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Realização:  

APRESENTAÇÃO 

O consumidor está cada vez mais exigente em termos de qualidade, sensorialidade 

e saudabilidade de alimentos e bebidas. Estas características incluem parâmetros bem de-

finidos como: ingredientes selecionados, desenvolvimento de produtos inovadores, impor-

tância da aquisição de uma experiência sensorial única e prazerosa, bem como a preocu-

pação com a saúde, com o modo de servir e consumir.  

Nesse sentido, a IV edição do IV Simpósio Nacional de Ciência e Tecnologia de Ali-

mentos – Sicitea, que ocorreu entre os dias 21 e 24 de maio de 2019, no Ifes – Campus 

Venda Nova do Imigrante, trouxe como tema “Sensorialidade e Saudabilidade”, indo ao 

encontro das principais tendências do setor de alimentos.  

Nestes Anais estão reunidos os trabalhos apresentados no IV Sicitea os quais refle-

tