2016; DE LA CALLE et al., 2013a; GALLARDO et al., 2016; 

GEBREKIDAN et al., 2013; SMAGUNOVA; PASHKOVA, 2013).  

Com base nestes argumentos, existe uma forte 

necessidade de ferramentas e técnicas de rastreio com uma 

ampla faixa de concentração e alta sensibilidade. A AOAC, nos 

métodos oficiais de vigilância para monitoramento de rotina, 
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desenvolveu normas e requisitos de desempenho de método 

para metais pesados em uma variedade de alimentos e 

bebidas, definindo os valores desejados para o limite de 

quantificação, repetibilidade, reprodutibilidade, e recuperação. 

A espectrometria de fluorescência de raio x (XRF) atende estes 

requisitos para a maioria dos elementos potencialmente tóxicos. 

É uma das técnicas analíticas quantitativas apropriadas para 

realizar a análise de elementos principais e traços em 

alimentos. Muitos estudos demonstram a sua utilização com 

sucesso para a análise de alimentos (AOAC, 2012; BRUNETTI 

et al., 2016; JASTRZEBSKA et al., 2003; VIVES et al., 2006). 

Nesse contexto, a presente revisão teve como objetivo 

identificar e descrever artigos científicos encontrados na 

literatura sobre aplicação da espectrometria de fluorescência de 

raio x para análise multielementar em alimentos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica 

realizada entre março e agosto de 2016, no qual realizou-se 

consulta a livros e em periódicos selecionados através de busca 

no Portal de Periódicos CAPES/MEC, nos idiomas inglês e 

português, abrangendo artigos publicados entre 1998 e 2016. 

Os descritores utilizados foram WDXRF, XRF, EDX, food, 

elemental analysis combinados. 

Os artigos selecionados abrangem pesquisas em 

amostras líquidas e sólidas de alimentos e fornecem 

informações da composição elementar de forma rápida através 

da espectrometria de fluorescência de raio x. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SISTEMAS DE ESPECTROMETRIA DE 

FLUORESCÊNCIA DE RAIO X 

 

O princípio básico da técnica XRF é o uso de um feixe de 

raios x para produzir ionização nas camadas internas dos 

átomos presentes na amostra, ou seja, um elétron de camada 

mais interna (K, L, M) é excitado pela incidência de um fóton de 

raio x devido a sua alta energia. Outro elétron move-se a partir 

de um nível mais elevado de energia para preencher a vacância 

deixada pela ejeção. A diferença de energia entre os dois níveis 

provoca a emissão de raio x pelo átomo com comprimento de 

onda característico dos níveis envolvidos. O espectro de raio x 

gerado por esse processo revela um número de picos 

característicos. A energia desses picos conduz para a 

identificação dos elementos presentes na amostra (análise 

qualitativa), enquanto, a intensidade indica a concentração do 

elemento (análise semiquantitativa ou quantitativa). As energias 

ou comprimentos de onda da emissão dos raios x são então 

usados para identificar os elementos presentes na amostra 

(MARGUÍ; ZAWISZA; SITKO, 2014)  . 

Espectrômetros XRF são divididos em duas categorias 

principais dependendo dos fundamentos do sistema de 

detecção, são eles: Sistemas de comprimento de onda 

dispersivo (WDXRF) e sistemas de energia dispersiva (EDXRF 

e TXRF). Ambos os equipamentos, em princípio, podem 

analisar quase todos os elementos do flúor (F) ao urânio (U), 

em quantidade, geralmente, entre gramas por cento e partes 

por milhão, podendo alcançar partes por bilhão, conforme o 
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preparo da amostra, o elemento em questão e o sistema do 

equipamento (MARGUÍ; ZAWISZA; SITKO, 2014). O arranjo 

geométrico dos componentes dos sistemas pode ser visto na 

Figura 1. 

WDXRF emprega difração por um sistema de dispersão 

para separar os comprimentos de onda característicos emitidos 

pela amostra. A fonte de raios x irradia a amostra e uma parte 

da radiação de fluorescência característica da espécie é 

passada através de um colimador sobre a superfície do 

dispositivo de difração, onde os comprimentos de onda 

individuais são difratados para o detector de acordo com a Lei 

de Bragg (2d . senθ = n . λ, onde 2d = distância interplanar do 

cristal, sen θ = ângulo de reflexão, n = número inteiro e λ = 

comprimento de onda da radiação). Quando a Lei de Bragg é 

satisfeita, isto é, quando a combinação de números resulta em 

n = 1, 2, 3, … obtêm-se um pico que traduz perfeitamente qual 

Figura 1. Esquema básico dos sistemas WDXRF, EDXRF e 
TXRF. 
 

 

Fonte: MARGUÍ; ZAWISZA; SITKO, 2014. 

 

e quanto de um determinado elemento gerou essa combinação 

de números. Um goniômetro é usado para manter o ângulo 
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necessário entre o dispositivo de difração e o detector. Devido 

à potência de alta resolução de cristais e estruturas em 

camadas múltiplas, fótons correspondentes a linhas 

características com energias fim podem ser detectados sem 

interferir uns nos outros, proporcionando assim uma elevada 

especificidade na análise (MARGUÍ; ZAWISZA; SITKO, 2014; 

SITKO; ZAWISZA, 2005). 

Espectrômetros EDXRF, diferente dos sistemas 

WDXRF, contam com duas unidades básicas: a fonte de 

excitação e o sistema de detecção. A resolução do seu sistema 

de energia dispersiva equivale diretamente com a resolução do 

detector, um detector semicondutor de alta resolução 

intrínseca. A utilização deste tipo de detector em combinação 

com um analisador multicanal permite a determinação de todos 

os raios x emitidos pela amostra ao mesmo tempo, dando uma 

maior velocidade na aquisição e visualização de dados. Porém, 

na prática, existe um limite para a taxa de contagem máxima 

que o detector semicondutor pode manipular. Por esta razão, 

modificadores de origem, tais como filtros, são geralmente 

colocados entre a fonte de raio x e a amostra para evitar a 

saturação do detector. Outra opção é a introdução de um 

elemento puro ou composto alvo entre a fonte primária e a 

amostra de tal maneira que somente uma faixa de energia de 

fótons secundários seja selecionada e incida sobre a amostra, 

para que ocorra a excitação seletiva em um determinado 

intervalo de energia. Ambas as configurações, WDXRF e 

EDXRF, tem sido amplamente utilizadas para a análise de 

amostras sólidas ou líquidas após o procedimento de pré-

concentração. A seleção da configuração mais adequada é 

conforme o propósito. Então, o sistema de EDXRF é preferido 

para informação qualitativa ou semi-quantitativa multi-
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elementar, com melhor custo-benefício e WDXRF geralmente é 

selecionado para uma determinação multi-elementar 

quantitativa rápida e precisa, onde o custo inicial do 

equipamento pode ser justificado (MARGUÍ; ZAWISZA; SITKO, 

2014; SITKO, 2009). 

A espectrometria de reflexão total de raios-X (TXRF) é 

uma variação do sistema EDXRF. Onde o feixe primário atinge 

a amostra a um ângulo de visão inferior a 0,1°, e não no ângulo 

típico EDXRF de cerca de 40° com pouca profundidade de 

penetração. Além disso, devido ao ângulo raso de excitação 

incidente, o detector pode ser posicionado muito perto da 

amostra levando a um grande ângulo sólido para a detecção do 

sinal de fluorescência. Uma melhoria na sensibilidade de 

sistemas TXRF comparados com espectrômetros EDXRF 

convencionais são percebidas. TXRF é uma técnica analítica 

bem estabelecida para a determinação dos elementos em 

vários tipos de amostras, especialmente amostras líquidas ou 

pós. Para realizar a análise sob condições de reflexão total, as 

amostras devem estar como películas finas. Para amostras 

líquidas, isto é feito por deposição de 5-50 µL de amostra no 

suporte refletivo com subsequente secagem da gota 

(BORGESE et al., 2014; MARGUÍ; ZAWISZA; SITKO, 2014; 

PESSANHA et al., 2010). 

Os sistemas de bancada e TXRF portáteis disponíveis 

atualmente oferecem procedimentos de operação simples e 

limite de detecção comparável com dispositivos de grande 

escala. É possível usar pouca amostra, possibilita calibração 

linear através da adição de padrão interno, nenhum consumo 

de gases ou de água de resfriamento e tempo de análise entre 

100-1000 s. Infelizmente, pode haver sobreposição de picos, 

que diminui a precisão da análise quantitativa e o limite no 
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elemento em identificação. As melhores condições de medição 

são definidas conforme os elementos em questão (BAIRI et al., 

2016).  

Pré-tratamentos da amostra são geralmente necessários 

para conseguir uma película fina em matrizes complexas. Os 

métodos de pré-tratamento da amostra mais comuns são: 

mineralização, deposição direta da amostra sobre o refletor 

(suporte) sem ou com tratamento mínimo, suspensões sólidas 

e extração. Todas estas estratégias permitem realizar análise 

da maioria dos gêneros alimentícios com boa precisão e 

exatidão por TXRF. Na análise quantitativa por TXRF é 

normalmente realizada por calibração com padrão interno. Este 

método é simples e fiável, podendo ser adicionado numa fase 

inicial de preparação da amostra ou adicionado à amostra 

depositada sobre o suporte (BAHADIR et al., 2015; DE LA 

CALLE et al., 2013a; MARGUÍ et al., 2013). 

 

3.2 APLICAÇÕES 

 

Encontram-se várias referências que aplicaram a análise 

multielementar quantitativa em bebidas, como por exemplo, 

água mineral, leite, infusões de chá, café e bebidas alcoólicas. 

Os elementos principais são geralmente na faixa por cento, 

enquanto traço e elementos ultra-traço têm concentração em 

ppm até ppb. O conteúdo dos elementos essenciais é muito 

diferente em amostras de alimentos, mesmo em matrizes 

semelhantes (DE LA CALLE et al., 2013b; HASWELL; 

WALMSLEY, 1998). A seguir serão relatados trabalhos que 

aplicaram a espectrometria XRF em alimentos visando a 

composição elementar. Os mesmos estão citados na Tabela 1. 



ANÁLISE MULTIELEMENTAR EM ALIMENTOS POR ESPECTROMETRIA DE 
FLUORESCÊNCIA DE RAIO X: UMA REVISÃO 

449 
 

 Haswell e Walmsley, em 1998, analisaram 11 elementos 

(Br, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Rb, Sr e Zn) por TXRF em 

amostras de café e vinho de diversos países para que aliado a 

técnicas multivariadas pudesse determinar suas origens. Seis 

réplicas foram corridas com um tempo de 500 s por amostra. As 

determinações tiveram vanádio (V) como padrão interno. A 

análise do componente principal demonstrou uma separação 

entre as amostras de vinho, mas isso não aconteceu para as 

amostras de café, talvez por ter sido misturado durante o seu 

processamento a outras amostras de diferentes origens.  

 Análises multielementares em 39 amostras de chá Camellia 

sinensis (infusões de 0,5 a 85 %) por TXRF demonstraram 

teores médios entre 0,1 e 30 μg g-1, possibilitando o estudo da 

influência da origem, tipo e qualidade das amostras de chá. O 

conteúdo de selênio (Se) das amostras de chás cultivados em 

regiões ricas desse elemento foi elevado (7,5 μg g-1), 

contrastando com a concentração de apenas 0,1 μg g-1 de Se 

nos demais chás examinados (XIE et al., 1998).  

 

Tabela 1. Trabalhos que aplicaram espectrometria de 

fluorescência de raio x para análise elementar em alimentos. 

Referências Elementos Amostras 

HASWELL; WALMSLEY, 1998 K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, 
Cu, Zn, Br, Rb 

Café e vinho 

XIE et al., 1998 P, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Zn, Se, Rb, Sr, 
Ba, Pb 

Chá 

ANJOS et al., 2004 V, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, 
Pb 

Vinho 

ANJOS et al., 2003 P, S, Cl, Ca, Ti, Cr, Mn, 
Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr 

Vinho 

SANTOS DA COSTA et al., 2002 Fe, Cu, Zn Leite 

BAT et al., 2012 Mn Maça 
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PATZ et al., 2013 Mn Abacaxi 

ALVAREZ et al., 2003 Ca, K, Mn, Fe, Cu, Zn Cebola 

VARGA; ZÁRAY; FODOR, 2002 Cd, Ni, Pb e Fe Pepino 

VIVES et al., 2006 Al, P, K, Ca, Ti, Cr, Mn, 
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, 
Mo, Ba, Pb 

Batata, 
banana, 
chuchu, 
laranja, alface, 
rúcula, arroz e 
feijão 

AKBABA; SAHIN; TURKEZ, 2012 Ca, Fe, Mn, P, Mg, Cl, 
Na, K, Al 

Pistache 

AKBABA; SAHIN; TURKEZ, 2012 Ca, Fe, P, Cl, K, Na, 
Mg, Al, Ni, Cr, Sn 

Grão-de-bico 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Amostras de vinho dos tipos Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Semillon e Riesling 

obtidas no mercado local na cidade do Rio de Janeiro foram 

estudadas no sentido de realizar determinação simultânea de 

elementos traço. Após digestão ácida, as amostras tiveram seu 

pH ajustado para 3,0 e sofreram adição de solução 

pirrolidinaditiocarbamato de amônio (APDC) (1 %). Depois, as 

amostras foram filtradas a vácuo e consideradas como um filme 

para serem analisadas pelo método EDXRF, preliminarmente 

validado. O espectro foi acumulado por 4000 s. Porém, o uso 

do agente quelante limitou o número de elementos analisados, 

pois alguns elementos de interesse não pré-concentraram, 

ficando em níveis abaixo do esperado na literatura. Foi possível 

determinar V, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, a Pb simultaneamente nas 

amostras de vinho. Os elementos traço no vinho devem ser 

consequência da composição do solo de origem da videira 

(ANJOS et al., 2004). 

Para determinar simultaneamente a concentração 

elementar de P, S, Cl, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb e Sr 

em 27 amostras de vinhos tintos e brancos comerciais através 
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de TXRF foi usado solução de gálio (Ga) como padrão interno. 

Os teores encontrados foram menores do que os limites 

estabelecidos pela OIV para vinhos (ANJOS et al., 2003). 

A composição elementar do leite humano tem atraído o 

interesse de pesquisadores, uma vez que representa a mais 

completa nutrição para o recém nascido e crianças até dois 

anos de idade. Uma pesquisa mediu a concentração de Fe, Cu 

e Zn em amostras de colostro de 50 mulheres brasileiras.  O 

pré-tratamento da amostra consistiu em digestão ácida, adição 

de padrão interno (Ga) e secagem a vácuo no suporte. Cada 

suporte foi medido por 300 s no TXRF. Os seguintes valores 

foram obtidos: 1,72 mg L-1 de Fe; 0,54 mg L-1 de Cu; 6.97 mg L-

1 de Zn. As concentrações dos elementos determinados foram 

comparáveis com os valores encontrados nas referências. 

Concluindo que TXRF é uma técnica adequada para avaliar 

elementos inorgânicos no colostro, fornecendo uma análise 

multielementar em uma única medida, podendo ser otimizada, 

a fim de avaliar uma vasta gama de elementos traço no leite 

humano (SANTOS DA COSTA et al., 2002). 

Em vegetais, frutas, ervas e temperos também são 

encontradas investigações recentes através de procedimentos 

de preparo de amostra e aplicação de XRF. A maioria utiliza 

digestão ácida, análise direta, extração ultrassônica ou digestão 

assistida por micro-ondas na preparação. A seguir algumas 

pesquisas recentes são reportadas. 

Suco de maçã adicionado de padrão de Ga, através de 

análise direta, após a homogeneização em banho ultrassônico 

por uma hora, foi submetido a TXRF para determinação 

multielementar em maçãs da Eslovênia. As frações médias em 

massa dos elementos seguiram a ordem: K > P > Ca > S > Cl > 

Rb > Zn > Mn. Maçãs Gala tiveram as maiores frações médias 
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de massa de P e K e as menores de Mn, Zn e Rb. Maçãs 

Goldrush apresentaram as maiores frações médias de massa 

de S, Cl e Zn e a menor fração média massa de K. Foram 

observadas as maiores frações médias de massa de Ca, Mn e 

Rb em maçãs Topaz, Gloster e Golden Delicious, 

respectivamente. Através de análise discriminante linear, os 

teores de Mn, Zn e Rb apontaram maior contribuição  com a 

origem botânica, enquanto os teores de Rb e S contribuíram 

para distinguir as regiões geográficas de origem das maçãs. As 

indicações geográficas são cada vez mais usadas como 

ferramentas de marketing, pois podem agregar valor econômico 

aos produtos agrícolas por transmitir uma identidade cultural 

através dos produtos (BAT et al., 2012). 

O elemento manganês (Mn) é essencial para a nutrição 

humana e é encontrado no abacaxi em concentrações 

elevadas. Com base nisso, o teor de manganês do abacaxi, do 

suco, concentrado e purê de abacaxi foram analisados por 

espectrometria de fluorescência de raios x com reflexão total 

para análise elementar. As amostras foram trituradas, filtradas 

e homogeneizadas num banho ultrassônico durante 5 min. 

Selênio (Se) foi adicionado como padrão interno numa 

concentração final de 5 mg Kg-1. Duas gotas de 5 µL das 

amostras preparadas foram colocadas sobre o suporte de 

quartzo e secas a 50 °C para submeter a TXRF. As 

concentração de manganês variaram bastante em frutas 

inteiras, contudo, a casca apresentou maior concentração 

comparada a polpa da fruta. Os processados de abacaxi, como 

purês, tem o menor teor de manganês com uma mediana de 4,9 

mg kg-1 em comparação com sucos de abacaxi, 10,5 mg Kg-1 e 

concentrados 15,5 mg Kg-1. Dependendo da concentração do 

produto, a ingesta diária tolerável de manganês é praticamente 
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atingida com apenas com um copo de 200 mL de suco de 

abacaxi (PATZ et al., 2013). 

A cebola (Allium cepa L) é um dos cultivares mais 

importantes do mundo. Sua caracterização química é 

importante para a melhoria da eficiência de produção visto que 

a qualidade e estado de conservação dos produtos agrícolas 

são associados a sua composição química. A técnica de 

fluorescência de reflexão total de raios-X (TXRF) foi aplicada 

com sucesso para a determinação simultânea dos elementos 

Ca, K, Mn, Fe, Cu e Zn em dois cultivares de cebola, com foco 

para o desenvolvimento de um procedimento de preparo da 

amostra que envolve a extração ácida dos analitos a partir de 

amostras cruas por meio de um banho de ultrassom. As 

técnicas de espectrometria de absorção atômica com chama 

(FAAS) e espectrometria de absorção atômica com chama e 

injeção em fluxo foram empregadas para fins de comparação 

entre os teores dos elementos. Os níveis de K, Mn e Zn foram 

significativamente superiores no cultivar 438 Granex, enquanto 

que os níveis de Ca, Fe e Cu foram significativamente maiores 

no cultivar Yellow Granex PRR 502. O método de preparação 

proposto foi o mais confiável, simples, rápido e usa menos 

produtos químicos e vidrarias, quando comparado com os 

métodos clássicos de calcinação por via úmida ou seca, 

proporcionando qualidade analítica similar. A técnica TXRF 

permitiu quantificar os elementos Cu, Fe e Mn, não realizado 

pela técnica FIAAS e em comparação com a técnica FAAS 

permitiu a quantificação de Cu (ALVAREZ et al., 2003). 

A distribuição de Cd, Ni, Pb e Fe entre o citoplasma e a 

parede celular de raízes e folhas da planta do pepino foi 

determinado por espectrometria de reflexão total de 

fluorescência de raios-X, usando gálio (Ga) como padrão 
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interno, após o preparo da amostra por digestão assistida por 

micro-ondas. O suporte com amostra seca foi irradiado por 500 

s. Nas raízes a maior parte da Pb foi encontrado na parede 

celular, enquanto Ni e Cd no citoplasma. Nas folhas, o 

citoplasma continha de 50-60 % do teor de Pb, 60-80 % de Fe 

e praticamente todo o teor Cd, enquanto, cerca de 30-40 % de 

Ni estava na parede celular. Uma vantagem da técnica TXRF 

utilizada é a possibilidade de analisar pequena quantidade de 

amostra (VARGA; ZÁRAY; FODOR, 2002). 

Os resultados de uma pesquisa indicaram que algumas 

espécies analisadas estavam contaminadas por Cr, Cu, Zn e 

Pb, com concentrações muito mais elevadas do que os valores 

permitidos pela legislação brasileira. O estudo utilizou 

fluorescência de raios x por reflexão total para a determinação 

simultânea e multielementar (Al, P, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, Br, Mo, Ba e Pb) de alimentos disponíveis para a 

população em estabelecimentos comerciais, a fim de avaliar os 

riscos de contaminação por esses produtos. Os limites máximo 

permitidos de acordo com a ANVISA para Cr, Ni, Cu, Zn e Pb 

são: 0,1, 5, 30, 50 e 0,5 mg Kg–1, respectivamente e para Al 5 

µg g–1. Os alimentos analisados e os elementos que estavam 

acima do limite permitido nas amostras foram: arroz, Cr, Cu e 

Pb; feijão, Pb e Al; batata, Cr, Pb e Al; banana, Cu e Pb; chuchu, 

Pb; laranja, Pb e Al; alface, Cr; rúcula, Cr, Cu e Pb (VIVES et 

al., 2006).  

A composição elementar de amostras de pistaches 

(Pistacia vera L.), cultivados sob os regimes agrícolas orgânicos 

e convencionais, foi determinada utilizando o método chamado 

WDXRF. As concentrações dos elementos minerais nutricionais 

Ca, Fe, Mn, P, Mg, Cl, Na e K foram maiores nas amostras 

cultivadas em regime de agricultura orgânica. Enquanto, o 
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elemento Al foi encontrado em maior concentração nas 

amostras cultivadas em regime de agricultura convencional. O 

alumínio é um metal pesado que pode acarretar prejuízo a 

saúde do consumidor (AKBABA; SAHIN; TURKEZ, 2012a). Os 

mesmos autores, ao analisar amostras de grão-de-bico (Cicer 

arientınum L.) encontraram maiores concentrações dos 

elementos Ca, Fe, P, Cl, K, Na e Mg, que são essenciais para 

a saúde humana, e as menores quantidades de Al, Ni, Cr e Sn, 

que são metais tóxicos, nas amostras de grão-de-bico cultivado 

sob regime de agricultura orgânica. Assim, sugerindo que este 

regime agrícola é importante para o valor nutricional do grão-

de-bico e concluindo que o uso da técnica WDXRF mostrou-se 

eficiente e útil para a ciência dos alimentos (AKBABA; SAHIN; 

TURKEZ, 2012b). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A revisão na literatura mostra o preparo de amostras 

sólidas com digestão ácida, suspensões, análise direta de pós 

são relatados como pré-tratamentos para sólidos. A 

mineralização vem dando os melhores resultados em termos de 

reprodutibilidade, exatidão e precisão. No entanto, o processo 

de suspensão é mais rápido, simples, além de evitar a 

contaminação e perda de material. Por outro lado, a 

homogeneização da amostra é crítica e elevado efeito de fundo 

pode estar presente. Para as amostras líquidas, a análise direta 

é amplamente realizada. Em caso de muito baixa concentração 

do elemento, uma pré-concentração ou micro extração da 

amostra devem ser aplicadas.  

A análise elementar dos produtos alimentares tem 

significativa importância, já que a toxicidade dos elementos 
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inorgânicos pode ocorrer em níveis pouco acima da ocorrência 

natural. Logo, o consumo de alimentos com uma alta 

concentração desses elementos pode causar intoxicação 

aguda ou crônica. A técnica de espectrometria de fluorescência 

de raio x oferece uma rápida e confiável análise multi-elementar 

simultânea. Sua utilização na determinação de elementos 

majoritários, essenciais e traços em bebidas e alimentos traz 

avanços tecnológicos na instrumentação, somando-se a 

combinação do aprimoramento do pré-tratamento da amostra 

foram apresentados nesta revisão.  

Será necessário desenvolver diretrizes para 

procedimentos experimentais, padrões de processamento de 

dados e de amostras referência. Assim como, iniciativas 

interlaboratoriais para avaliar as abordagens analíticas e a 

reprodutibilidade dos protocolos. Isso porque, apesar do 

desenvolvimento de pesquisas e publicações de 

procedimentos, protocolos e resultados confiáveis, a análise 

quantitativa por espectrometria de fluorescência de raio x é 

ainda limitada a investigação, principalmente devido à falta de 

métodos padrão reconhecidos. 
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RESUMO: Durante os últimos tempos, a população mundial 
tem enfrentado diversas mudanças habituais, como por 
exemplo, mudanças na economia, no estilo de vida, no 
conhecimento e entre estas mudanças a alimentação 
apresenta-se dentre as alterações mais intensas ocorridas 
recentemente. A busca por uma vida saudável, incluindo 
melhoria nos hábitos alimentares da população, tem 
demonstrado avanço na prevenção de várias patologias, 
melhora em quadros clínicos e primordialmente tem contribuído 
para o progresso da ciência e tecnologia de alimentos em várias 
áreas específicas. A utilização de alimentos que agreguem 
benefícios a ingesta, atesta sua relevância através do 
crescimento do seu consumo, como é o caso da carne, do leite 
de cabra e seus derivados, trazendo mudanças no cenário do 
agronegócio brasileiro, através da caprinocultura, sendo a 
região Nordeste uma das maiores envolvidas nesta prática, já 
que retém 94% do rebanho caprino nacional. Muito embora a 
caprinocultura leiteira apresente-se como uma relevante 
alternativa socioeconômica, quando comparada a outros países 
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com rebanhos menores, a produção leiteira brasileira mostra-
se ainda incipiente, mas que vem traçando alternativas para 
aumento dessa prática, atrelados a busca pelo aumento na 
qualidade desse produto e no desenvolvimento de alternativas 
para seu consumo, que tragam vantagens significativas ao 
consumidor e ao comercio brasileiro ligado à produção caprina. 
Palavras-chave: Agronegócio. Caprinocultura. Leite de cabra. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A caprinocultura vem ganhando grande impulso nos 

últimos anos pelo potencial que representa, como um 

instrumento eficaz de promoção de desenvolvimento da zona 

semi-árida, no Nordeste brasileiro. A sua exploração 

desempenha papel relevante como fonte de proteína e 

importante promotor de desenvolvimento socioeconômico para 

os pequenos produtores, através da utilização de seus 

subprodutos (PEREIRA et al., 2005).  

Em 2006, o Brasil possuía um rebanho caprino de 

11.460.735 animais, distribuídos por todas as regiões do país, 

sendo 92,8% concentrado na Região Nordeste (FAO, 2013). O 

Brasil está posicionado entre os maiores produtores de leite do 

mundo, ocupando a 4ª posição, encontrando-se atrás apenas 

dos Estados Unidos, Índia e China (FAO, 2013). 

Assim como se observa o crescimento da produção de 

leite bovino verifica-se também que o agronegócio da 

caprinocultura está em ascensão e vem crescendo rapidamente 

em vários países. Os caprinos estão se tornando importantes 

fornecedores de carne e leite para a população de diferentes 

partes do mundo, particularmente nas regiões áridas e semi-

áridas (HAENLEIN, 2004). 
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Por décadas a caprinocultura era considerada atividade 

de subsistência no Nordeste, com baixa produtividade, sob 

encargo de produtores de baixa renda e sem recursos 

tecnológicos (COSTA et al., 2008). Porém, hoje em dia, a 

caprinocultura apresenta-se como uma fonte de geração de 

renda para a economia brasileira, destacando-se na região 

Nordeste. Por apresentarem características como baixa 

exigência nutricional e elevado poder de adaptação às 

condições climáticas adversas, os caprinos tornaram-se uma 

importante alternativa de criação nessa região (COSTA et al., 

2005; CORREIA, 2008).  

Na região Nordeste, os caprinos são criados em sua 

maioria em condições extensivas, apresentando capacidade de 

adaptação à mudança climática e de regiões. Destacam-se 

para produção de carne, leite e pele (MONTE et al., 2007).  

Sendo assim, este trabalho objetivou abordar 

informações sobre a caprinocultura, descrevendo o cenário 

atual entre os últimos anos bem como a produção de carne, 

leite e derivados de caprinos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de trabalhos 

científicos que abordaram o assunto da caprinocultura, 

abrangendo dados da criação e produção caprina, 

principalmente de seus produtos finais, como a carne, o leite e 

seus derivados, selecionando e analisando-os na íntegra suas 

informações, sintetizando os dados principais de cada 

bibliografia. A pesquisa para identificação dos artigos foi feita 

através da busca bibliográfica na base de dados virtual do 

Portal Periódicos da Capes, restringindo trabalhos publicados 

entre os anos 2000 a 2016, além de livros, dissertações e dados 
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governamentais na língua portuguesa e inglesa, utilizando os 

termos descritores: caprinocultura, leite, carne caprina, 

derivados de leite de cabra.  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Carne Caprina: Aspectos gerais 

 

O aumento pela procura por alimentos de melhor 

qualidade têm exigido a melhoria nos setores de produção, 

industrialização e comercialização (MONTE et al., 2007). O 

motivo pelo qual os produtos caprinos ainda não conquistaram 

o paladar de toda população brasileira pode ser explicado pela 

baixa qualidade dos produtos ofertados, baixo nível de higiene 

desde o abate até a comercialização, irregularidade no 

fornecimento dos produtos no mercado, a grande quantidade 

de abates em abatedouros clandestinos sem fiscalização 

sanitária e a falta de padronização de carcaças devido o baixo 

padrão racial dos rebanhos (CARVALHO, 2003; COSTA et al., 

2005). 

Como estratégia para estimular o crescimento da 

produção e comercialização da carne caprina deve haver 

criação de associações e cooperativas de produtores, 

capacitação tecnológica, melhoramento genético dos rebanhos, 

certificação de qualidade das carnes, combate aos abatedouros 

clandestinos, assim como investimento no marketing 

(CARVALHO, 2003).  

Ainda com pouca demanda, a carne caprina vem 

conquistando o mercado da região e até mesmo participando 

do mercado nacional e internacional. Porém terá que melhorar 

os padrões de gerenciamento das unidades produtoras a fim de 

atingir os pré-requisitos de aumento de produtividade e 



CAPRINOCULTURA E SUA RELEVÂNCIA: CARNE, LEITE E DERIVADOS. 

463 
 

melhoria de qualidade de seus produtos (COSTA et al., 2005). 

No mercado mais sofisticado a carne é vendida em cortes 

especiais, como filé em tiras, contra-filé, costelas fatiadas, carré 

e pernil (SAMPAIO et al., 2006). 

Nos últimos anos têm-se observado o aumento do 

consumo das carnes caprinas, havendo maior necessidade de 

oferta desses produtos com melhor qualidade. Deve-se então 

considerar a existência de fatores que interferem nas 

características qualitativas e quantitativas da carne in natura e 

produtos elaborados, como raça, idade, peso de abate, sistema 

de produção e manejo pré e pós-abate dos animais (DIAS et al., 

2008; MONTE et al., 2007). A citar, a cor da carne que pode ser 

afetada por fatores como o tipo de músculo, a raça, o sexo, a 

idade e dieta do animal.  

A qualidade da carne está relacionada aos seus 

aspectos nutricionais, sanitários, subjetivos, de serviço, 

comerciais e organolépticos (SOUZA, 2007). Porém, os dados 

sobre a qualidade da carne caprina no Brasil ainda são 

escassos, fazendo-se necessário investir em pesquisas que 

visem obtenção de informações para auxiliar no 

desenvolvimento da cadeia produtiva da carne dessa espécie 

(MONTE et al., 2007). Sabe-se que o aroma e sabor 

característicos dessa carne estão relacionados aos ácidos 

graxos de cadeia ramificada, ou seja, os compostos voláteis da 

carne são influenciados pela dieta dos animais (COSTA et al., 

2008). 

Com relação ao fator castração sobre a qualidade da 

carne, Madruga et al. (2002), discute que a carne caprina 

proveniente de animais castrados, apresenta maiores teores de 

cálcio, gordura, cinzas, ferro e fósforo, e menores 

concentrações de umidade e proteínas quando comparada à 

carne de animais inteiros (não castrados). Em suas análises, 
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Monte et al. (2007), avaliou a influência da genética nos 

parâmetros de qualidade da carne e confirmou que a carne de 

cabritos sem raça definida reteve menor quantidade de água 

quando comparado a carne de cabritos mestiços, implicando 

numa maior perda do valor nutricional da carne, assim como 

uma carne cozida mais seca e com menor maciez (MONTE et 

al., 2007). Quando se tem uma pequena capacidade de 

retenção de água, pode ocorrer perdas de umidade e do peso 

na carcaça, porém a capacidade de retenção de água 

adequada favorece o aumento da suculência da carne (COSTA 

et al.; 2008). 

Reconhecida por ser uma das carnes vermelhas de 

menor teor de colesterol, elevados níveis de proteína e ferro, 

magra, com pouca gordura subcutânea, intramuscular e 

extramuscular e boa textura e digestibilidade (CARVALHO, 

2003; MADRUGA et al., 2005), a carne caprina tem sido 

desfavorecida por apresentar ausência de sabor, falta de 

maciez e suculência em pesquisas sensoriais (MONTE et al., 

2007). As características contribuintes para a palatabilidade da 

carne são aqueles que agradam aos olhos, nariz e paladar, dos 

quais se destacam os aspectos organolépticos de sabor ou 

flavour e de suculência (MADRUGA et al., 2005). 

O maior consumo da carne caprina ou carne de bode, 

como é mais conhecida, ocorre em restaurantes regionais e 

especializados, onde são servidos bode assado, bode guizado, 

buchada, dentre outros pratos (SAMPAIO et al., 2006). Os 

animais abatidos podem apresentar rendimento de carcaça 

entre 45 e 55% do peso vivo, podendo ser ainda aproveitado 

mais 20% do peso vivo do animal de componentes não carcaça, 

dentre eles, os subprodutos ou vísceras (coração, pulmões, 

fígado, rins, intestinos e rúmen). Este aproveitamento pode ser 

convertido em lucro para o produtor quando utilizado como 
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matéria-prima na confecção de comidas típicas (COSTA et al., 

2005).  

Na região Nordeste, utilizam-se as vísceras (rúmen, 

retículo, omaso, abomaso e intestino delgado), órgãos 

(pulmões, coração, fígado, baço, rins e língua), além de outros 

componentes (sangue, omento, diafragma, cabeça e patas), na 

preparação de pratos tradicionais como o sarapatel e a 

“buchada” (SANTOS et al., 2014). 

Os caprinos depositam gordura em grandes quantidades 

em sua cavidade abdominal, podendo atingir até 60% do teor 

total de gordura, porém a buchada produzida no cariri paraibano 

apresentou alto valor nutricional e baixo teor de lipídio 

(MADRUGA et al., 2005; COSTA et al., 2005). 

Nas áreas populacionais de maior poder aquisitivo das 

regiões Nordeste e Sudeste houve crescimento da demanda 

por vísceras comercializadas processadas, embaladas, 

resfriadas ou congeladas, mostrando que a buchada tem um 

forte potencial econômico (COSTA et al., 2005).  

Algumas ações conjuntas de governos estaduais, 

empresas e instituições de pesquisa têm incentivado e investido 

na caprinocultura (CORREIA, 2008). Visando o melhor 

aproveitamento deste tipo de carne, algumas instituições de 

pesquisa (Centro Nacional de Pesquisa de 

Caprinos/EMBRAPA, Universidade Federal do Ceará, 

Universidade Federal da Paraíba) têm desenvolvido produtos 

industrializados como a linguiça frescal, calabresa, defumados 

e hambúrguer. Estes produtos podem representar uma 

alternativa importante para o uso da carne dos animais fora dos 

padrões de abate (CARVALHO, 2003).  
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Caprinocultura: leite e derivados 

 

Segundo a legislação brasileira, o leite é definido como 

“produto normal, fresco e integral, obtido da ordenha completa 

e ininterrupta de animais sadios, bem alimentados, em repouso” 

(BRASIL, 1999). A produção do leite caprino pode ser 

influenciada por diversos fatores, dentre eles, a idade do 

animal, variabilidade genética, raça e alimentação. Esta 

produção é aumentada após o parto, atingindo o pico de 

produção em poucas semanas (6ª e 9ª semana pós–parto) e 

decrescendo com o tempo (JACOPINI et al, 2011). O leite de 

cabra possui características específicas e relevantes em 

relação ao quesito nutricional, como um percentual de gordura 

menor que pode ser observados em seus derivados lácteos, 

como queijos, bebidas lácteas, sorvetes e iogurtes. No Brasil, 

esta matriz mobiliza uma cadeia de 18 mil produtores 

(EMBRAPA, 2014).   

Devido às mudanças no perfil dos consumidores, que 

atualmente estão interessados em alimentos que tragam 

benefícios à saúde através da nutrição, o leite de cabra 

apresenta-se como uma boa fonte de cálcio, além da alta 

capacidade de digestibilidade apresentada e do conteúdo de 

proteínas de alto valor biológico na sua composição (CENACHI, 

2012). Porém, o comércio da caprinocultura leiteira enfrenta 

desafios, como é o caso das dificuldades na aceitação do leite 

e de seus derivados, seja por fatores que envolvem a sua 

composição, como particularidades na sua constituição química 

e de entraves no preço dos produtos em nível de mercado, além 

da ausência na qualidade destes (durante o beneficiamento e 

condições de manejo), onde, nem sempre pontos importantes 

como marketing adequado, acondicionamento, apresentação, 
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entre outros fatores são suficientes para fornecer o sucesso de 

vendas necessário (MARTINS, 2007; QUEIROGA, 2003).  

Vários grupos de pesquisadores têm ressalvado a 

expressividade do uso de leite de cabra em diferentes produtos 

lácteos como uma proposta de inovação de insumos 

alimentares a partir do leite caprino. A importância da utilização 

de produtos desta espécie abrange muitas partes do mundo, 

apesar dos seus desafios que vão desde o início da cadeira 

produtiva, elaboração de estratégias no beneficiamento da 

caprinocultura leiteira até os aspectos de novas pesquisas e as 

novas condições tecnológicas de mercado, a fim de promover 

alimentos diferenciados que ofereçam benefícios à saúde 

(RODRIGUEZ et al., 2008; VARGAS et al., 2008; QUEIROGA 

et al., 2013).  

As cabras são animais utilizados tanto por pessoas com 

maior ou àquelas com menor poder aquisitivo, consideradas 

também por muitos, animais ecológicos, onde, seus produtos 

fomentam a saúde humana, através da sua composição e 

nutrição. Em países industrializados, estes animais são bem 

reconhecidos através do seu potencial produtivo via 

gastronomia e festiva. No entanto, o aumento do seu consumo 

nesses países têm sido devido ao interesse dos consumidores 

por produtos caprinos variados, especialmente aqueles de 

origem “orgânica” ou de rotulagem artesanal (RIBEIRO; 

RIBEIRO,2010). 

A caprinocultura leiteira baseada no desenvolvimento de 

modelos alternativos estimula a geração de renda, a criação e 

o fortalecimento de microempresas rurais, ligadas a programas 

de crédito, dentro de uma visão macro do agronegócio. 

Parcerias entre governo e população, representadas por suas 

entidades de classe, podem contribuir para uma estabilidade 
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econômica, bem como no mecanismo construtivo da cidadania 

e da promoção de desenvolvimento social (LIMA, 2000).  

Dados da FAO (2013) estimam que o rebanho caprino 

mundial em 2011 era de 876 milhões de cabeças, com 1,1% 

deste efetivo distribuído pelo Brasil. A região Nordeste contribui 

com 94% do rebanho brasileiro, onde se encontra, 

predominantemente, o sistema de criação extensivo. Em 2011, 

a produção nacional de leite caprino alcançou 148.000 

toneladas. Pode-se salientar que a Região Nordeste contribui 

com 90% dessa produção, no entanto, ainda é possível 

observar uma baixa produtividade dos rebanhos, possivelmente 

causada por diversos fatores como falta de disponibilidade de 

tecnologias, falta de uniformização do processamento do leite e 

produção de derivados, produtos de baixa qualidade e a 

desarticulação da cadeia produtiva, o que dificulta a 

caprinocultura nesta região (FAO, 2013; OLIVEIRA, 2013). 

A pecuária de caprinos vem aumentando em todo o 

Brasil, proporcionando fonte alimentar e renda direta ao 

pequeno produtor e incrementando a economia local. É 

importante salientar que esse aumento da produção deve-se a 

ação conjunta de programas do governo, que apóiam e 

estimulam a compra do leite, instituições de pesquisa e 

associações de criadores, que buscam cada vez mais aprimorar 

o potencial leiteiro do rebanho e desenvolver a indústria de 

laticínios (BRASIL, 2013; GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, 2009; OLIVEIRA, 2013). 

No que diz respeito à industrialização do leite caprino 

como fator determinante para o crescimento da economia, 

destaca-se o aproveitamento dessa matéria prima nos mais 

diversos derivados, no intuito de agregar valor, dos quais pode-

se citar leite integral pasteurizado e congelado; leite em pó; os 

iogurtes, naturais ou com frutas, as bebidas lácteas, os queijos, 
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com suas variedades, além de cosméticos como sabonetes, 

xampus, condicionadores, cremes hidratantes e loções 

elaborados a partir do leite in natura, o que possibilita a 

caprinocultura tornar-se cada vez mais uma atividade 

promissora para o desenvolvimento econômico brasileiro 

(CORDEIRO; CORDEIRO, 2009; OLIVEIRA, 2013). 

A produção de leite no estado da Paraíba, de acordo com 

o levantamento do Censo Agropecuário de 2006, foi de 237.053 

mil litros de leite (IBGE, 2011), onde a bacia leiteira do Estado 

encontra-se na região polarizada pelo município de Pombal. 

Segundo Riet-Correa et al. (2013), a média da produção de leite 

em propriedades do semiárido paraibano é de 1,19 litros por 

cabra, variando entre 0,8 e 1,7 litros. Na abrangência mundial, 

caprinos são responsáveis por 1% da produção de leite, sendo 

produzidos diariamente 13 a 18 mil litros na Paraíba. Já a 

França, anualmente produz aproximadamente de 497 mil 

toneladas, destacando-se como o maior produtor mundial de 

queijo de leite de cabra (JACOPINI et al., 2011).  No Estado do 

Rio Grande do Norte, a atividade organizada por 300 produtores 

em 33 municípios obtém produção diária de 8.500 litros de leite 

que está sendo adquirido pelo Governo do Estado e distribuído 

para a merenda escolar (SILVA, 2013). 

De acordo com a ascensão da caprinocultura leiteira no 

Nordeste do Brasil, incluindo o estado da Paraíba, surge à 

necessidade de padronização e elaboração de produtos 

derivados lácteos caprinos que promulguem ao consumidor a 

padronização e aceitação de novos insumos, como é o caso de 

leites fermentados, coalhadas, requeijão, iogurtes e outros 

novos insumos elaborados a partir da utilização do leite caprino. 

Os derivados lácteos geralmente estão envolvidos na promoção 

de benefícios a saúde propiciada por alguma funcionalidade, 

sendo conhecidos por serem boas fontes de cálcio e agirem no 
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combate a certas patologias, a exemplo da osteoporose, além 

de conter nutrientes importantes como vitaminas, minerais e 

carboidratos. A incorporação de micro-organismos probióticos 

e de prebióticos como insumos dietéticos acabam por reforçar 

as características funcionais de produtos lácteos, propiciando 

um aumento no seu consumo e ressalve as suas características 

sensoriais (ANTUNES et al., 2007). 

O Governo Estadual da Paraíba tem incentivado 

caprinocultura leiteira desde o ano 2000, através da compra da 

produção de leite e das ações do "Pacto Novo Cariri" que 

objetiva promover um sistema de aquisição, industrialização e 

distribuição de leite ("Programa do Leite"), incluindo também o 

Sertão Paraibano (RIET-CORREA et al., 2013).  

A caprinocultura leiteira sempre se apresentou em 

especial para a região do Cariri, como uma atividade 

promissora, mas até ser transformada em negócio eficiente e 

rentável, verifica-se que existem pontos de estrangulamento em 

todo o seu arranjo produtivo, como por exemplo, má qualidade 

e falta de padronização dos produtos e subprodutos do leite 

caprino, mercados inconstantes sem política de preços, 

produtores não capacitados e animais inadequados para a 

produção leiteira (RODRIGUES; QUINTANS, 2003). O desafio 

na comercialização de qualquer produto rentável se dá no 

sucesso do produto final. Tais dificuldades podem ser 

facilmente apresentadas na produção caprina, desde o manejo 

dos animais, até a forma de venda do que se é produzido para 

geração de lucros (RIBEIRO; RIBEIRO,2010). 

Dentre as características benéficas que propiciam a 

indicação de consumo do leite de cabra em relação ao leite de 

vaca, além da capacidade de maior digestibilidade, está a 

alternativa de consumo lácteo por portadores de alergia 

alimentar à ingestão de leite bovino. A alergia ao leite de vaca 
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constitui uma doença comum e de prevalência de cerca de 

2,5% em crianças durante os 3 primeiros anos de vida e 

ocorrente em 12,30% àquelas inferiores aos 3 primeiros meses, 

com uma frequência alarmante em determinadas áreas, onde, 

o leite de cabra possui resolução dos casos de 30 a 40%. Este 

leite é prescrito por muitos médicos para crianças que 

apresentam a sensibilidade ao leite de vaca, e alguns 

pesquisadores observaram que 40% de todos os pacientes 

sensíveis à proteína presente nesse leite, toleram com maior 

facilidade o leite de cabra, pois este contém tamanho dos 

glóbulos de gordura reduzidos e ausência da proteína caseína 

alfa-s1. Os problemas na maioria dos casos podem tornar-se 

sérios, com sintomatologia intensa, como por exemplo, asma, 

eczema, enxaqueca, úlcera do estômago, distúrbio digestivo, 

prisão de ventre, entre outros (RIBEIRO; RIBEIRO,2010; 

JACOPINI et al, 2011). 

O leite caprino comparado ao leite bovino também possui 

um alto valor nutricional, sendo mais rico em vitaminas e 

minerais, além de possuir características únicas como menor 

dimensão de glóbulos de gordura e micelas de caseína que 

aumentam sua digestibilidade, tornando-o adequado tanto para 

consumo direto como para fabricação de queijos, sendo assim 

particularmente apropriado para a dieta de idosos e crianças, 

além do consumo por pessoas intolerantes ou alérgicas ao leite 

de vaca (COSTA; QUEIROGA; PEREIRA, 2009; MENDES; 

SILVA; ABRANTES, 2009; PAULA et al., 2009). 

O leite caprino possui expressiva concentração de ácidos 

graxos de cadeia curta como o capróico, caprílico e cáprico, 

além da sua elevada concentração de glóbulos de gordura de 

menor tamanho, o que possibilita uma rápida absorção da 

gordura pela mucosa intestinal através do processo de 

pinocitose, que serão conduzidos diretamente ao sistema 
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circulatório, e surgem como características que diferenciam 

esse tipo de leite. Tais benefícios podem trazer inovações na 

elaboração de novos produtos a partir do leite cabra não 

voltando à produção apenas para comercialização de leite fluido 

ou em pó como na maioria dos casos, mas propiciando 

inovações através da inserção desse leite caprino como base 

de produtos variados (CORREIA et al., 2008;  HAENLEIN, 

2001; KNIGHTS; GARCIA, 1997).  

 Outras características como capacidade de melhora na 

absorção de alguns minerais, regionalidade e importância 

econômica tornam-se vantajosas quando comparadas ao leite 

bovino, mesmo este sendo um representante de parcela 

abrangente no mercado probiótico. (XANTHOPOULOS et al., 

2012). A inserção de leite de cabra como base em diversos 

produtos pode estar voltada aos consumidores interessados na 

gastronomia gourmet envolvendo produtos alimentares com 

características especiais (BEZERRA et al., 2015). 

Para Pereira (2005), a precariedade da tecnologia 

aplicada no Brasil e a não utilização de padrões de controle 

higiênico-sanitário para o leite de cabra e seus derivados, tem-

se constituído como os principais entraves à agroindústria 

especializada em produtos lácteos de caprinos, estando à 

expansão deste setor vinculada à melhoria da estrutura de 

comercialização e à aplicação de tecnologia adequada aos 

padrões de qualidade exigidos. 

O consumo de leite e derivados, como queijos e iogurtes, 

vem se incorporando cada vez mais na dieta da população, com 

isso as indústrias leiteiras encontra-se em plena expansão, 

representando, por exemplo, um dos mais importantes sistemas 

agroindustriais em países como o Brasil, tamanha sua 

importância econômica e social, sendo praticada em todo 

território nacional (MATIAS, 2014). 
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Produtos como queijos, iogurtes e bebidas lácteas, 

podem ser obtidos a partir do leite de cabra, utilizando-se de 

processos simples e acessíveis aos pequenos produtores, 

sendo essa uma alternativa para o aumento no consumo de 

produtos de origem caprina e para a agregação de valores a 

tais produtos (SANTOS et al., 2011).  

Os produtos lácteos mais conhecidos estão os queijos, 

os iogurtes e as bebidas lácteas fermentadas. O seu consumo 

vem aumentando, o que incentiva a melhoria de tecnologia e da 

qualidade desses produtos (ABIQ, 2013). Dados publicados 

pela Associação Brasileira das Indústrias de Queijos (ABIQ, 

2013), mostram que o consumo de queijo no Brasil aumentou o 

índice no país passando de 2,6 Kg por habitante/ano para 4 Kg. 

O levantamento demonstra que, entre 2000 e 2008, houve um 

aumento de 30,8% no consumo per capita do produto. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Este estudo proporcionou a percepção de que a 

caprinocultura de corte e leiteira apresentam um significativo 

potencial de crescimento, porém ainda com baixo consumo da 

população brasileira necessitando de mais estudos sobre sua 

composição e benefícios nutricionais para que o marketing 

auxilie na difusão do seu consumo. Dessa forma, haverá 

benefícios para os produtores, com a inserção de mais produtos 

no mercado, que venham a aumentar a demanda de procura 

pelo consumidor por derivados caprinos com potencial benéfico 

e funcional, e que estes possuam redução nos custos de 

produção, para que o repasse ao público não sofra elevados 

aumentos, para esses tipos de insumos como observados 

frequentemente, devido a sua escassez de produção, quando 

comparados àqueles de outras origens, como, por exemplo, o 
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leite de vaca. O sucesso da cadeia produtiva será compatível 

às melhorias nas técnicas de manejo dos animais, com 

produção de um leite de qualidade, melhora nas técnicas de 

fabricação, embalagem, armazenagem e distribuição dos 

produtos de forma cautelosamente controladas. 
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RESUMO: O pão é um produto obtido a partir de uma massa 
feita com farinha, geralmente de trigo, amassada em água, 
fermentada naturalmente ou acrescida de fermento químico ou 
biológico e assado ao forno. Caracterizado no mercado por 
seus mais variados aspectos. Neste estudo, objetivou-se 
elaborar e analisar as características físico-químicas e 
sensoriais de pães feitos com leite ou soro de leite de cabra. 
Para tanto, a mesma proporção de leite caprino (Amostra A) e 
soro de leite caprino (Amostra B) foram usadas no 
processamento dos pães e estes foram submetidos às análises 
físico-química, microbiológica e sensorial. Quanto às análises 
físico-químicas observou-se maior teor de EST para o pão feito 
com leite caprino, possivelmente por conta do maior teor de 
carboidratos, o que repercutiu diretamente no maior teor de 
calorias nesta amostra (p<0,05). Não houve diferença 
estatística (p>0,05) entre as formulações quanto a aceitação 
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dos atributos sensoriais avaliados, cujos termos hedônicos 
mostraram boa aceitação, variando entre “gostei ligeiramente” 
a “gostei muito”. Estes resultados podem ter contribuído na 
intenção de compra das amostras, sendo as duas formulações 
apontadas como boa opção de compra caso fossem 
comercializada, estando os termos hedônicos entre “talvez 
comprasse/talvez não comprasse” a “possivelmente 
compraria”. Desta forma, trata-se de produtos com grande 
potencialidade de comercialização, com ótima aceitação 
sensorial, e perfil nutricional excelente.Palavras-chave: 
Caprinocultura. Panificação. Caracterização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Queiroga et al. (2011) a caprinocultura leiteira 

tem aumentado de forma significativa sua participação no 

cenário agropecuário brasileiro. Esta atividade pecuária tem 

crescido, principalmente, na região Nordeste, que possui quase 

93% do rebanho caprino nacional. O leite caprino é considerado 

um produto de alto valor nutritivo, além disso, esses animais 

apresentam boa capacidade adaptativa em condições criatórias 

variáveis, comuns na zona semiárida, podendo proporcionar às 

famílias de baixa renda e 

à população em geral, uma melhoria do nível nutricional da 

dieta. Os alimentos lácteos caprinos são uma alternativa 

interessante do ponto de vista nutricional, tendo em vista que o 

leite de cabra possui proteínas e lipídios de comprovado valor 

nutricional, além de elevada digestibilidade. 
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O fato de o leite caprino apresentar uma composição química 

constituída de proteínas de alto valor biológico e ácidos graxos 

essenciais, além de seu conteúdo mineral e vitamínico, o 

qualifica como um alimento de elevado valor nutricional, ainda 

representando grande importância na alimentação infantil pelas 

suas características de hipoalergenicidade e digestibilidade, 

devido aos glóbulos de gordura diminuídos (HAENLEIN, 2004). 

Porém, o mercado é ainda restrito, sendo necessários estudos 

sobre o processamento do leite caprino e pesquisas que 

venham contribuir para seu desenvolvimento, a fim de difundir 

seu potencial no mercado. Isso inclui a diversificação dos 

produtos derivados, campanhas de incentivo ao consumo e 

divulgação das características únicas do leite caprino 

(QUEIROGA et al., 2011). 

Segundo Silva e Bolini (2006) o leite é composto de água, 

lactose, gordura, sais e proteína. Existem dois tipos de soro, o 

doce que é obtido a partir do leite coagulado com renina em pH 

6,6 e o soro ácido, que é subproduto da coagulação ácida do 

leite. Do ponto de vista industrial, o soro ácido tem pH < 5,1 e o 

soro doce, pH > 5,6. 

Além disso, o soro representa de 85 a 90% do volume de leite, 

retendo 55% de seus nutrientes. É composto por sólidos totais 

(6,9%), correspondendo aos sais minerais (0,6%), gordura 

(0,3%), proteínas (0,9%), lactose (5,0%) e ácido lático (0,1%). 

Este volume equivale a aproximadamente 24.300 toneladas de 

sais minerais, 36.450 toneladas de gordura e 202.500 toneladas 

de lactose (SERPA et al., 2009; COSTA, 1995; SANTOS; 

FERREIRA, 2001; RICHARDS, 2002), que são descartados em 

rios e lagos, contribuindo para poluição ambiental e desperdício 

de nutrientes. 
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Apesar do soro de leite vir sendo reconhecido como um produto 

de alto valor nutritivo, poucos setores têm feito um correto 

aproveitamento desse produto nobre com alto teor de proteínas 

solúveis, ricas em aminoácidos essenciais, com presença de 

vitaminas do grupo B (NEVES, 2001; SILVA et al., 2011). 

Segundo Machado et al. (2000) o soro de leite, advindo da 

produção de queijo, é visto como agente de poluição, pois sua 

descarga em cursos de água pode provocar a destruição da 

flora e fauna devido à sua alta demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO). Giroto e Pawlowsky (2002) relatam que, cada tonelada 

de soro que não passa por processo de tratamento e é 

despejado por dia em efluentes, é equivalente, em média, à 

poluição diária de aproximadamente 450 pessoas. Em média a 

fabricação de 1 Kg de queijo necessita de 10 L de leite e fornece 

9 L de soro. Considerando que a produção de queijos no Brasil 

está em torno de 450 mil toneladas por ano tem-se o 

equivalente a 4.050 mil toneladas de soro de queijo sendo 

produzidos no país (COSTA, 1995; SANTOS; FERREIRA, 

2001; RICHARDS, 2002), sendo boa parte descartada sem 

reaproveitamento pela indústria alimentícia. 

A crescente preocupação com os impactos ambientais e o 

elevado índice de desperdício, decorrente da atividade de 

indústrias de alimentos têm levado as indústrias procurarem 

cada vez mais alternativas possíveis de aproveitamento de 

seus resíduos através do emprego em novos produtos. Logo, o 

aproveitamento do soro remanescente da produção de queijo 

se faz necessário, uma vez que a proporção de soro é 

imensamente maior do que o produto final, resultando numa 

grande quantidade de alimento desperdiçado. 
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O pão é um alimento consumido em larga escala pelos 

brasileiros, no entanto possui baixa concentração de cálcio, por 

isso, vê-se através do soro do leite uma forma interessante de 

enriquecer-se a alimentação da população em geral, 

principalmente considerando que a utilização do leite integral 

encareceria consideravelmente o produto. A adição desse 

resíduo como ingrediente no processo de fabricação do pão 

transforma o então subproduto em item de grande valor porque, 

além de reduzir os custos em sua fabricação e diminuir o 

lançamento de resíduos no ambiente, torna o produto final mais 

estável e nutritivo além de melhorar suas propriedades físico-

químicas (BARBOSA et al., 2010; ZAVAREZE et al., 2006). 

Desta forma, o enriquecimento desses produtos com soro de 

leite confere uma série de vantagens, além de aumentar o valor 

nutritivo, pode melhorar a textura, conferir estabilidade e 

capacidade emulsificante, realçar o sabor e a cor, devido às 

proteínas do soro de leite ser altamente solúveis, boas 

formadoras de espuma e de emulsões (SGARBIERI; 

PACHECO, 1999). 

Neste sentido, objetivou-se neste estudo elaborar e analisar as 

características físico-químicas e sensoriais de pães feitos com 

leite ou soro de leite de cabra, fazendo comparações para 

constatação de sua viabilidade mercadológica. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 LOCAL DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PÃES 

Todos os ingredientes, com exceção do leite de cabra, foram 

adquiridos em supermercados e lojas especializadas, 

localizadas no município de Cuité-PB. Já o leite foi adquirido 

através de compra de um pequeno produtor da cidade de Nova 

Floresta-PB. Já o soro de leite foi obtido por ação enzimática.O 

processamento das amostras de pães de aveia foi realizado no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos, as análises 

microbiológicas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos e 

as análises físico-químicas foram feitas no Laboratório de 

Bromatologia, todos pertencentes ao Centro de Educação e 

Saúde, da Universidade Federal de Campina Grande 

(CES/UFCG).A princípio foram pesados todos os ingredientes, 

sendo estes apresentados na Tab. (1) Tabela 1 - Quantidade 

de Ingredientes utilizados para a elaboração dos diferentes 

tipos de pães em grama (g). 

Tabela 1 - Quantidade de Ingredientes utilizados para a 

elaboração dos diferentes tipos de pães em grama (g). 

Ingredientes F1 F2 

Aveia 151 g 151g 

Farinha de trigo 166 g 166 g 

Ovo   54 g  62 g 

Leite de Cabra 60 mL - 

Soro de Leite de 

Cabra 
- 60 mL 
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Fermento em pó 

químico 
10 g 10 g 

Óleo de Girassol 13 g 13 g 

Sal 5 g 5 g 

F1 = Pão adicionado de leite de cabra; F2 = Pão adicionado de soro de leite 

de cabra. 

 

O processamento dos pães com leite de cabra e soro de leite 

de cabra é demonstrado nos Fluxogramas 1 e 2, 

respectivamente. Reforça-se que tanto o leite como o soro de 

leite foram submetidos à pasteurização a 65 °C/30 min. 

 

2.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA 

 

Após processamento dos produtos, foram realizadas em 

duplicata, de acordo com as metodologias descritas pelo 

Manual da AQUALAB (2001), pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2005) e por Folch, Less e Stanley (1957), as seguintes análises: 

a atividade de água, de acordo com Manual Aqualab 

(AQUALAB, 2001); o pH foi determinado em pHmetro (modelo 

Tec-2 Tecnal®), de acordo com o manual de instrução do 

fabricante; a determinação da Acidez normal foi feita através da 

titulação (método IAL, 310 IV); Umidade e extrato seco total 

(EST), por secagem em estufa estabilizada a 105 ºC até 

obtenção de peso constante (métodos IAL, 429 IV); o teor de 

cinzas foi quantificado por carbonização seguida de incineração 

em forno mufla estabilizado a 550 ºC (método IAL, 437 IV); a 

determinação de gordura foi realizada pelo método Folch, Less 

e Stanley (1957); para proteína utilizou-se o método de Micro-
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Kjedahl, com fator 6,25 multiplicado pela porcentagem de 

nitrogênio (método IAL, 435 IV).  

O valor calórico das porções de cada pão elaborado foi 

calculado a partir dos teores da fração proteica, lipídica e de 

carboidratos, utilizando-se os coeficientes específicos que 

levam em consideração o calor de combustão 4,0; 9,0 e 4,0 

kcal, respectivamente, conforme Dutra de Oliveira e Marchini 

(1998). 

 

2.3 ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE 

 

As análises microbiológicas dos pães consistiram na 

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 e pesquisa de 

Salmonella spp. e Bacillus cereus, seguindo-se recomendações 

da Resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 

2001) e metodologia de análise recomendada por Vanderzant 

e Spplittstoesser (1992). 

 

2.4 ANÁLISES SENSORIAIS  

No que diz respeito às analises sensoriais, os provadores 

constaram de alunos e funcionários da UFCG, do campus de 

Cuité. Foram estabelecidos como critérios de seleção e 

inclusão que os provadores interessados a participarem da 

avaliação fossem tanto do gênero feminino como masculino, 
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cuja faixa etária poderia variar de 18 a 45 anos de idade, que 

não apresentassem nenhum problema de saúde ou deficiência 

física que viessem a comprometer a avaliação sensorial dos 

produtos, especificamente relacionado a três dos sentidos 

humano: olfato, paladar e visão, e, por fim, que gostassem de 

consumir produtos de panificação, como pães.  

Recrutaram-se 63 provadores não treinados, 

interessados em participar da pesquisa e que atenderam aos 

critérios de inclusão. O recrutamento dos indivíduos foi feito 

mediante divulgação prévia por meio de cartazes, contendo dia, 

horário e local das análises na UFCG, bem como em cada sala 

de aula, durante os intervalos. No mesmo dia da análise 

sensorial, mediante abordagem direta na Instituição, os 

mesmos foram interrogados sobre a sua disponibilidade e 

interesse em participar de uma análise sensorial, da sua 

habilidade e frequência de consumo de produtos em questão. 

Atendido os requisitos acima, os provadores foram convidados 

a dirigirem-se ao Laboratório de Análise Sensorial para a 

realização dos testes. 

Diante da aceitação em participar das análises sensoriais 

e atendendo aos requisitos relacionados acima, considerando 

o que preconiza a Resolução 196/96 do CNS, revogada pela 

Resolução CNS nº 466/12, que trata da pesquisa envolvendo 

seres humanos, apresentou-se o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE), que se refere à explicação 

completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos e métodos, formulada em um termo de consentimento, 

autorizando sua participação voluntária na pesquisa. Ainda 

questionou-se se o participante autorizaria a realização de 

imagens (fotos) no momento da execução dos testes 
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sensoriais. Conforme autorização prévia, os ensaios sensoriais 

foram realizados de acordo com metodologia pertinente 

(FARIA; YOTSUYANAGI, 2002).  

Foram utilizados formulários de aceitação sensorial, por 

meio do qual se avaliaram os atributos aparência, aroma, sabor, 

textura e aceitação global. Os provadores atribuíram notas para 

atributos sensoriais, numa escala hedônica estruturada de nove 

pontos (1 = desgostei extremamente; 5 = nem gostei/nem 

desgostei; 9 = gostei extremamente). Os formulários destinados 

a este teste continham campos que possibilitaram aos 

provadores anotar descrições que julgassem importantes. 

Ademais, se avaliou, ainda, a intenção de compra, em 

que o provador foi instruído a utilizar o formulário que constava 

uma escala hedônica estruturada de cinco pontos (1 = 

certamente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não 

comprasse; 5 = certamente compraria). 

A aplicação dos instrumentos de pesquisa ocorreu sob  

a responsabilidade dos pesquisadores/alunos envolvidos. Em 

ambos os testes, as amostras foram padronizadas e servidas, 

simultaneamente e de forma aleatória, a temperatura ambiente, 

em pratos de plásticos de cor branca, codificadas com números 

aleatórios de 2 dígitos e acompanhadas do formulário de 

avaliação sensorial. Juntamente com as amostras foi oferecido 

aos provadores água e estes receberam orientações entre uma 

amostra e outra fazer o uso da água, para remoção do sabor 

residual e a provarem estas da esquerda para direita. 

Os testes ocorreram em cabines individuais utilizando-se 

luz branca, longe de ruídos e odores, em horários previamente 



PROCESSAMENTO E AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-
QUÍMICAS E SENSORIAIS DE PÃO DE AVEIA COM LEITE E SORO DE LEITE 

CAPRINO  

489 
 

estabelecidos (excluindo uma hora antes e duas horas após o 

almoço). 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Para a avaliação dos resultados referentes às análises 

físico-químicas, microbiológicas e sensoriais dos produtos foi 

aplicada a Análise de Variância (ANOVA) e teste de t-Student a 

5% probabilidade, para comparação das médias.  

Em todas as análises estatísticas o banco de dados foi 

construído no programa Microsoft Excel for Windows 

(NEUFELD, 2003). Para o cálculo dos dados, utilizaram-se o 

programa - Sigma Stat 3.1 (SIGMASTAT, 2009).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios das 

análises físicas e físico-químicas realizadas com pães 

adicionados de leite e soro de leite de cabra 

 

Tabela 2 – Valores médios das análises físicas e físico-químicas 

realizadas com pão adicionado de leite ou soro de leite de 

cabra. 

VARIÁVEIS 
PÃO 

F1 F2 

Aw 0,89 ±0,00 0,91 ±0,01 

Acidez Molar (%) 1,66 ±0,00 1,66 ±0,00 

Umidade (%) 22,91 ±0,58 27,79* ±0,16 

EST** (%) 77,10* ±0,58 72,21 ±0,16 
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Cinzas (%) 3,21 ±0,03 3,18 ±0,04 

Carboidratos (%) 57,32* ±0,87 50,00 ±0,46 

Proteínas (%) 7,84 ±0,03 8,19 ±0,51 

Lipídeos (%) 8,56 ±0,24 10,68* ±0,18 

Calorias (Kcal/100 

g) 
338,35* ±1,19 329,50 ±1,37 

*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste t-

Student (p<0,05). ** Extrato Seco Total. F1 = Pão adicionado de leite de 

cabra; F2 = Pão adicionado de soro de leite de cabra. 

 

A formulação de pão com leite de cabra apresentou 

maiores teores de EST, muito provavelmente pelo maior valor 

de carboidratos encontrados nesta amostra (p<0,05), o que 

contribuiu para um maior teor de calorias, também encontrada 

nesta amostra. No caso do pão adicionado de soro de leite, 

observou-se maior percentual de umidade e lipídeos (p<0,05). 

Esse aumento do valor de carboidratos está associado 

provavelmente a quantidade maior de lactose presente no leite 

integral em detrimento do soro. É importante destacar que as 

concentrações de lactose no soro de leite de cabra variam de 

acordo com os tipos de queijos dos quais são obtidos, em 

função do processamento aplicado (CARVALHO et al., 2006), 

o que pode influenciar também no valor deste nutriente nos 

produtos processados com sua adição. Segundo Florêncio et 

al. (2007) o menor percentual de lactose encontrada no soro de 

leite pode ser resultante da retenção deste açúcar na molécula 

de caseína do queijo associado a sua hidrólise por micro-

organismos láticos. Já o maior teor de lipídeos encontrado na 

amostra feita com o soro de leite justifica-se pelo fato do ovo 

inteiro utilizado nesta, ter peso maior ao ovo utilizado na 

primeira amostra. O que nos leva a crer que o ovo utilizado na 
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amostra 2 possui uma gema com peso maior, já que a gema é 

uma emulsão de gordura em água (52%) composta por um 

terço de proteínas (16%), dois terços de lipídios (34%), 

vitaminas solúveis em lipídios A, D, E e K, glicose, lecitina e sais 

minerais, envolta pela membrana vitelina (CLOSA, 1999).  

Quanto à avaliação microbiológica dos pães, valores < 3 

NMP/mL foram obtidos na determinação do Número Mais 

Provável (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 e de B. cereus; e foi 

detectada a ausência de Salmonella sp.  

Os resultados do teste sensorial e de intenção de compra 

realizados com pães estão apresentados na Tabela 3.  

Podemos observar também que não houve diferença 

estatística (p>0,05) entre as formulações quanto à aceitação 

dos atributos sensoriais avaliados, cujos termos hedônicos 

mostraram boa aceitação, variando entre “gostei ligeiramente” 

a “gostei muito”. Estes resultados podem ter contribuído na 

intenção de compra das amostras, sendo as duas apontadas 

como boa opção de compra caso fossem comercializada, 

estando os termos hedônicos entre “talvez comprasse/talvez 

não comprasse” a “possivelmente compraria”. Maciel et al. 

(2005) confirmaram a boa aceitação sensorial do produto final 

com substituição de até 70% da água por soro de leite na 

formulação de pão de forma, corroborando com os resultados 

observados neste estudo. 
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Tabela 3 – Escores médios dos testes de aceitação sensorial e 

de intenção de compra realizados com pão adicionado de leite 

ou soro de leite de cabra. 

 

Atributos 

PÃO 

F1 F2 

Aparência 7,49 ±1,14 7,46 ±1,01 

Cor 7,24 ±1,34 7,42 ±1,15 

Aroma 7,49 ±1,33 7,36 ±1,21 

Sabor 7,37 ±1,40 7,19 ±1,61 

Textura 7,27 ±1,44 7,12 ±1,53 

Avaliação Global 7,48 ±1,22 7,51 ±0,99 

Intenção de 

Compra 
3,98 ±1,10 3,98 ±1,14 

*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste t-

Student (p<0,05). F1 = Pão adicionado de leite de cabra; F2 = Pão 

adicionado de soro de leite de cabra. 

 

4 CONCLUSÃO 

O processamento das formulações de pães 

adicionadas de leite e soro de leite de cabra foi 

tecnologicamente satisfatório. Ambas as amostras se 

mostraram como opção nutritiva interessante e de baixo custo, 

podendo ser uma opção na alimentação da população geral. 

Todas as formulações apresentaram estabilidade 

microbiológica, indicando que o processamento das mesmas 

seguiu as boas práticas de fabricação e que as mesmas 

estavam aptas para o consumo humano. 
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De um modo geral, as amostras de pães avaliadas 

apresentaram boa aceitação sensorial, o que repercutiu de 

forma positiva na intenção de compra das mesmas.  

Desta forma, trata-se de produtos com grande 

potencialidade de comercialização, com ótima aceitação 

sensorial, e perfil nutricional excelente. 

Outrossim, a adição de soro de leite de cabra na formulação 

de pães é uma alternativa para o melhor aproveitamento de 

suas proteínas e minerais, além de ser uma opção contra a 

poluição de águas residuais resultante de seu descarte, que 

pode ser aplicável à agroindústria regional. 
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RESUMO: Considerando-se a necessidade de estudos sobre 
antioxidantes naturais em substituição aos sintéticos, para 
reduzir a oxidação de óleos comestíveis, buscou-se avaliar o 
poder antioxidante dos extratos de chá verde e gengibre sobre 
a estabilidade do óleo de linhaça, sob armazenamento 
acelerado. Para isso, teor de fenólicos totais, atividade 
antioxidante (DPPH●, FRAP e Sistema β-Caroteno/ ácido 
linoleico) e estabilidade térmica (Termogravimetria) de extratos 
etanólico e metanol/ acetônico de chá verde (EEGT/ MAEGT, 
respectivamente) e gengibre (EEGG/ MAEGG, 
respectivamente) foram comparados. O efeito de EEGT e 
EEGG, associados ou não a Terc-butil-hidroquinona (TBHQ) ou 
butil-hidroxitolueno (BHT), sobre a estabilidade oxidativa do 
óleo de linhaça, foi avaliado, durante estocagem em estufa (60 
ºC/ 16 dias). A cada quatro dias, teores de peróxido, anisidina, 
Totox, dienos e trienos conjugados foram investigados. EEGT 
e MAEGT foram superiores a EEGG e MAEGG quanto à 
estabilidade térmica, ao teor de fenólicos totais e à atividade 
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antioxidante por DPPH e FRAP. Apesar de inibirem a 
peroxidação lipídica in vitro, EEGT e EEGG, adicionados 
isoladamente ao óleo de linhaça, foram pró-oxidantes, exceto 
quando associados sinergicamente ao antioxidante sintético 
TBHQ, apresentando estabilidade oxidativa até o 4º dia de 
armazenamento. Diante da efetividade antioxidante dos 
extratos naturais avaliados e do efeito sinérgico com o TBHQ, 
sugere-se a viabilidade de utilização de EEGT e EEGG como 
substitutos parciais alternativos de antioxidantes sintéticos. 
Palavras-chave: Chá verde. Gengibre. Sinergismo. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

A linhaça (Linum usitatissimum L.), fonte de fibras, 

proteínas, vitaminas e minerais, além de ligninas e outros 

compostos fenólicos, apresenta em sua constituição um óleo 

rico em ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) (62 %), 

especialmente o ômega-3 alfa-linolênico (ALA) (43%) 

(EPAMINONDAS et al., 2011), responsável pelo efeito anti-

inflamatório, que reduz o risco de doenças cardiovasculares 

(ADKINS, KELLEY, 2010), doenças autoimunes e carcinomas 

(NAQSHBANDI; RIZWAN; KHAN, 2013). Apesar de trazer 

benefícios à saúde, a presença de PUFA torna o óleo de linhaça 

susceptível a processos oxidativos durante o processamento e 

a estocagem (RAMALHO; JORGE, 2006), sendo a prevenção 

ou a atenuação desses processos um dos grandes desafios 

enfrentados pela indústria de óleos comestíveis. 

Como consequência, tem surgido uma série de estudos 

para avaliar o potencial antioxidante de vários compostos (OH 

et al., 2013) e para se conhecer a concentração adequada, a 

influência do sistema lipídico e da temperatura, existindo 

também forte tendência de substituição ou de redução do uso 
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dos antioxidantes sintéticos por antioxidantes naturais 

(NASCIMENTO et al., 2013), visto que pesquisas têm 

demonstrado a possibilidade de compostos sintéticos 

apresentarem algum efeito tóxico (RAMALHO, JORGE, 2006).  

Extratos naturais de matrizes alimentares diversas, 

constituídos de ácidos fenólicos, flavonoides, ácido ascórbico, 

carotenoides, tocoferóis, entre outros, são uma alternativa 

genuinamente capaz de combater radicais livres e impedir a 

oxidação, sem ocasionar danos à saúde humana (BREWER, 

2011). 

O chá verde, obtido a partir das folhas frescas de C. 

sinensis não fermentadas, é constituído especialmente de 

polifenóis do tipo catequinas (MATSUBARA; RODRIGUEZ-

AMAYA, 2006), enquanto que os rizomas de gengibre (Z. 

officinale R.) apresentam principalmente polifenóis do tipo 

gingeróis, zingeronas, shagaóis e diaril-heptanoides (PENG et 

al., 2012), que garantem a estes alimentos funcionais 

propriedades antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, 

anticarcinogênica, imunoestimulatória, hipoglicêmica e 

hipocolesterolêmica (PENG et al., 2012). A atividade 

antioxidante, entretanto, merece destaque, uma vez que esses 

polifenóis atuam sequestrando radicais livres ou quelando 

metais (ferro e cobre), impedindo assim a formação de radicais 

livres, desencadeantes da maioria das doenças crônico-

degenerativas (SENGER; SCHWANKE; GOTTLIEB, 2010) e 

responsáveis pela oxidação lipídica em alimentos. Essas 

peculiaridades possibilitam a utilização de extratos destes e de 

outros vegetais como aditivos naturais antioxidantes. 

Considerando o chá verde e o gengibre como fontes 

naturais de compostos antioxidantes, o objetivo deste estudo foi 

comparar o teor de fenólicos e a atividade antioxidante de 
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extratos etanólicos e metanol/ acetônicos de chá verde e 

gengibre, por métodos diversos, além de avaliar a viabilidade 

de utilização dos extratos etanólicos como possíveis substitutos 

parciais ou totais de antioxidantes sintéticos, mediante a 

avaliação do comportamento oxidativo do óleo de linhaça 

aditivado com tais extratos.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de 

Combustíveis e Materiais (Lacom), localizado na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Alguns materiais, tais como óleo 

de linhaça dourada prensado a frio, sem adição de 

antioxidantes (Cisbra Group®), folhas selecionadas de chá 

verde (C. sinensis) e rizomas de gengibre (Z. officinale), foram 

adquiridos no comércio local de João Pessoa/PB, Brasil. Os 

demais materiais foram adquiridos na Sigma-Aldrich 

(Steinheim, Germany).   

As folhas de chá verde foram moídas em processador 

doméstico, peneiradas e reservadas até a elaboração dos 

extratos. Os rizomas de gengibre foram lavados, descascados 

manualmente, fatiados e submetidos à secagem a 40 ºC/ 24 h 

em estufa de ar circulante, sendo então triturados, peneirados 

e reservados até o momento da elaboração dos extratos. 

Os extratos etanólicos (EE) de chá verde (EEGT) e de 

gengibre (EEGG) foram obtidos a partir de 10 g do alimento 

triturado, misturados a 40 mL de etanol e homogeneizados em 

banho termostatizado a 25 ºC, sob agitação por 2 horas, 

conforme Araújo et al. (2014). Para a obtenção dos extratos 

metanol/acetônicos (MAE), o mesmo procedimento foi 

realizado, utilizando-se, porém, 40 mL de uma solução de 
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metanol e acetona (1:1) (v/v), constituindo os extratos metanol/ 

acetônicos de chá verde (MAEGT) e de gengibre (MAEGG). 

Após a centrifugação (5000 rpm/ 20 minutos), filtração do 

sobrenadante e aferição em balão de 100 mL com etanol, os 

extratos obtidos foram acondicionados em frasco âmbar em 

atmosfera inerte, a -18 ºC, até a utilização. Para determinar o 

rendimento em matéria seca, 1 mL dos extratos, em triplicata, 

foram acondicionados em béqueres previamente secos e 

pesados, sendo mantidos em estufa a 105 ºC, até peso 

constante, conforme Epaminondas et al. (2015). O resultado do 

rendimento foi expresso em valor percentual (g de extrato por 

100 g da matriz alimentícia). 

O conteúdo de fenólicos totais (TPC) dos extratos 

etanólico e metanol/ acetônico de chá verde e gengibre foi 

estimado colorimetricamente, utilizando-se o método Folin-

Ciocalteau (SLINKARD; SINGLETON, 1977), sendo os 

resultados expressos em média ± desvio padrão de equivalente 

de ácido gálico (GAE) (mg GAE.g-1 extrato seco)  TPC foi 

também estimado para os antioxidantes sintéticos TBHQ e 

BHT. 

A capacidade sequestrante de radical (RSA) por parte 

das amostras EEGT, MAEGT, EEGG, MAEGG, TBHQ e BHT 

foi avaliada, utilizando-se o método RSA-DPPH (BLOIS, 1958), 

com modificações (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 

1995). Os resultados obtidos foram correlacionados com as 

diluições de extrato/ antioxidante sintético (μg.mL-1). O EC50 

(concentração da amostra que reduz 50% do DPPH● inicial) foi 

calculado substituindo o valor de y da equação da reta por 50. 

A eficiência antirradicalar foi determinada pela relação inversa 

do EC50, em mg.mL-1 (EC50
-1). 
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A atividade antioxidante dos extratos e dos compostos 

sintéticos TBHQ e BHT, quanto ao poder antioxidante de 

redução do ferro, foi determinada pelo ensaio FRAP (BENZIE; 

STRAIN, 1996), com modificações  (PULIDO; BRAVO; SAURA-

CALIXTO, 2000). Os resultados foram expressos como média 

± desvio padrão de mmol de sulfato ferroso por g de amostra. 

A atividade antioxidante das amostras estudadas foi 

também avaliada pelo sistema β-caroteno/ ácido linoleico 

(MARCO, 1968), com modificações (MILLER, 1971).  

As curvas termogravimétricas (TG) e de Análise Térmica 

Diferencial (DTA) dos extratos previamente secos (estufa de ar 

circulante a 40 ºC/ 48 h) e do BHT foram obtidas em Analisador 

Térmico Simultâneo DTA-TG-DTG, modelo H-60, marca 

Shimadzu. Utilizou-se cerca de 10 mg de cada amostra em 

cadinho de platina, atmosfera de ar sintético com fluxo de 50 

mL.min-1 e aquecimento a 10 °C.min-1 até 700 ºC, a partir de 

análises não-isotérmicas. A temperatura inicial (T0) da primeira 

ou da segunda etapa de variação de massa foi utilizada como 

parâmetro para determinação da estabilidade térmica dos 

extratos de chá verde e gengibre e do BHT. 

Devido ao maior potencial antioxidante em relação aos 

extratos metanol/ acetônicos, os extratos etanólicos de chá 

verde e gengibre, além dos antioxidantes sintéticos TBHQ e 

BHT, foram utilizados para a aditivação do óleo de linhaça.  

EEGT e EEGG (100 mg.kg-1, quanto ao seu teor de TPC) 

foram adicionados separadamente a porções de 20 g de óleo 

de linhaça dourada, sendo a mistura (óleo + extrato) 

homogeneizada em agitador magnético (30 min), constituindo 

as amostras LOGT 100 e LOGG 100. Os antioxidantes 

sintéticos TBHQ e BHT, na mesma concentração dos extratos, 

foram utilizados como controles positivos (LOTBHQ 100 e 
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LOBHT 100). O óleo de linhaça sem aditivos (LO) foi 

considerado o controle negativo. Para avaliar um possível efeito 

sinérgico, EEGT e EEGG (50 mg.kg-1) foram associados aos 

antioxidantes sintéticos TBHQ ou BHT (50 mg.kg-1), 

constituindo as amostras LOGT/TBHQ (50/50), LOGG/TBHQ 

(50/50), LOGT/BHT (50/50) e LOGG/BHT (50/50). As amostras 

foram estocadas em estufa de circulação de ar à temperatura 

de 60 ± 2 ºC/ 16 dias. A cada quatro dias de estocagem, 

análises de índices de peróxidos (PV) e p-anisidina (AV), dienos 

e trienos conjugados foram realizadas. 

O índice de peróxido (PV) e o índice de p-anisidina (AV) 

foram determinados segundo os métodos Cd 8-53 e Cd 18-90 

(AOCS, 2003). O valor total da oxidação (Totox), que avalia o 

efetivo estado de conservação do óleo, foi determinado a partir 

da correlação entre PV e AV, por meio da equação:  

 

Valor Totox = 2(PV)+(AV) 

 

Para a determinação dos valores de dienos conjugados 

(CD) e de trienos conjugados (CT), utilizou-se o método 

proposto por Zuta et al. (2007), com modificações.  

Os resultados dos ensaios em triplicata, foram expressos 

como média ± desvio-padrão, sendo comparados por análise 

de variância (ANOVA) e teste de Tukey, com auxílio do 

programa estatístico SigmaStat 3.5 (P ˂ 0,05). Os gráficos 

foram elaborados com auxílio dos programas GraphPad Prism 

5.0 e OriginPro 8.0. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O rendimento (%) e o TPC em mg GAE.g-1 de extrato 

seco/ antioxidante sintético encontram-se sumarizados na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 Rendimento, TPC e capacidade  antioxidante (RSA 
DPPH e FRAP)A,B de extratos de chá verde e gengibre, TBHQ 
e BHT. 

Legenda: A Valores correspondentes à média ± desvio padrão. 
B Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na mesma coluna 

diferem significativamente (p ≤ 0,05), pelo teste de Tukey. 
* Teor de fenólicos totais contabilizados como mg de equivalentes de ácido 

gálico, contidos em 1g de TBHQ/ BHT. ** D. E. – extrato seco.  
*** a. u. – unidades arbitrárias. 

 
Extratos e antioxidantes sintéticos avaliados 

apresentaram a seguinte ordem decrescente de TPC: EEGT ~ 
MAEGT > TBHQ > BHT > EEGG > MAEGG. 

Para os extratos de chá verde, não se observou 

diferença significativa quanto ao TPC (483,45 ± 15,23 mg 

GAE.g-1 de extrato seco, para EEGT, e 469,28 ± 17,84 mg 

Amos-

tra 

Rendi-

mento  

(%) 

TPC 

(mg GAE.g-1 

D.E.**)C 

EC50 

(µg.mL-1) 

Eficiência 

antir- 

radicalar 

EC50
-1  

(a. u.)*** 

FRAP 

(mmol 

Fe2+.g-1 

D.E.**) 

EEGT 8,23 ± 0,40 a 483,45 ± 15,23 a 1,33 ± 0,02 e 754,31 ± 8,72 b 27,53 ± 1,78 b 

MAEGT 3,33 ± 1,52 b 469,28 ± 17,84 a 1,90 ± 0,05 d 527,55 ± 12,57 c 26,16 ± 1,65 b 

EEGG 3,93 ± 0,15 b 235,49 ± 1,34 d 11,47 ± 0,43 c 87,30 ± 3,31 d 10,97 ± 0,75 c 

MAEGG 2,33 ± 0,58 b 60,36 ± 1,90 e 
40,50 ± 0,66 

b 
24,70 ± 0,41 e 2,45 ± 0,29 d 

TBHQ - 
373,03 ± 14,22 

b* 
1,27 ± 0,01 f 784,57 ± 7,76 a 30,29 ± 0,10 a 

BHT - 282,08 ± 0,18c* 
67,53 ± 3,20 

a 
14,83 ± 0,70 f 0,54 ± 0,05 e 
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GAE.g-1 de extrato seco, para MAEGT), sendo superior, em 

relação aos antioxidantes sintéticos TBHQ (373,03 ± 14,22 mg 

GAE.g-1) e BHT (282,08 ± 0,18 mg GAE.g-1) e aos extratos de 

gengibre EEGG (235,49 ± 1,34 mg GAE.g-1 de extrato seco) e 

MAEGG (60,36 ± 1,90 mg GAE.g-1 de extrato seco) (Tabela 1). 

   Métodos de desidratação e extração, além da 

composição de solventes, temperatura/ tempo de extração, 

proporção de solvente para sólido e variedade, dentre outros, 

podem afetar significativamente o rendimento e o teor de 

fenólicos de extratos vegetais (MICHIELS et al., 2012). 

  Os extratos e os compostos sintéticos analisados 

(Tabela 1) apresentaram correlação quanto aos resultados de 

atividade antirradicalar (EC50
-1, determinada a partir da técnica 

RSA-DPPH) e de FRAP, sendo que TBHQ > EEGT > MAEGT 

> EEGG > MAEGG > BHT, para ambas as técnicas. Extratos 

etanólicos demonstraram menor EC50 (1,33 ± 0,02 µg.mL-1
, para 

EEGT, e 11,47 ± 0,43 µg.mL-1, para EEGG ), maior atividade 

antirradicalar (754,31 ± 8,72 u.a., para EEGT, e 87,30 ± 3,31 

u.a., para EEGG) e maior FRAP (27,53 ± 1,78 mmol Fe2+.g-1 de 

EEGT, e 10,97 ± 0,75 mmol Fe2+.g-1 de EEGG), em relação aos 

extratos metanol/ acetônicos MAEGT (1,90 ± 0,05 µg.mL-1, 

527,55 ± 12,57 u.a. e 26,16 ± 1,65 mmol Fe2+.g-1, 

respectivamente) e MAEGG (40,50 ± 0,66 µg.mL-1, 24,70 ± 0,41 

u.a. e 2,45 ± 0,29 mmol Fe2+.g-1, respectivamente), com 

destaque para EEGT, que apresentou resultados próximos ao 

TBHQ (1,27 ± 0,01 µg.mL-1, 784,57 ± 7,76 u.a. e 30,29 ± 0,10 

mmol Fe2+.g-1, respectivamente). Estes resultados estiveram de 

acordo com o teor de fenólicos apresentado, demonstrando 

serem estes compostos os principais responsáveis pela 

atividade antioxidante dos referidos extratos, devido à 

capacidade de doação de hidrogênio ou de elétrons, graças à 
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presença de uma ou mais hidroxilas presentes em sua estrutura 

química (OH et al., 2013).  

  A cinética de descoloração do sistema β-caroteno/ ácido 

linoleico foi utilizada para avaliar a capacidade dos extratos e 

compostos sintéticos de referência na proteção contra a 

peroxidação lipídica. Observando-se a curva de descoloração 

do β-caroteno (Figura 1), é possível constatar que todos os 

extratos e compostos de referência (TBHQ, BHT e Trolox) 

avaliados apresentaram boa capacidade antioxidante, 

mostrando-se eficazes quanto à inibição da peroxidação do 

ácido linoleico, em comparação com o controle negativo 

(branco).  

   

Figura 1. Cinética de descoloração do sistema -caroteno-
ácido linoleico: proteção contra peroxidação lipídica por ação 
dos extratos de chá verde e gengibre*, comparados aos 
controles positivos (TBHQ, BHT e Trolox) e negativo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: * Extratos com concentração de 0.2 mg.mL-1 em relação a TPC. 
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  Apesar de apresentarem um perfil cinético semelhante 

durante os 120 minutos de análise, as amostras apresentaram 

iferenças estatísticas significativas (< 0,05), atuando na 

seguinte ordem de proteção: EEGT ~ EEGG > TBHQ ~ MAEGT 

> Trolox ~ BHT ~ MAEGG. 

  A proteção contra a peroxidação lipídica por parte dos 
extratos deve-se à presença de compostos fenólicos 
antioxidantes, presentes abundantemente tanto no chá verde 
quanto no gengibre. 

A alta capacidade antioxidante do chá verde pode ser 

atribuída à presença de catequinas, especialmente as do tipo 

epigalocatequina galato (EGCG), epigalocatequina (EGC), 

epicatequina galato (ECG), epicatequina (EC) e catequina (C), 

que são compostos flavonoides abundantes nos extratos de chá 

verde, representando 68% de sua atividade antioxidante (OH et 

al., 2013). Peng et al. (2012) avaliaram doze compostos 

fenólicos extraídos do gengibre fresco e verificaram que vários 

desses compostos isolados, em especial os gingeróis, 

zingeronas, shagaóis e diaril-heptanoides, apresentaram alto 

potencial antioxidante e propriedades citotóxicas a baixas 

concentrações contra células cancerígenas.  

A avaliação térmica do BHT e dos extratos de chá verde 

e gengibre, representada pelas curvas TG e DTA, são 

apresentadas na Figura 2, enquanto que os dados obtidos a 

partir destas curvas encontram-se sumarizados na Tabela 2.  

EEGT, MAEGT, EEGG e MAEGG mostraram-se 

termicamente estáveis até o início da segunda etapa de perda 

de massa, apresentando termorresistência de 111 ºC, 110 ºC, 

96 ºC e 63 ºC, respectivamente (Tabela 2, Figura 2a).  

Tabela 2. Dados referentes às curvas TG e DTA dos extratos 
de alho e BHT. 
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Legenda: a Temperatura inicial;  b Temperatura final; c Perda de massa. 
  

 TG -Não-isotérmicas   DTA 

 Etapas Ti
a – Tf

b/ ºC  
∆mc/ 

% 
 

Transiçã
o 

T/ ºC 

BHT 
1º 71 – 209  99,0  

Endo 
Endo 

75 
175 

Residu
o 

-  1,0  - - 

        

EEGT 

1º 68 -111  3,1  Endo 77 

2º 111 - 162  5,2  Endo 131 

3º 162 - 223  4,9  Endo 180 

4º 223 - 387  27,0  Exo 268 

5º 387 - 510  17,0  Exo 438 

6º 510 - 570  22,5  Exo 555 

7º 570 - 623  19,0  Exo 591 

Residu
o 

-  0,5  - - 

        

MAEGT 

1º 60 - 110  2,7  Endo 81 

2º 110 - 181  10,4  Endo 127 

3º 181 - 255  12,2  Exo 220 

4º 255 - 470  27,2  Exo 310 

5º 470 - 581  41,2  Exo 535 

Residu
o 

-  5,0  - - 

EEGG 

       

1º 64 - 96  2,6  Endo 74 

2º 96 - 113  3,1  Endo 105 

3º 113 - 172  3,8  Endo 120 

4º 172 - 230  13,3  Endo 217 

5º 230 - 314  29,8  Endo 283 

6º 314 - 351  8,5  Endo 333 

7º 351 - 448  13,6  Endo 411 

8º 448 - 592  20,3  Exo 526 

Residu
o 

-  0,2  - - 

MAEG
G 

       

1º 25- 63  16,3  Endo 42 

2º 63 - 133  15,5  Endo 110 

3º 133 - 523  43,4  Exo 340 

4º 523 - 700  16,7  Exo 581 
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Figura 2. Curvas TG (a) e DTA (b) dos extratos de chá verde e 
gengibre e do BHT. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A perda de massa inicial de 3,1 %, 2,7 % e 2,6 %, para 

as três primeiras amostras, respectivamente, caracteriza um 

evento endotérmico, descrito pela curva DTA (Figura 2b), que 

pode ser atribuído à perda de umidade e solventes residuais.  

MAEGG apresentou comportamento diferenciado em 

relação às demais amostras, demonstrando fragilidade térmica, 

com intensa perda de 16,3 % de massa inicial. Isto pode estar 

relacionado à maior volatilização/ decomposição de 

antioxidantes pouco estáveis na primeira etapa, além da perda 

de umidade e de solventes residuais. 

Os demais eventos endotérmicos observados a partir da 

curva DTA (Figura 2b) dos extratos podem ser atribuídos à 

volatilização dos compostos bioativos antioxidantes e outros 

compostos mais estáveis.  

Residu
o 

-  4,9  - - 



ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE CHÁ VERDE E GENGIBRE 
SOBRE ÓLEO DE LINHAÇA, DURANTE ARMAZENAMENTO EM ESTUFA 

510 
 

Os eventos exotérmicos podem estar relacionados à 

oxidação de compostos de natureza lipídica, à decomposição e 

à combustão da matéria orgânica contida nos extratos. A massa 

residual (0,5%, 5,0%, 0,2% e 4,9%, respectivamente) 

corresponde aos materiais inorgânicos remanescentes. 

BHT apresentou 71 ºC de estabilidade térmica, 99% de 

perda de massa e 1,0% de resíduos, demonstrando uma única 

etapa de degradação. Duas transições endotérmicas puderam 

ser observadas por meio da curva DTA (Figura 2b), sendo a 

primeira relacionada à fusão de antioxidantes, sem variação de 

massa, e a segunda, à volatilização/ decomposição dos 

mesmos, estando de acordo com os resultados observados por 

Santos et al. (2012). 

 Quanto aos resultados do teste de estocagem em estufa, 

observa-se, nas Figuras 3a e 3b, respectivamente, o 

comportamento do óleo de linhaça aditivado com extratos e/ ou 

antioxidantes sintéticos, diante da progressão da oxidação 

primária (peróxidos e hidroperóxidos), representada por PV, e 

secundária (cetonas, aldeídos), expressa por AV, ao longo de 

16 dias de armazenamento em estufa. A correlação entre estes 

índices é demonstrada na Figura 3c, por meio do Valor Totox, 

que representa efetivamente o estado de conservação das 

amostras estudadas. 

  As amostras de óleo de linhaça isoladamente aditivadas 
com BHT (LOBHT 100) e com os extratos etanólicos de chá 
verde (LOGT 100) e gengibre (LOGG 100) apresentaram PV, 
AV e valor Totox superiores aos detectados para o controle 
(LO), durante a maior parte do período de armazenamento, 
demostrando um efeito pró-oxidante dos mesmos sobre o óleo 
de linhaça (Figuras 3a e 3b e 3c), diante da estocagem 
acelerada em estufa a 60 ºC. Apesar da alta estabilidade 
térmica e do elevado teor de fenólicos totais, demonstrados 



ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE CHÁ VERDE E GENGIBRE 
SOBRE ÓLEO DE LINHAÇA, DURANTE ARMAZENAMENTO EM ESTUFA 

511 
 

neste estudo para os extratos avaliados, a presença de 
clorofilas e derivados, ou ainda de metais pró-oxidantes, como 
ferro e cobre, podem justificar o efeito negativo destes extratos 
adicionados isoladamente ao óleo de linhaça. A decomposição 
das clorofilas em meios de reação contendo ácidos graxos 
insaturados pode reduzir sua capacidade antioxidante, 
podendo agir como pró-oxidante, dependendo da dose 
utilizada. Lanfer-Marquez, Barros e Sinnecker (2005) 
demonstraram uma baixa atividade antioxidante para a clorofila, 
pigmento abundante em vegetais verdes, devido a sua elevada 
instabilidade química. 
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Figura 3. Alterações do índice de peróxidos (PV) (a), do índice 
de anisidina (AV) (b) e do valor Totox (c) de amostras de óleo 
de linhaça com ou sem aditivos naturais e/ ou sintéticos, 
estocados à temperatura de 60 °C por 16 dias. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
  LOGT/TBHQ (50/50) e LOGG/TBHQ (50/50), porém, 
apresentaram comportamento diferenciado quanto à oxidação 
primária (Figura 3a), permanecendo dentro dos padrões para 
PV, de até 15 mEq O2.1000 g-1, para óleos prensados a frio 
(CODEX ALIMENTARIUS, 2009), até o 12º dia de estocagem 
acelerada. Quanto à oxidação secundária (Figura 3b), as 
mesmas amostras mantiveram AV inferior a 10 a. u. (SILVA; 
BORGES; FERREIRA, 1999) durante os 16 dias do 
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armazenamento. O TBHQ adicionado isoladamente ao óleo de 
linhaça (LOTBHQ 100) apresentou-se dentro dos padrões para 
PV e AV durante todo o tempo de estocagem avaliada. 

Observando, entretanto, a qualidade geral destas 

amostras, nota-se que o óleo de linhaça apresentou-se estável, 

com bom estado de conservação (valor Totox inferior a 10 a. u.) 

(SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999) (Figura 3c), até o quarto 

dia de estocagem. 

  Esses resultados demonstram o efeito cooperativo/ 
sinérgico entre as substâncias bioativas dos extratos vegetais 
avaliados e o TBHQ, produzindo uma atividade antioxidante 
melhorada com menores concentrações, em relação às 
atividades de cada um isoladamente (WANASUNDARA; 
SHAHIDI, 2005). 

Tal efeito sinérgico sugere a possibilidade de 

substituição parcial dos antioxidantes sintéticos por extratos 

etanólicos de chá verde ou gengibre, podendo tal efeito ser 

potencializado com o aumento da concentração dos extratos na 

mistura. 

A superestimação dos valores CD (Figura 4a) e CT 

(Figura 4b) no dia 0, em relação a LO, para a maioria das 

amostras, especialmente, para LOGT/TBHQ (50/50) e 

LOGG/TBHQ (50/50), demonstraram divergências quanto aos 

resultados de PV e AV (Figuras 3a e 3b), mostrando que a 

presença dos aditivos naturais e/ ou sintéticos interferiu 

negativamente na detecção das oxidações primária e 

secundária.  
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Figura 4. Índices de dienos (a) e trienos conjugados (b) de 
amostras de óleo de linhaça com ou sem aditivos naturais e/ ou 
sintéticos, estocados à temperatura de 60 °C por 16 dias. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: A – LO; B – LOTBHQ 100; C – LOBHT 100; D – LOGT 100; E – 

LOGT/TBHQ (50/50); F - LOGT/BHT (50/50); G – LOGG 100; H - 

LOGG/TBHQ (50/50); I - LOGG/BHT (50/50). 

 

Essas interferências podem ser atribuídas à presença de 

outras biomoléculas, como os pigmentos vegetais, que 

absorvem nas mesmas regiões espectrais dos dienos e trienos 

(DOBARGANES; VELASCO, 2002). Mesmo diante desta 

interferência, o aumento gradativo de CD, observado, de modo 

geral, para todas as amostras, indica o provável aumento de 

peróxidos e hidroperóxidos, ao longo do período de estocagem. 

Os baixos e constantes valores CT indicam processos 

oxidativos pouco avançados, apontando uma provável proteção 

por ação dos antioxidantes naturais ou sintéticos, isolados ou 

em sinergismo. 
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4 CONCLUSÕES  

 

 Os extratos etanólico e metanol/ acetônico de chá verde 

apresentaram maior teor de fenólicos totais, pelo método Folin-

Ciocalteau, maior atividade antioxidante, por RSA-DPPH e 

FRAP, e maior estabilidade térmica, por termogravimetria, em 

comparação com os extratos de gengibre. Apesar de terem 

demonstrado alta proteção contra a peroxidação lipídica, pelo 

sistema -caroteno/ ácido linoleico, os extratos etanólicos de 

chá verde e gengibre agiram como pró-oxidantes, quando 

adicionados isoladamente ao óleo de linhaça, diante do 

armazenamento acelerado em estufa a 60 ºC. Entretanto, os 

referidos extratos atuaram sinergicamente quando associados 

ao TBHQ, propondo-se a viabilidade de substituição parcial de 

antioxidantes sintéticos pelos extratos naturais estudados.  
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RESUMO: As deficiências nutricionais, principalmente de ferro, 
têm sido bastante incidente tornando-se cada vez mais um 
problema de saúde pública. Objetivou-se com esta pesquisa a 
elaboração de um suco de acerola enriquecido com coentro e 
açúcar mascavo seguido de caracterização físico-química, 
como proposta para aumentar o teor de ferro ofertado na 
alimentação. Os ingredientes da formulação foram: acerola, 
açúcar mascavo e coentro, adquiridos no comércio local. Após 
a elaboração em quatro diferentes formulações, o suco foi 
submetido à caracterização através de análises de índice de 
acidez titulável, teor de sólidos solúveis, teor de vitamina C e 
teor de ferro. O processamento do suco ocorreu no Laboratório 
de Técnica e Dietética da Faculdade Maurício de Nassau (FMN) 
Campina Grande e as análises físico-químicas no Laboratório 
de Química Geral da Unidade Acadêmica de Educação do 
Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), campus de Cuité, ambas no 
estado da Paraíba (PB). Houve diferença significativa entre as 
quatro formulações, para teor de sólidos solúveis e teor de ferro. 

mailto:katcilanya@yahoo.com.br
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Concluiu-se que a formulação enriquecida deste suco 
proporcionou consideravelmente um aumento no teor de ferro 
que poderá ser ofertado na alimentação, o que será confirmado 
em estudos futuros, juntamente com a aceitação sensorial do 
produto desenvolvido. 
Palavras-chave: Caracterização físico-química. 

Enriquecimento nutricional. Alimento funcional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A deficiência de micronutrientes tem sido bastante 

incidente tornando-se cada vez mais um problema de saúde 

pública. A maior proporção dessas deficiências é de caráter 

subclínico, acontece sem apresentar a manifestação dos 

sintomas (KATO, 2008), o que leva a chamar esse tipo de 

carência nutricional de fome oculta (FERRAZ et al., 2005). 

Conforme o Decs (2015), define-se fome oculta como 

fome decorrente da dieta com deficiência de micronutrientes 

(vitaminas e minerais), que pode trazer inúmeras 

consequências à saúde. Neste contexto, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (2001), a deficiência de ferro e 

a anemia por deficiência de ferro continuam sendo 

consideradas algumas das mais graves e importantes carências 

nutricionais. A eficácia na prevenção de anemia usando 

alimentos enriquecidos já é evidenciada na literatura 

(VELLOZO; FISBERB, 2010). No Brasil, o enriquecimento de 

farinhas de trigo e de milho com ferro e ácido fólico é obrigatório, 

pois estes alimentos se tornam um bom veículo para ingestão 

de ferro e são largamente consumidos pela população brasileira 

(GROTTO, 2010). 
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O ferro na dieta é encontrado sob duas formas: orgânica 

(ferro heme) que sendo de origem animal apresenta-se na 

forma ferroso (Fe2+) e; inorgânica (ferro não heme), fornecida 

pelos grãos e vegetais, mostra-se na forma férrico (Fe3+) 

(GROTO, 2010). A absorção do ferro heme é de 20% a 30% da 

quantidade presente no alimento e a absorção do ferro não 

heme é de aproximadamente 2% a 10% (WHO, 1989). 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma hortaliça 

folhosa cultivada e consumida em quase todo o mundo, rica em 

vitaminas A, B1, B2 e C, sendo boa fonte de cálcio e ferro (LIMA 

et al., 2007). Conforme Coenders (1996), o açúcar mascavo é 

rico em cálcio, ferro, potássio e diversas vitaminas que não são 

normalmente encontradas no açúcar refinado.  

De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos em 100 g de parte comestível de coentro (folhas 

desidratadas) obtém-se 81,4 mg de ferro, enquanto que em 100 

g de açúcar mascavo obtém-se 8,3 mg (NEPA, 2011). Com 

base nessas informações observa-se que esses dois alimentos 

podem ser recomendados na dieta de pessoas anêmicas por 

apresentarem um alto teor de ferro. 

No entanto, para que haja resultados benéficos no 

consumo de alimentos ricos em ferro é necessário considerar a 

sua biodisponibilidade, sendo assim, algumas estratégias 

dietéticas precisam ser adotadas tanto para aumentá-la como 

para diminuir os fatores que a prejudicam numa mesma refeição 

(BORTOLINI; FISBERG, 2010). 

A acerola, também conhecida como cereja das Antilhas 

(Malpighia glabra L., Malpighia punicifolia L. ou Malpighia 

emarginata DC.) é nativa da América Tropical e sua principal 
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característica atrativa é o alto teor de vitamina C (MAHAN et al., 

2012). 

A vitamina C (ácido ascórbico) atua como o estimulador 

mais potente da absorção do ferro, ligando-se a ele forma um 

complexo prontamente absorvível por reduzir o ferro férrico em 

ferroso (MAHAN et al., 2012). Tal informação ressalta o efeito 

benéfico desse micronutriente por aumentar a 

biodisponibilidade do ferro de origem vegetal.  

Diante disso, a presente pesquisa teve como finalidade 

elaborar e analisar físico-quimicamente um suco de acerola 

enriquecido com coentro e açúcar mascavo, como proposta 

para aumentar o teor de ferro ofertado na alimentação, e assim 

proporcionar melhoria nas condições de nutrição e saúde da 

população brasileira, visando contribuir com a redução da fome 

oculta. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local do experimento 

 

O processamento do suco de acerola enriquecido com 

coentro e açúcar mascavo ocorreu no Laboratório de Técnica e 

Dietética da Faculdade Maurício de Nassau localizada na 

cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. 

As análises físico-químicas foram realizadas no 

Laboratório de Química Geral da Unidade Acadêmica de 

Educação do Centro de Educação e Saúde (CES) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizado 

na cidade de Cuité, também no estado da Paraíba. 
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Obtenção dos ingredientes 

 

Todos os componentes da formulação, acerola, açúcar 

mascavo e coentro, foram adquiridos por meio da compra no 

comércio da cidade de Campina Grande-PB. Os frutos 

apresentavam estágio de maturação satisfatório de modo em 

que todos se encontravam com coloração vermelho intenso, 

fisicamente íntegros e livres de qualquer tipo de deterioração.  

 

Elaboração do suco 

 

 Inicialmente realizaram-se testes preliminares para se 

chegar às respectivas formulações analisadas em relação à 

concentração de suco de acerola, coentro e açúcar mascavo.

 A acerola e o coentro foram previamente lavados em 

água corrente e sanitizados por imersão em solução de 

hipoclorito de sódio a 50 ppm por 30 e 15 minutos, 

respectivamente, em seguida enxaguados novamente em água 

para remoção residual do cloro. 

 As frações líquidas utilizadas na elaboração do suco 

foram medidas com o auxílio de uma proveta graduada. Os 

ingredientes da formulação foram misturados um liquidificador 

doméstico com capacidade para 2000 mL da marca Philips 

Walita® e depois de prontos, os sucos foram acondicionados e 

identificados em recipientes de Politereftalato de Etileno (PET) 

transparentes com capacidade para 250 mL. Posteriormente, 

as formulações foram colocadas em uma caixa de isopor e 

recobertas com gelo para serem conservadas durante o 

deslocamento até o laboratório onde ocorreram as análises. 
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 O suco de acerola foi elaborado seguindo a proporção de 

1:2 acerola/água. Em seguida o mesmo foi enriquecido com o 

coentro e o açúcar mascavo obedecendo às três formulações 

encontradas na Tab. 1. 

 

Tabela 1. Formulações do suco de acerola enriquecido. 
Campina Grande-PB, 2014. 

1º FORMULAÇÃO 2º FORMULAÇÃO 3º FORMULAÇÃO 

200 mL de suco de 

acerola 

200 mL de suco 

de acerola 

200 mL de suco de 

acerola 

1/2 colher (sopa) de 

coentro (folhas) in 

natura 

1 colher (sopa) de 

coentro (folhas) in 

natura 

2 colheres (sopa) de 

coentro (folhas) in 

natura 

2 colheres (sopa) de 

açúcar mascavo 

2 colheres (sopa) 

de açúcar 

mascavo 

2 colheres (sopa) de 

açúcar mascavo 

 

Análises físico-químicas 

 

 As análises físico-químicas foram realizadas em uma 

amostra comparativa, sendo esta representada pelo suco de 

acerola sem enriquecimento ou mistura, bem como nas três 

diferentes formulações de suco enriquecido. Todas em 

triplicata, para uma maior segurança e confiabilidade dos 

resultados, bem como a utilização de reagentes P.A. 

▪ Teor de Sólidos Solúveis (°Brix): Esta análise foi feita de 

acordo com metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008), 

código 315/IV, através do Refratômetro de Abbé da 
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marca DIGIT®, a uma temperatura de 25º C. Os valores 

foram expressos em °Brix. 

▪ Índice de Acidez (titulável): Tal determinação seguiu a 

metodologia de código 016/IV do IAL(2008), através da 

titulação com NaOH a 0,1M utilizando a fenolftaleína 

como indicador. Sendo expressa em mL de solução 

molar por cento. 

▪ Teor de Ferro: A análise dos íons de ferro ocorreu por 

permaganimetria, baseada no uso do permanganato de 

potássio como titulante. Trata-se de um método 

estabelecido usado na literatura clássica de análise 

química, sendo este descrito em Anexo. 

▪ Teor de Vitamina C (ácido ascórbico): Foi determinado 

por iodimetria, seguindo a metodologia de código 364/IV 

do IAL(2008), que se baseia na oxidação do ácido 

ascórbico pelo iodato de potássio. Os valores, tanto para 

teor de ferro como para teor de vitamina C, foram 

expressos em miligramas (mg) do ácido por cem mililitros 

(mL) da amostra. 

 

Análise estatística 

 

 Os dados obtidos nas análises físico-químicas foram 

submetidos à Análise de Variância (ANOVA) em Delineamento 

Inteiramente Casualizado (DIC) com 4 tratamentos, os quais 

correspondiam ao suco de acerola puro, seguido da três 

formulações elaboradas, e três repetições (triplicata) através do 

software ASSISTAT® versão 7.7 beta (SILVA, 2014). A 

comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados das análises de variância (ANOVA) das 

características físico-químicas referentes às quatro 

formulações de suco de acerola analisados constam a seguir 

na Tab. 2: 

 

Tabela 2. Resumo das análises de variância das variáveis 
das quatro formulações de suco analisados. Campina 
Grande-PB, 2014. 

QUADRADO MÉDIO 

FV GL Índice de 

Acidez 

Teor de 

Sólidos 

Solúveis 

Teor de 

Vitamina 

C 

Teor de 

Ferro 

Tratamento 3 0,048877n

s 

56,3472** 92396,65n

s 

1,2308** 

Resíduo 8 0,0459 0,0104 43320,38 0,0027 

Total 11 0,51351 169,128 623753,00 3,71449 

CV (%)  3,21 1,57 11,35 1,62 

  Pelo teste de Tukey. *Significativo a 5% de probabilidade, ** Significativo  
a     1% de probabilidade, ns = não significativo. FV = Fonte de Variação, 
GL = Grau de Variação, CV = Coeficiente de variação 

 
 Verificam-se diferenças significativas a nível de 1% de 

probabilidade pelo teste de Tukey nas características Teor de 

Sólidos Solúveis e Teor de Ferro entre as quatro diferentes 

formulações de suco de acerola analisadas. 

 Nas análises de Índice de Acidez e Teor de Vitamina C 

não foi observada diferença significativa, demonstrando que a 

concentração de açúcar mascavo e coentro utilizado para 



ELABORAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO SUCO DE ACEROLA 
ENRIQUECIDO COM COENTRO E AÇÚCAR MASCAVO COMO PROPOSTA 

PARA AUMENTAR O TEOR DO FERRO NA ALIMENTAÇÃO 

526 
 

enriquecer as três formulações não interferiu nos referidos 

índices. 

 Na Tab. 3 podem ser visualizadas as médias das 

análises físico-químicas das quatro concentrações de sucos de 

acerola analisados. 

 

Tabela 3. Média dos tratamentos das características físico-
químicas do suco de acerola em diferentes concentrações. 
Campina Grande-PB, 2014. 

Variá-

veis 

Suco 

puro 

Suco 1 Suco 2 Suco 3 DMS 

Índice 

de 

Acidez 

(%) 

6,67a 6,67a 6,5a 6,8a 0,56033 

Teor 

de 

Sólido

s Solú-

veis 

(ºBrix) 

0,00b 8,6667a 8,5833a 8,7500a 0,26693 

Teor 

de 

Vitami-

na C 

(mg/10

0mL) 

1913,82a 2025,40a 1772,94a 1620,30

a 

544,3569

0 

Teor 

de 

2,30c 3,73a 3,51b 3,42b 0,13736 
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Ferro 

(mg/10

0mL) 

  As médias da mesma letra minúscula nas linhas não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% de 
probabilidade.  

 

 Observando-se as médias constata-se que a amostra de 

suco puro, sem enriquecimento, diferiu estatisticamente das 

demais em relação ao Teor de Sólidos Solúveis e Teor de Ferro, 

o que pode ser explicado pela ausência do enriquecimento por 

meio do açúcar mascavo e do coentro, visto que a mesma 

amostra foi analisada apenas a nível de referências para as três 

formulações enriquecidas. 

 As amostras de suco correspondentes às formulações 2 

e 3 não diferiram estatisticamente entre si, mostrando não haver 

influência da diferença na concentração de coentro e açúcar 

mascavo utilizada para enriquecimento das mesmas. 

 Em relação ao Índice de Acidez e o Teor de Vitamina C, 

observa-se que os valores também não diferiram 

estatisticamente, visto que a quantidade de suco de acerola era 

sempre a mesma em todas as formulações. 

 Conforme Bortolini e Fisberg (2010), os grupos mais 

vulneráveis para a deficiência de ferro e que merecem atenção 

especial são as crianças, gestantes e mulheres em idade fértil. 

Sendo assim, para que fosse possível evitar e reduzir a 

incidência de enfermidades associadas com práticas 

inadequadas de alimentação e nutrição surgiu às DRI’s (Dietary 

Reference Intakes / Ingestão Dietética de Referência). 

 Entre elas, a RDA (Recommended Dietary Allowance / 

Ingestão Dietética Recomendada) que se trata da quantidade 
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de energia e nutrientes que devem conter os alimentos 

consumidos diariamente para satisfazer as necessidades de 

quase todos os indivíduos de uma população sadia; e a UL 

(Tolerable Upper Intake Level / Limite Superior Tolerável de 

Ingestão), valor mais alto de ingestão diária continuada de um 

nutriente, que não oferece risco de efeito adverso à saúde para 

a maioria dos indivíduos em um determinado estágio de vida ou 

gênero (COZZOLINO, 2012). A seguir (Quadro 1), verifica-se a 

recomendação diária de ferro e vitamina C para os grupos 

especiais citados anteriormente. 

 

Quadro 1. RDA (Recommended Dietary Allowance / 
Ingestão Dietética Recomendada) de ferro e vitamina C 
para crianças, mulheres em idade fértil e gestantes. 

IDADE VITAMINA C 

RDA (MG/DIA) 

 FERRO 

RDA(MG/DIA) 

CRIANÇAS 

1 – 3 

anos 

15  7 

4 – 8 

anos 

25  10 

9 – 13 

anos 

45  9 (H*) 

8 (M**) 

MULHERES 

> 19 

anos 

75  18 

GRÁVIDAS 
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≤ 18 

anos 

80  27 

> 19 

anos 

85  27 

Fonte: Biodisponibilidade de Nutrientes. 4. ed. Barueri-SP: MANOLE, 
2012. 

  * Homem / ** Mulher 
 

Fazendo referência ainda a mesma literatura, ela traz as 

recomendações de UL apenas para o ferro, sendo o limite 

máximo de ingestão permitida é de 40 mg/dia para crianças e 

de 45 mg/dia tanto para mulheres em idade fértil como para 

gestantes. 

Com base nos dados obtidos na Tab. 3, percebe-se que 

em 100 mL de suco nas formulações 1,2 e 3 é fornecido 3,73 

mg, 3,51 mg e 3,42 mg de ferro, e 2025,40 mg, 1772,94 mg, 

1620,30 mg de vitamina C, respectivamente. Observando agora 

a Tab. 4 e considerando uma ingestão de 100 mL/3 vezes/dia é 

possível, teoricamente, atingir a RDA de ferro para crianças 

com qualquer uma das três formulações citadas; assim como 

na ingestão de 200 mL/3 vezes/dia seja possível também 

alcançar a RDA de ferro para mulheres em idade fértil; bem 

como a ingestão de 200 mL/4 vezes/dia satisfaça a 

necessidade de ferro para gestantes. 

Contudo, é importante destacar que uma dieta normal, 

contém de 13 a 18 mg de ferro, dos quais somente 1 a 2 mg 

serão absorvidos na forma não heme ou na forma heme 

(GROTTO, 2008). Por esse motivo, é que a acerola representa 

a base deste suco, pois esta fruta destaca-se como uma fonte 

nutricional com elevado conteúdo de vitamina C (MATSUURA 
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et al., 2001). A adição de apenas 50 mg da vitamina C na sua 

forma pura ou presente em vegetais ou frutas já é capaz de 

dobrar a absorção do ferro não heme presente na mesma 

refeição (BORTOLINI; FISBERG, 2010). 

Neste contexto percebe-se que a formulação deste suco 

proporciona, consideravelmente, não só um aumento na oferta 

ferro através da alimentação, mas também uma melhora na sua 

absorção por parte do organismo, o que corrobora com a 

presente proposta da sua elaboração bem como seu consumo.

 Vale ressaltar ainda, que não foram estabelecidos ainda 

os limites superiores para a ingestão de vitamina C. E observa-

se que nas diferentes concentrações do suco há um elevado 

teor desta vitamina. No entanto, para Cozzolino (2012) a 

proporção de vitamina C alimentar absorvida diminui com o 

aumento da ingestão, e ainda afirma que o excesso não 

absorvido torna-se substrato para o metabolismo de bactérias 

intestinais, sem muitos riscos de toxicidade ao indivíduo. 

Trombete et al. (2008) enriquecendo soro de leite com 

ferro e diferentes concentrações de suco de maracujá e acerola, 

obtiveram bons resultados e de pesquisa de mercado, uma vez 

não houve alterações sensoriais significativas que provocasse 

mudanças no comportamento alimentar, o que representou 

uma alternativa contra a anemia ferropriva através do aumento 

da absorção do referido metal. 

Estudos sobre o acréscimo de alimentos ricos em 

vitamina C com o Ferro com a proposta de aumentar a absorção 

desse mineral por parte do organismo ainda são incipientes, 

porém algumas pesquisas abordaram a temática do 

enriquecimento dos alimentos com diferentes finalidades. 
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Matsuura e Rolim(2002), elaborando blends de suco de 

abacaxi enriquecido com suco de acerola obtiveram um produto 

com características sensoriais de cor, odor e sabor similares ao 

suco puro do abacaxi, porém com teor de vitamina C cinco 

vezes maior. 

Os ingredientes utilizados na formulação para o 

enriquecimento do suco de acerola são acessíveis e de baixo 

custo o que facilita a aquisição. Sendo assim, além de prático o 

suco traz consigo aspectos nutricionais, por adquirir 

características funcionais ao proporcionar um aumento na 

oferta do ferro de origem vegetal na alimentação. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

As quatro diferentes formulações do suco de acerola não 

diferiram estatisticamente quanto ao índice de acidez e ao teor 

de vitamina C, apresentando diferença significativa apenas 

quanto ao teor de sólidos solúveis e teor de ferro em relação 

aos enriquecidos com o açúcar mascavo e coentro. O teor de 

ferro presente nas amostras das formulação 2 e 3 não 

apresentaram diferença significativa entre si, indicando 

apresentarem concentrações de enriquecimento equivalentes. 
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RESUMO: O processo de oxidação em produtos cárneos 

durante anos tem sido alvo de diversas pesquisas realizadas 

por cientistas, sendo encontrados vários estudos sobre 

oxidação lipídica, no entanto, pouco se conhece da oxidação 

proteica. No entanto, ambas são responsáveis por modificações 

funcionais, organolépticas e químicas nestas matrizes 

alimentares. Com isso, o estudo de estratégias que retardem 

esta reação têm sido foco de muitas pesquisas e dentre estas 

estratégias se encontram o uso de antioxidantes naturais. Com 

base nessas perspectivas o objetivo deste estudo foi realizar 

uma revisão de literatura sobre a oxidação lipídica e proteica, 

com enfoque no uso de antioxidantes naturais e sua ação sobre 

a reação de oxidação de lipídios em produtos cárneos. Os 

antioxidantes naturais com efeito sobre a oxidação lipídica em 

produtos cárneos apontados nesta revisão foram o óleo 

essencial de manjericão, extrato de alecrim, extrato de Black 

mailto:mikaelleas@gmail.com
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current, extratos de Arbutus unedo L., Crataegus monogyna L., 

Rosa canina L., e Rubus ulmifolius Schott e ainda Brotos alfafa 

e linhaça, e o óleo essencial de manjericão e extrato de alecrim 

apresentaram efeitos positivos sobre o processo de oxidação 

proteica.  

PALAVRAS-CHAVE: Mecanismo de ação. Espécies reativas 
de nitrogênio. Base de Schiff. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de oxidação durante anos tem sido alvo de 

diversas pesquisas realizadas por cientistas que visam analisar 

o impacto negativo desta reação sobre carnes e derivados, 

sobre a qualidade dos alimentos, bem como os mecanismos, 

fatores e condições associadas a oxidação de lipídios e 

proteínas (FERRARI, 1998; ESTÉVEZ et al., 2015). A oxidação 

não apresenta como causa a ação microbiana, no entanto, 

também é conhecida por promover perdas na qualidade de 

produtos cárneos. A formação de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e de espécies reativas de nitrogênio (RNS) são as 

responsáveis por promover o estresse oxidativo e/ou também o 

estresse nitrosativo, além de danos em frações lipídicas e 

proteicas, todavia estes danos são decorrentes do desequilíbrio 

na formação destes compostos (FALOWO et al., 2014).  

A oxidação lipídica tem sido associada com perdas na 

qualidade dos produtos alimentícios como a deterioração da 

coloração, da textura e dos atributos sensoriais dos alimentos, 

além de estar diretamente relacionada com problemas 

nutricionais decorrentes da ingestão crônica de alimentos 

oxidados que consequentemente estão correlacionados ao 

desenvolvimento de fisiopatologias (FERRARI, 1998). 
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Já oxidação proteica (POX), trata-se de uma temática 

recente e com interesse crescente por parte de pesquisadores 

que desenvolvem trabalhos utilizando produtos cárneos. 

Devido a esta reação apresentar como modificação mais 

conhecida, a carbonilação, a qual é responsável por 

modificações químicas e proteicas. Todavia, ainda não se tem 

o conhecimento sobre o seu mecanismo. No entanto, a 

formação de carbonilas a partir de cadeias laterais de 

aminoácidos de proteínas contribui para a alteração 

conformacional de estruturas das proteínas, apresentando 

como resultado a desnaturação e perda de sua funcionalidade, 

além de estar associada a perda da qualidade sensorial e 

organoléptica de carnes (ESTÉVEZ, 2011).  

Em busca de alternativas para minimizar os danos 

decorrentes da oxidação proteica e em substituição aos 

antioxidantes sintéticos, observa-se um aumento no número de 

pesquisas envolvendo esta temática. Buscando-se novas 

fontes de antioxidantes naturais comprovadamente eficientes 

na inibição da oxidação de proteínas em produtos cárneos. 

(FALOWO et al., 2014). Para tanto, tem sido considerado 

antioxidantes naturais substâncias como especiarias, 

compostos vegetais, frutas que atuam sobre os radicais livres 

inibindo sua ação sobre a oxidação (KARRE et al., 2013). Com 

base nisto, estudos tem sido desenvolvido envolvendo para 

analisar a função antioxidante em produtos cárneos usando o 

extrato de polpa, casca e sementes de abacate (Espécies Hass 

e Fuerte), extrato de rosa (Rosa canina L.), óleo essencial de 

alecrim, óleo essencial de manjericão, extrato de black currant 

(Ribes nigrum L.) (RODRÍGUEZ-CARPENA et al., 2011a; 

RODRÍGUEZ-CARPENA et al., 2011b; UTRETA et al., 2015; 
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ESTÉVEZ; CAVA, 2006; CICHOSKI et al., 2011; JIA et al., 

2012). 

Os antioxidantes são substâncias formadas por 

vitaminas, minerais, pigmentos naturais e outros compostos 

vegetais e, ainda, enzimas, que tem como função o bloqueio do 

efeito danoso dos radicais livres. Substâncias encontradas em 

maior parte nas frutas, legumes, hortaliças e cereais. Devido a 

estas características é que tem se observado um aumento no 

uso de antioxidantes naturais em produtos cárneos com o 

objetivo de minimizar a oxidação lipídica e proteica, tendo em 

vista sua interação com os radicais livres (DOOLAEGE et al., 

2012; ESTÉVEZ; CAVA, 2006; CICHOSKI et al., 2011; JIA et 

al., 2012; GANHÃO et al., 2013; DAL BOSCO et al., 2015). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi realizar 

uma revisão de literatura sobre a oxidação lipídica e oxidação 

proteica, com enfoque no uso de antioxidantes naturais e sua 

ação sobre a reação de oxidação de lipídios em produtos 

cárneos.  

 

2 MATERIAS E MÉTODOS 

 

Foram realizadas buscas por periódicos científicos nas 

seguintes bases de dados científicos: ScienceDirect, PubMed, 

We of Science, Scopus, Scielo e Google Acadêmico. Usando 

termos no idioma português e inglês, sendo eles: antioxidantes, 

antioxidantes naturais, antioxidantes sintéticos, oxidação, 

oxidação lipídica, oxidação proteica, mecanismo de ação, 

carnes, produtos cárneos. Usando AND e No para correlacionar 

os termos anteriormente citados e filtrar os resultados.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

REAÇÃO DA OXIDAÇÃO LIPÍDICA 

 

A fração lipídica dos alimentos é correlacionada a 

propriedades organoléticas, tais como aroma, coloração, 

textura, suculência, além disso, promove estabilidade das 

proteínas, prolonga a vida de prateleira sob congelamento. Os 

lipídios apresentam duas frações básicas: a fosfolipídica, que 

compõe membranas de células e de organelas e a triglicerídica, 

que constitui os lipídios neutros, estando presentes em células 

do tecido adiposo ou no interior de células musculares, servindo 

como fonte de reserva energética (ALLEN; FOEGEDING, 

1981). 

A oxidação lipídica é uma das principais reações que 

reduzem a qualidade e a aceitabilidade de carne e produtos 

contendo ácidos graxos em sua constituição (MORRISSEY et 

al., 1998). O processo de oxidação envolve a degradação de 

ácidos graxos insaturados, vitaminas e outros componentes do 

tecido e a produção de radicais livres, que induzem ao 

desenvolvimento de odores de ranço e alterações na cor e 

textura em alimentos (KANNER, 1994). A oxidação lipídica 

promove dano oxidativo das proteínas por meio da atividade de 

pró-oxidantes primários (hidroperóxidos) e secundário 

(aldeídos, cetonas), formados durante a reação de oxidação de 

lipídios e que podem reagir com peptídeos e aminoácidos livres, 

tendo como consequência a formação de compostos 

carbonílicos e a base de Schiff (GARDNER, 1979; KIKUGAWA 

et al., 1999; CHELH et al., 2007). 

O processo de oxidação lipídica pode ocorrer por 

diferentes vias, sendo elas a reação de oxidação enzimática, 
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decorrente da ação das enzimas lipoxigenases que agem sobre 

os ácidos graxos poliinsaturados, catalisando a adição de 

oxigênio à cadeia hidrocarbonada poliinsaturada. Tendo como 

produtos desta reação peróxidos e hidroperóxidos com duplas 

ligações conjugadas podendo se envolver em diferentes 

reações degradativas. Outra via é a da fotoxidação, promovida 

principalmente pela radiação UV em presença de 

fotossensibilizadores, que agem absorvendo energia e 

transfere para o oxigênio tripleto, o qual é transformado em 

singlete, reagindo com as duplas ligações e formando 

hidroperóxidos e que por degradação, são gerados aldeídos, 

álcoois e hidrocarbonetos. Já a principal reação é a 

autoxidacão, mecanismo de oxidação dos óleos e gorduras, 

sendo associada à reação do oxigênio com ácidos graxos 

insaturados, ocorrendo três etapas, a de iniciação, onde são 

formados radicais livres do ácido graxo, decorrente da retirada 

de um hidrogênio do carbono alílico na molécula do ácido graxo, 

favorecidas pela ação da luz e calor. Na segunda etapa, 

propagação, os radicais livres susceptíveis a ação do oxigênio 

atmosférico, são convertidos em outros radicais, surgindo assim 

os produtos primários da oxidação (peróxidos e 

hidroperóxidos). Os radicais livres gerados, agem propagando 

a reação. Por fim, têm-se a fase de término os radicais reagem 

entre si, formando epóxidos, compostos voláteis e não voláteis, 

como pode ser visto na fig (1) (RAMALHO; JORGE, 2006; 

ESTÉVEZ et al, 2007; GOMES, et al., 2011). 
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Figura 1: Esquema geral do mecanismo da oxidação lipídica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RAMALHO; JORGE, 2006. 

 

MECANISMO DA OXIDAÇÃO PROTÉICA 

 

A reação oxidação para que seja desencadeada 

necessita de algum fator que a conduza, e dentre alguns dos 

fatores estão os ROS (superóxido, hidroperóxido, hidroxilo, 

peróxido de hidrogênio, hidroperóxidos), apresentando-se 

como um importante iniciador de POX (BUTTERFIELD; 

STADTMAN, 1997). Os ROS por sua vez apresentam como 

precursores os lipídios, metais, heme pigmentos, devido a isto, 

os ROS tem-se apresentado com papel importante para o 

desenvolvimento de oxidação de proteínas em produtos 

cárneos (XIONG, 2000). A reação de oxidação proteica se 

assemelha a da oxidação lipídica, onde a partir de uma 
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remoção de um átomo de hidrogênio e formação de radical livre. 

Sendo esta reação desencadeada na proteína a partir de uma 

retirada de um átomo de hidrogênio de um aminoácido da 

cadeia lateral da proteína, formando-se um radical do carbono 

central da proteína, caracterizando a reação inicial (P•), sendo 

convertido em seguida em um radical peroxilo (POO•) quando 

na presença de oxigênio (reação 1), e quando o átomo de 

hidrogênio for de uma molécula susceptível, ele é transformado 

em um peróxido de alquilo (POOH) (reações 2 e 3). Em outras 

reações com ROS, tendo a HO2 • radical ou com metais de 

transição como o Mn+, Fe2+ ou Cu+, ocorre então a formação de 

radicais alcoxilos (PO •) (reações 4 e 5) e o seu derivado de 

hidroxilo (POH) (reações 6 e 7) (fig 2) (ESTEVEZ, 2011). 

 

Figura 2. Fluxograma da reação de oxidação proteica. 

Fonte: ESTEVEZ, 2011 

 

No entanto há variação dos produtos finais da reação de 

oxidação proteicas dependendo das vias e natureza química 

são determinadas de acordo com o destino, a intensidade e o 

sistema de oxidação (DAVIES, 2005). 



OXIDAÇÃO LIPÍDICA E PROTEICA EM PRODUTOS CÁRNEOS: USO DE 

ANTIOXIDANTES NATURAIS - REVISÃO 

544 
 

ANTIOXIDANTES 

 

Os antioxidantes são compostos que atuam prevenindo 

a deterioração oxidativa dos alimentos e minimizando os danos 

oxidativos nos seres vivos. Eliminando radicais livres e 

retardando a oxidação de outras moléculas através da inibição 

do processo de iniciação e propagação da reação de oxidação, 

gerada em cadeia pela presença de radicais livres (FRANKEL; 

MEYER, 2000; BAUER et al., 2001; BASTIDA et al., 2009; 

GANHÃO et al., 2010; RODRÍGUEZ-CARPENA et al, 2011).  

Os antioxidantes também ajudam protegendo os 

sistemas biológicos contra os efeitos danosos decorrentes das 

espécies reativas de oxigênio, oriundos do processo de 

oxidação, em células alvo (PEREIRA, 2009). 

Diversos compostos antioxidantes naturais têm sido 

isolados a partir de materiais de origem vegetal, tais como 

sementes oleaginosas, cereais, vegetais, frutos, folhas, raízes, 

especiarias e ervas (BASTIDA et al., 2009; GANHÃO et al., 

2010; NITASHA BHAT et al., 2015).  

A utilização de antioxidantes durante o processamento 

dos produtos cárneos é um recurso que a indústria deste 

segmento pode fazer uso no intuito de retardar as alterações 

oxidativas nos mesmos (PEREIRA, 2009). 

Os antioxidantes agem de forma a promover a remoção 

ou inativação dos radicais livres formados durante a iniciação 

ou propagação da reação, através da doação de átomos de 

hidrogênio a estas moléculas, interrompendo a reação em 

cadeia (PORTER et al., 1995). 

A mecanismo de ação do antioxidante, baseia-se na 

abstração de radicais livres pelo átomo de hidrogênio ativo do 

antioxidante, R· e ROO·, por apresentar maior facilidade que os 
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hidrogênios alílicos das moléculas insaturadas. Desta forma, 

são fomadas espécies inativas para a reação em cadeia e um 

radical inerte (A·), procedente do antioxidante. Assim, este 

radical torna-se incapaz de iniciar ou propagar as reações 

oxidativas (RAMALHO; JORGE, 2006) (fig 3).  

Figura 3: Mecanismo de ação dos antioxidantes 

 

ROO· + AH    →     ROOH + A· 

R· + AH     →      RH + A· 

Onde:  

ROO· e R· = radicais livres 

AH = antioxidante com um átomo de hidrogênio 

ativo 

A· = radical inerte 
Fonte: MORRISSEY et al., 1998 

 

ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS 

 

A indústria de alimentos tem feito uso de antioxidantes 

sintéticos, sendo os mais usados o BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (bultilhidroxitolueno), PG (propil galato) e TBHQ 

(butilhidroxiquinona) (RAMALHO; JORGE, 2006). 

A estrutura fenólica destes compostos favorecem a 

doação de um próton a um radical livre, recompondo a molécula 

do acilglicerol e interrompendo o mecanismo de oxidação por 

radicais livres (RAMALHO; JORGE, 2006; PEREIRA, 2009). 

 O uso de antioxidantes sintéticos na indústria de 

alimentos, são frequentes, devido estes produtos promoverem 

um aumento no prazo de validade, serem de baixo custo, 

proporcionarem estabilidade aos mesmos, sendo eficientes. No 
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entanto, têm-se observado a partir de estudos científicos que os 

mesmos apresentam correlação dos antioxidantes sintéticos 

com efeitos carcinogênicos, em estudos com animais, bem 

como, indução de hiperplasia, e em seres humanos, tem-se 

realizado estudos que investiguem os prováveis malefícios 

(BOTTERWECK et al., 2000; RAMALHO; JORGE, 2006; 

CRUCES-BLANCO et al., 1999; POKORNÝ, 1991). 

 

ANTIXIDANTES NATURAIS  

  

Os antioxidantes são conjunto heterogêneo de 

substâncias formadas por vitaminas, minerais, pigmentos 

naturais e outros compostos vegetais e, ainda enzimas, que 

bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres (MESSIAS, 2009; 

RAMALHO; JORGE, 2006; ANVISA, 1965).  

Os antioxidantes naturais, são compostos presentes nos 

alimentos, em pequenas quantidades, que caracterizam-se 

pela capacidade de interromper a formação de radicais livres. 

Com isto, reduzem a  velocidade das reações de oxidação dos 

compostos lipídicos presentes em produtos alimentícios 

(MESSIAS, 2009).  

Dentre os antioxidantes naturais, os de uso comum na 

indústria de alimentos são os tocoferóis, ácidos fenólicos e 

extrato de plantas como alecrim e sálvia (RAMALHO; JORGE, 

2006). 

 Os tocoferóis encontram-se presentes naturalmente na 

maioria dos óleos vegetais, e em alguns tipos de pescado. São 

de quatro tipos, de acordo com a localização dos grupos metila 

no anel: α, β, γ, δ. Sua atividade antioxidante deve-se 

principalmente devido à capacidade de doar seus hidrogênios 
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fenólicos aos radicais livres lipídicos interrompendo a processo 

oxidativo (MESSIAS, 2009; RAMALHO; JORGE, 2006). 
 

ANTIOXIDANTES NATURAIS E SEUS EFEITOS SOBRE A 

OXIDAÇÃO LIPÍDICA 

Em estudo no qual foi avaliado os efeitos do extrato de 

alecrim administrado em diferentes doses (0, 250, 500, 750 mg 

/kg) combinadas com doses de nitrito de sódio (40, 80, 120 mg 

/kg) sobre a estabilidade da cor, a oxidação de lipídios e as 

concentrações de antioxidantes em patê de fígado. Tiveram 

como resultado um efeito positivo sobre o retardo da oxidação 

lipídica e a manutenção de concentrações mais elevadas de 

antioxidantes do ácido ascórbico, α-tocoferol e ácido carnósico. 

Além disso, também se verificou que a dose de nitrito de sódio 

adicionado à patê de fígado, pode ser reduzido de 120 mg /kg 

a 80 mg /kg, quando adicionado o extrato de alecrim, sem 

efeitos negativos sobre a oxidação lipídica, nível de antioxidante 

e estabilidade da cor (DOOLAEGE et al., 2012). Na pesquisa 

desenvolvida por Estévez e Cava (2006), também usando com 

extrato de alecrim, usando níveis de 150, 300 e 600 ppm e 

matriz distinta sobre o efeito na oxidação lipídica durante a 

refrigeração (+ 4 ºC /60 dias) de salsichas produzidas com 

tecidos de suínos Ibérica ou porcos brancos (WF). Observaram 

que a 150 ppm, o óleo essencial de alecrim teve efeito inibitório 

sobre o desenvolvimento da deterioração oxidativa de WF, 

reduzindo significativamente a produção de TBARS 

(substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) e hexanal durante 

todo o período de refrigeração. No entanto, níveis de 600 ppm 

em WF mostrou que aos 60 dias de armazenamento os valores 
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de TBARS foram significativamente mais altos, sugerindo um 

efeito pró-oxidante incipiente. 

O óleo essencial de manjericão (Ocimum basilicum L.) 

nas concentrações de 0,19; 0,38; e 0,75 mg.g-1, estabelecidas 

após avaliação sensorial, e seguidamente testadas quanto a 

sua atividade antioxidante, inserido na parte interna de salame 

tipo italiano, durante a etapa de processamento e após 30 dias 

de armazenamento. Mostrou ter boa atividade antioxidante 

sobre a oxidação lipídica durante a fase de processamento, na 

concentração de 0,75 mg.g-1 (CICHOSKI et al., 2011). 

O uso de extrato de black currant (Ribes nigrum L.) bruto 

congelado com etanol aquoso, pode ser aplicado para inibir a 

oxidação de lipídios por bloquear a reação em cadeia de 

radicais no processo de oxidação, devido sua atividade de 

eliminação de radicais e redução da potência, indicando 

excelente potencial para doar elétrons ou hidrogênio para 

radicais livres e convertê-las em moléculas estáveis 

diamagnéticos na carne de porco durante o período de 

armazenamento sobre refrigeração (JIA et al., 2012). 

Ganhão et al. (2013) ao investigar a eficiência de extratos 

de Arbutus unedo L., Crataegus monogyna L., Rosa canina L., 

e Rubus ulmifolius Schott. para inibir a oxidação lipídica em 

burger picantes de suíno crus, cozidos e  

cozidos e refrigerados (2 ° C /12 d). Verificaram que em um 

sistema de carne cozida utilizando A. unedo, C. monogyna, R. 

canina e R. ulmifolius se mostraram antioxidantes eficazes. 

Além disso, a adição de extratos dessas bagas em rissóis de 

hambúrguer suína protege PUFA de degradação oxidativa e 

inibe a formação de TBARS e compostos voláteis. Usando 

esses extratos de frutas como ingredientes em rissóis de 

hambúrguer pode ser uma estratégia eficiente para aumentar o 
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valor nutricional, segurança e características sensoriais destes 

produtos de carne. 

Em estudo desenvolvido por Dal Bosco et al. (2015) onde 

foi avaliado o efeito da dieta com brotos alfafa e linhaça em 

carne de coelho, com relação ao teor de antioxidante, oxidação 

lipídica e composição de ácidos graxos. Verificou-se a primeira 

evidência sobre a possibilidade de transferência de compostos 

bioativos a partir de brotos à carnes de coelho, afim de melhorar 

sua qualidade nutricional. No entanto, os autores indicam a 

realização de novos estudos para compreender o metabolismo 

fitoquímico em coelho e o efeito destes compostos alimentares 

para a saúde humana. 

ANTIOXIDANTES NATURAIS E SEUS EFEITOS SOBRE A 

OXIDAÇÃO LIPÍDICA 

Em estudo desenvolvido por Rodríguez-Carpena et al., 

(2011a), utilizando os extratos da casca e sementes de duas 

variedades de abacate (“Hass” e “Fuerte”) foi observado efeito 

inibitório sobre o processo de reação oxidativa proteica em 

rissois suíno submetidos a refrigeração (4 ºC). Resultado similar 

ao encontrado por Rodríguez-Carpena et al., (2011b), que 

utilizando as mesmas espécies e extratos da polpa, da casca e 

das sementes, também avaliando o efeito antioxidante, e para 

todos os extratos foi confirmado a ação antioxidante, no 

entanto, verificaram que a utilização de 70% de solvente de 

acetona para extração, melhora esta ação nestes extratos. 

Utrera et al. (2015), estudando o efeito do extrato de rosa 

(Rosa canina L.; RC) na estabilidade oxidativa das proteínas 

durante o armazenamento congelado e o processamento 

subsequente de pasteis de carne, e também sobre as 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e 
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características adicionais de qualidade, concluiu que o efeito 

antioxidante variou de acordo com a tecnologia de 

processamento e a expressão da proteína de oxidação 

avaliada. Foi observado que o extrato de RC teve um efeito 

antioxidante contra a formação de AAS e AAA e contra a 

oxidação do triptofano. 

Estévez e Cava (2006), avaliando o efeito do óleo 

essencial de alecrim sobre a oxidação proteica, aplicando-se 

diferentes proporções (150, 300 e 600 ppm) em salsichas 

produzidas a partir de porcos Ibéricos (IF) e porcos brancos 

(WF) e sendo acompanhada a evolução durante o período de 

refrigeração em temperatura de 4 ºC no decorrer de 60 dias. 

Observaram que o efeito do óleo essencial de alecrim em WF 

diferiu do efeito encontrado na IF, relativas as contagens de 

TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) e de 

hexanal. Sendo que com 150 ppm, o óleo essencial de alecrim 

apresentou efeito inibitório eficaz no desenvolvimento da 

deterioração oxidativa de WF reduzindo significativamente a 

produção de TBARS e hexanal durante todo o período de 

refrigeração. No entanto foi observado que ao 60 dia de 

armazenamento o uso de T#600 em WF apresentou, valores 

significativamente mais elevados de TBARS sugerindo um 

efeito pró-oxidante. 

O óleo essencial de manjericão (Ocimum basilicum L.), 

também vem sendo estudado por pesquisadores quanto a 

atividade antioxidante. Verificou-se que nas concentrações de 

0,19; 0,38; e 0,75 mg.g-1, inseridas na parte interna de salame 

tipo italiano, durante etapa de processamento e após 30 dias de 

armazenamento, mostrou ter boa atividade antioxidante sobre 

a oxidação lipídica, no entanto estas concentrações não 



OXIDAÇÃO LIPÍDICA E PROTEICA EM PRODUTOS CÁRNEOS: USO DE 

ANTIOXIDANTES NATURAIS - REVISÃO 

551 
 

apresentou atividade sobre a oxidação proteica (CICHOSKI et 

al., 2011). 

A utilização do extrato de black currant (Ribes nigrum L.) 

(BCE) bruto congelado com etanol aquoso, tem apresentado 

atividade antioxidante importante tanto sobre a oxidação 

proteica. Devido a capacidade de inibir oxidação de proteína, 

reduzindo o teor de carbonilas formadas e aumentando o teor 

de grupos sulfidrila. No entanto se ressalta a importância e 

necessidade de pesquisas que visem a identificação dos 

compostos principais e específicos de fenólicos em BCE 

congelados que sejam responsáveis pela capacidade 

antioxidante total em alimentos musculares (JIA et al., 2012). 

 

4  CONCLUSÕES 

 

Diante de tudo que fora explanado, pode-se concluir que 

os antioxidantes naturais podem ser usados na aplicação em 

matrizes alimentares de origem animal como forma de inibir ou 

retardar o processo de oxidação lipídica e proteica de carnes e 

derivados, no entanto, no tocante a oxidação proteica, por se 

tratar de uma reação relativamente nova, são necessários 

novos estudos a respeito do mecanismo de ação da mesma, 

bem como do uso de antioxidantes e suas interações com os 

compostos presentes nestas matrizes 
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RESUMO: A obesidade é um distúrbio nutricional e metabólico 
que vem afetando diversos públicos em todas as suas faixas 
etárias, já é considerada um problema de saúde pública pela 
prevalência constante e elevada. É causada por basicamente 
dois fatores, sendo a superalimentação e sedentarismo, esses 
indivíduos são vulneráveis a diversas complicações 
metabólicas, como o risco cardiovascular, inflamação celular e 
todas as questões sociais envolvidas em sua rotina. Para o seu 
tratamento devem ser utilizadas recursos como a prática de 
atividade física e uma alimentação adequada, no que diz 
respeito a alimentação, deverá ser rica em antioxidantes para a 
proteção das células contra o estresse oxidativo e a inflamação 
gerada no decorrer da patologia. Entre os antioxidantes se 
destacam os flavonoides compostos polifenólicos  que exercem 
esta função com alta eficácia, divididos em subclasses, todas 
possuindo ações anti-inflamatória, antioxidade, antimicrobiana 
e outros. Resultados evidenciam que alimentos fonte são 
preventivos contra a obesidade, diminui doenças 
cardiovasculares, ateroscleróticas e o processo inflamatório. 
Esta revisão tem como objetivo relatar os efeitos dos 
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flavonoides acerca do tratamento de indivíduos obesos com 
dietas a bases destes antioxidantes, por meio de dados atuais. 
Constatando que os flavonoides possuem vários benefícios a 
saúde e principalmente para a recuperação dos obesos.  
 

Palavras-chave: Obesidade. Antioxidantes. Flavonoides. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade corresponde, nos dias atuais, como uma 

epidemia global, e um tanto preocupante para a saúde publica, 

as pessoas passaram a consumir mais alimentos 

industrializados e diminuíram o consumo de frutas, legumes, 

vegetais, e cereais, especialmente em países ocidentais, onde 

34% da população se encontram com obesidade e mais da 

metade está acima do peso. Este desequilíbrio causa danos á 

saúde desde a infância, gerando um adulto com obesidade, 

sendo ela, classificada como uma marcadora de risco para 

doenças cardiovasculares, diabetes melitos, hipertensão 

arterial, dislipidemia e síndrome metabólica, medidas 

preventivas devem ser tomadas para evitar que ocorram 

problemas maiores (Gomes et al., 2010). Nos últimos anos o 

tecido adiposo tem sido considerado como um órgão endócrino, 

que participa de vários processos metabólicos e fisiológicos, 

estando associado a distúrbios como síndrome metabólica e 

dislipidemia (AGOSTINETE et al., 2015). 

A escolha da alimentação das pessoas é influenciada por 

diversos fatores como, renda, o tempo muito corrido, a falta de 

conhecimento em nutrição, a necessidade da praticidade e um 

dos principais fatores, a mídia com as propagandas de fast 

foods e alimentos industrializados que muitas vezes enganam 

o consumidor fazendo parecer que estes trazem algum 
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beneficio á saúde. Por isso, é importante que as refeições não 

sejam feitas em frente á TV, pois, além disto, as pessoas tiram 

o foco do alimento e acabam comendo mais. A obesidade não 

está relacionada apenas com a quantidade de alimento que se 

come mais também a qualidade da dieta, Este tipo de 

comportamento prolongado leva a pessoa a um estado de 

obesidade tornando-se vulnerável á adquirir outros tipos de 

doenças crônicas não transmissíveis. (GORYAKIN; SUHRCKE, 

2013). 

Um grande aliado na prevenção e/ou tratamento da 

obesidade a fim de evitar suas complicações são os 

flavonoides, antioxidantes derivados dos compostos fenólicos, 

e muito utilizados na dieta dos seres humanos, contribuindo 

com grandes benéficos para a saúde. Podem ser encontrado 

em vários alimentos, entre eles: plantas, raízes, folhas, frutos, 

sementes e cascas. Entre suas principais fontes estão o 

morango, a cebola, a cereja, a uva, entre outro. Podendo ainda 

ser encontrado em frutos de coloração vermelho-arroxeado, em 

alguns vegetais e também em grãos e especiarias (HUBER; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2008).   

As substâncias antioxidantes são capazes de proteger 

nossas células das ações nocivas causadas pelos radicais 

livres, que podem levar á alterações das células e 

consequentemente o aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis como, doenças cardíacas, diabetes e câncer. A 

função dos antioxidantes é inibir as reações de oxidação e 

oferecer proteção às células. Entre os antioxidantes que têm 

recebido maior atenção, por sua possível ação benéfica na 

prevenção da doença aterosclerótica, estão os flavonoides 

(TEIXEIRA et al., 2016).  

Este artigo tem como objetivo descrever os efeitos dos 

flavonoides e relacionar a obesidade, relatando o processo 
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inflamatório em indivíduos obesos e as fontes nutricionais onde 

são encontrados os flavonoides. Além de descrever os efeitos 

dos flavonóides a nível fisiológico. 
 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão bibliográfica segundo Severino (2007) e Gil 

(2002) é aquela executada através de registros disponíveis, 

contendo categorias teóricas já estudadas por outros 

pesquisadores devidamente registrados. 

Diante disto, podemos afirmar que este estudo constitui-

se deste tipo de pesquisa. Foram realizadas pesquisas na 

internet por artigos científicos e monografias sobre o tema 

abordado. As buscas foram feitas utilizando o Google 

Acadêmico, que direcionou a pesquisa para endereços 

eletrônicos científicos, em especial, Sience Direct, Pubmed e 

Scielo. 

A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às 

terminologias comuns em português. As palavras-chave 

utilizadas na busca foram: tratamento da obesidade, inflamação 

celular, efeitos dos flavonóides, antioxidantes, estresse 

oxidativo. 

Os critérios de inclusão para a pesquisa foram estudos 

que abrangessem a temática, tais como as alterações 

metabólicas que ocorrem no organismo de indivíduos obesos, 

os efeitos de uma dieta rica em flavonoides e como podem 

auxiliar na proteção e tratamento do processo inflamatório 

gerado pela patologia. Foram excluídas informações de sites 

que não eram considerados de caráter científico. 

Foram utilizados para o presente artigos científicos, 

expresso quantitativamente no esquema abaixo:  
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Após da seleção, buscou-se estudar e compreender a 

relação entre as alterações fisiológicas causadas pela 

obesidade e os efeitos de uma dieta rica em flavonóides para o 

seu tratamento. 

A pesquisa foi realizada desde agosto de 2016 à 

novembro de 2016. 

  

Scielo, Sicence Direct, 
PubMed

18 artigos
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a obesidade 

já pode ser considerada como um problema de saúde pública, 

pois compromete um elevado números de indivíduos, seja em 

crianças, adolescentes ou adultos. Dados de acordo com 

International Obesity Task Force revelam que a prevalência da 

obesidade tem um aumento significado em todo o mundo, por 

exemplo nos Estados Unidos entre 30 e 35% dos homens e 

mulheres americanos adultos pesam mais de 20% do seu peso 

ideal, e estimasse que 15 milhões dessas pessoas são obesas. 

Diante disto, se torna responsável pelo aumento da mortalidade 

e morbilidade com fortes implicações no indivíduo (LEÃO; 

LACERDA; SILVA, 2014); (AMARAL; PEREIRA, 2016).  

A obesidade se encaixa nas patologias pertencentes a 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), é considerada 

como um distúrbio nutricional e metabólico sua fisiopatologia 

não é tão clara e conceituada, caracterizada pelo aumento 

excessivo do tecido adiposo decorrente do desiquilibro entre a 

ingestão de alimentos, consumo e gasto energético. Para 

melhor clareza, a obesidade pode ser caracterizada em dois 

tipos (GAZOLLA et al., 2014). Em homens a maior 

concentração de gordura visceral é na região abdominal, 

conhecida também como tipo androide, em mulheres este 

acumulo se encontra na região gluteofemoral, o tipo ginoide, 

podendo ser visualizado na Figura (1).  
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Figura 1. Tipos de obesidade 

 
Fonte:http://www.ilgiornaledicasoria.it/conoscere-il-proprio-corpo-capire-e-

dimagrire/ 

 

Este acumulo de gordura pode gerar alterações 

metabólicas relevantes, como a tipo androide a predisposição a 

Doenças Cardiovasculares são maiores. As doenças 

cardiovasculares formam a principal causa de mortalidade no 

mundo. Alguns fatores de risco podem ser modificados se 

houver uma mudança no estilo de vida, como o consumo de 

vegetais, frutas, grãos integrais, soja, azeite e peixes devem ser 

aumentado, e os ácidos graxos saturados e trans, sal e bebidas 

alcoólicas devem ser evitados. Essas mudanças deveriam ser 

prioridades da saúde pública a fim de prevenir o avanço das 

doenças cardiovasculares em nosso país (RIQUE et al., 2002). 

De forma fisiológica as células adiposas sintetizam e 

secretam citocinas, entre elas o Fator Necrose Tumoral Alfa, 

Interleucina 6 (IL-6) e adiponectina, sendo identificados na 

contribuição para a inflamação vascular e sistêmica. Esta 

inflamação levar a um estresse oxidativo e maior produção de 

radicais livres. As citocinas e a Proteína C-Reativa são 

marcados pró-inflamatórios e estão aumentadas no acumulo de 

gordura visceral e relacionadas a fatores de risco 

cardiovascular. No ponto de vista social pode acarretar 

impactos sobre o indivíduo principalmente sobre sua saúde, 
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podendo ser quantificado pela influência da qualidade de vida, 

no absentismo escolar, limitações das atividades diárias, 

alterações nas relações interpessoais, podendo levar até um 

quadro de depressão e isolamento (NETO et al., 2008). 

Em consequência da sobrecarga de nutrientes o TAB 

(tecido adiposo branco), capaz de armazenar energia na forma 

de triacilgliceróis e também responsável por produzir, 

armazenar e liberar uma variedade de mediadores 

inflamatórios, expande desordenadamente, resultando em 

hipertrofia, hiperplasia e hipóxia dos adipócitos. 

Consequentemente, os macrófagos são recrutados para o TAB 

a fim de eliminar os resíduos decorrentes da hipóxia, o acúmulo 

de macrófagos ocasiona a produção de diversas citocinas 

inflamatórias a exemplo da IL-2 (interleucina 2), IL-4 

(interleucina 4), IL-13 (interleucina 13), IL-15 (interleucina 15) e 

IFN-γ (interferon gama) que caracterizam um processo 

inflamatório de baixa intensidade e subclínico. Os 

biomarcadores inflamatórios, tem ação pró- inflamatória no 

tecido adiposo especificamente, agem sinalizando cascatas 

inflamatórias secundárias e estimulando a síntese de outras 

adipocinas, provendo assim a inflamação local que contribui 

para o processo de aterogênese e resistência à insulina que 

caracterizam a obesidade (GOMES et al., 2016).  

Indivíduos no estado de obesidade estão mais 

predispostos a adquirir diferentes tipos de doenças crônicas 

quando comparados a indivíduos saudáveis se não houver uma 

intervenção nutricional aliada a uma intervenção física, é 

imprescindível a presença de antioxidantes na dieta destas 

pessoas, uma vez que estas substâncias vão auxiliar impedindo 

que os radicais livres causem as lesões celulares que levam a 

patologias cardiopatas, aterosclerose, diabetes e até mesmo 

câncer. Um potente antioxidante é o flavonoide, responsável 
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por eliminar os radicais livres do nosso organismo, e também 

estão associados á prevenção de doenças cardiovasculares. 

Nosso organismo produz antioxidantes porém dependendo do 

estado nutricional esta produção é insuficiente, por isso a 

grande importância de uma dieta rica em antioxidantes, neste 

caso especificamente os flavonoides, levando em consideração 

que uma das principais consequências da obesidade são as 

doenças cardiovasculares (BONI et al., 2010); (MONTEIRO et 

al., 2016). 

Observa-se considerável interesse por estratégias 

terapêuticas de prevenção e tratamento das doenças 

cardiovasculares, onde a melhor escolha para prevenir e tratar 

as dislipidemias é a intervenção dietética, respeitando-se as 

necessidades nutricionais de cada indivíduo. Estudos indicam 

que o consumo de frutas e vegetais, ricos em substâncias 

antioxidantes, pode estar associado à redução de 2,6 vezes no 

risco de doenças cardiovasculares (BONI et al., 2010). 

A busca pela alimentação saudável e qualidade de 

vida são metas para a população em geral, e primordialmente 

para aqueles que objetivam a recuperação e tratamento. 

Para que se possam alcançar os objetivos traçados é 

recomendado alimentos com atividade antioxidante, além da 

redução de riscos de doenças cardiovasculares, podem ser 

importante para o tratamento de pacientes oncológicos 

(SANTOS et al., 2014). 

As intervenções com frutas ricas em flavonoides, 

especialmente com antocianinas, estão fortemente associadas 

à prevenção da obesidade, por agir como potentes 

antioxidantes protegendo as células dos radicas livres e do 

estresse oxidativo causado pelo processo inflamatório, desta 

forma modulando as concentrações dos biomarcadores 
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inflamatórios, esta capacidade esta relacionada à sua estrutura 

química onde  a presença de grupos hidroxilas na posição 3 e 

4 do anel B, podem conferir a sua propriedade. Porém, 

açúcares em sua molécula podem reduzir sua funcionalidade 

(GOMES et al., 2016). 

Flavonoides são compostos polifenólicos, ocorrendo 

uma variação bem favorável, onde na oportunidade mais de 

8.000 flavonóides já foram identificados e sua sustentação 

essencial constitui-se em um núcleo substancial, formado por 

15 átomos de carbono obtidos em três anéis (C6-C3-C6), 

estando dois anéis fenólicos trocados (A e B), a sua estrutura 

está representada na Fig. (2). São biossintetizados desde a via 

de fenilpropanóides e do acetato, estando presentes em 

diferentes funções no crescimento e desenvolvimento além de 

participar da defesa dos vegetais contra vários patógenos. 

Estão presentes em grande numero de plantas, divididos em 

raízes, frutas, folhas, flores, cascas e sementes (DORNAS et 

al., 2007). 

 

Figura 2. Estrutura básica dos flavonóides 

 
Fonte: Dornas et al., 2007 

 

Figura 3. Estrutura química de alguns principais flavonoides 
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Fonte: Sabino et al., 2010 

 

Dentre os tipos de flavonoides existentes, a quercetina 

que é o mais abundantemente encontrado, representando 95% 

dos flavonoides ingeridos na dieta humana. Os flavonoides são 

divididos em subclasses, sendo estas as principais: flavonas, 

antocianidinas, leucoantocianidinas isoflavonas, 

neoflavonóides, chalconas, auronas, flavanonas, flavonóis, 

flavonas e proantocianidinas, possuindo cada um sua 

particularidade na estrutura química como representado na Fig. 

(3) (BEHLING et al., 2004). Eles possuem algumas 

propriedades benéficas tais como, anti-inflamatória, 

antioxidante, antimicrobiana, inibidor enzimático, 

antitrombótico, entre outros. Dietas ricas em flavonoides são 

consideradas como benéficas para a saúde de um modo geral, 

e se for consumido em excesso, não representa nenhum risco, 

tendo em vista que ele possui diversas propriedades 

farmacológicas (TRUEBA, 2003). Como citado os flavonoides 

possuiem subclasses e dentre eles é possível encontrar mais 

subtipos, para melhor compreensão podemos encontralos 

listados na Figura 4.  
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Figura 4. Flavonoides e suas subclasses 

 
Fonte: Souza, 2010 

 

Os flavonoides fazem parte dos compostos fenólicos e 

estão presentes nos principais componentes da dieta dos seres 

humanos, dados afirmam que cerca de 95% estão presentes no 

consumo diário da população. As fontes são abudantes e 

diversas podendo  ser classificadas principalmente de acordo 

com os três flavonóis (quercetina, miricetina, e kaempferol), e 

duas flavonas (luteolina e apigenina), representando os grupos 

mais abundantes encontrado nos alimentos e os mais 

investigados pelos estudos (HUBER; RODRIGUEZ-AMAYA, 

2008).   

Recentemente vários indícios têm demonstrado que a 

presença de vegetais, frutas e grãos na dieta podem reduzir o 

risco de inúmeras doenças, entre elas as doenças 

cardiovasculares. Muitos autores têm associado os efeitos 

benéficos desses alimentos à presença de substâncias 

antioxidantes. Populações com dietas ricas em substâncias 

antioxidantes apresentam baixa incidência de arterosclerose 

coronária, pois os antioxidantes aumentam a resistência do 

LDL-c ao processo de oxidação (RODRIGUES et al., 2003). 

Os antioxidantes são moléculas de cargas positivas, que 

tornam os radicais livres inofensivos, agindo na forma de 
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ligação as cargas negativas dos radicais. Estas substâncias são 

formadas por diversos componentes, entre eles se encontram 

as vitaminas, minerais, pigmentos naturais e ainda compostos 

vegetais, considerados antioxidantes não enzimáticos, e por 

enzimas. Como o referido nome pode indicar, os antioxidantes 

inibem a oxidação de outras substâncias químicas e impedem 

o efeito nocivo dos radicais livres (SANTOS et al., 2014). 

Os flavonoides demostram outras ações importantes, 

como a construção de ácidos graxos, pela influênca da 

fosfolipase, inibem a lipoxigenase e a ciclooxigenase, 

dificultando a proliferação das prostaglandinas, dificultando 

assim, o processo inflamatatório, promovem vasodilatação, a 

agregação plaquetaria e atividade da proteina C reativa. Todos 

esses benefícios direciona novas pesquisas  relacionando os 

flavonoides com o seu potencial terapêutico. Ainda não é 

possível indicar uma quantidade correta do seu consumo diário, 

porém a  ingestão regular de alimentos fontes como, amora, 

uva, cebola, salsa, morango, maçã, cereja, soja, é 

recomendado para garantir estes benefícios (BEHLING et al., 

2004).  

Diante  do conhecimento do beneficios destes alimentos, 

é importante o insentivo do consumo dos mesmos, na tentativa 

de prevenir, varias doenças como a obesidade, as 

cardiovasculares e até mesmo o risco de cancer. A população 

em geral tem colocado uma alimentação saudável como meta 

para alcançar a qualidade de vida, tendo em vista que a dieta e 

a atividade física, são importantes fatores para evitar farias 

doenças (SILVA; FIGUEIREDO; SOARES, 2016). 
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4 CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, concluímos que uma dieta rica em 

antioxidantes do tipo flavonoides são aliados para promover um 

tratamento adequado para indivíduos obesos. No processo 

fisiológico natural da doença ocorrem alterações metabólicas, 

inflamação celular e estresse oxidativo, onde os flavonóides 

agem com excelência. Promovendo uma melhoria na qualidade 

de vida e recuperação, além de sua função potente como 

antioxiadante, esse tipo de dieta viável já que está presente em 

diversas frutas, grãos, sementes e etc.  

Assim sendo, é importante ampliar os estudos neste 

assunto, tendo em vista o indício da ocorrência da obesidade e 

suas complicações, a fim de mostrar para a população a 

gravidade desse problema e mostrar possíveis prevenções 

através de alimentos fontes de flavonoides, na intenção de 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos obesos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
AGOSTINETE, R.R. et al. Efeito do treinamento combinado na gordura 

abdominal e densidade/conteúdo mineral ósseo em adolescentes obesos. 

Revista Arquivos de Ciências da Saúde, v. 22, n. 2, p. 53-3, abr/jun 

2015.  

AMARAL, O.; PEREIRA, C. Obesidade da genética ao ambiente. 
Millenium, n. 34, v. 13, p. 311-322, 2016. 
BEHLING, F.Q. et al. Flavonóide quercetina: aspectos gerais e ações 
biológicas. Alimentos e Nutrição Araraquara, v. 15, n. 3, p. 285-292, 
2004.  
BONI, A. et al.  Vitaminas antioxidantes e prevenção da arterosclerose na 
infância. Revista paulista de pediatria, v.28, n.4, p.373-380, 2010. 
DORNAS, W.C. et al. Flavonóides: potencial terapêutico no estresse 
oxidativo. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 28, 
n.3, p. 241- 249, 2007.  



EFEITOS DOS FLAVONOIDES NO TRATAMENTO DA OBESIDADE 

570 
 

GAZOLLA, F. M. et al. Fatores de risco cardiovasculares em crianças 
obesas. Revista HUPE, v. 13, n. 1, p. 26-32, jan/mar, 2014. 
GOMES, F. et al. Obesidade e Doença Arterial Coronariana: Papel da 
Inflamação Vascular. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.94, n. 2, p. 
273-279, 2010  
GOMES, S. et al. Efeito do consumo de frutas ricas em flavonoides sobre 
mediadores inflamatórios, bioquímicos e antropométricos relacionados ao 
metabolismo energético. Revista Nutrición Clínica y Dietética 
Hospitalaria, v.36, n.3, p.170-180, 2016. 
GORYAKIN, Y; SUHRCKE, M. Economic development, urbanization, 
technological changeand overweight: What do we learn from 244 
Demographic and Health Surveys? Journal Economics and human 
biology, v.14, P.109-127, 2013. 
HUBER, L.S.; RODRIGUEZ-AMAYA, D.B. Flavonóis e flavonas: fontes 
brasileiras e fatores que influenciam a composição em alimentos. 
Alimentos e Nutrição Araraquara, v.19, n.1, p. 97-108, jan./mar. 2008.  
LEÃO, K. M. C.; LACERDA, F. V.; SILVA, A. S. Relação Cintura Quadril e 
percentual de gordura em indivíduos adultos sedentários. Revista 
Científica da FEPI, n. 1, v. 5, 2014. 
MONTEIRO et al. Mudanças na composição e adequação nutricional da 
dieta familiar nas áreas metropolitanas do Brasil (1988-1996). Revista de 
saúde pública da universidade de são Paulo, v.34, n.3, p.251-258. 2000. 

NETO, A. N. M. et al. Obesidade, envelhecimento e risco cardiovascular no 
Brasil: Possíveis soluções para problemas atuais. Revista Saúde.Com, v. 
4, n. 1, p. 57-63, 2008. 
RIQUE, A. B. R. et al. Nutrição e exercício na prevenção e controle das 
doenças cardiovasculares. Revista de nutrição, v.8, n.6, nov/dez. 2002. 
RODRIGUES, H. G. et al. Suplementação nutricional com antioxidantes 
naturais: efeito da rutina na concentração de colesterol-HDL. Revista de 
nutrição, v.16, n.3, p.315-320. 2003. 
SANTOS, A.C.A et al. Potencial antioxidante de antocianinas em fontes 
alimentares: revisão sistemática. Revista Interdiciplinar, v. 7, n. 3, p. 149-
156, jul. ago. set. 2014. 
SILVA, C. C.; FIGUEIREDO, P. S.; SOARES, M. D. Consumo de alimentos 
fontes em antioxidantes por indivíduos com doença cardiovascular. 
Revista Nutrição Brasil, v. 15, n.3, dez. 2016. 
TEXEIRA, M. G. et al. Consumo de antioxidantes em participantes do 
ELSA-Brasil: resultados da linha de base. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, v.19, n.1, jan./mar. 2016. 
TRUEBA, G.P. Los flavonoides: antioxidantes o prooxidantes. Revista 
Cubana de Investigaciones Biomédicas, v. 22 n.1 p. 48-57, 2003.  
  

 



 

571 
 

CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: 

evoluindo com saúde 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.   

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os 

desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO 

PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação 

adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da 

estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia 

no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva; 

Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias 

químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da 

saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver 

com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do 

cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o 

reflexo do meu cuidado por mim;  Exercício superestimado: Adinâmica 

utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento, 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE: 

os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  e 

tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade  

contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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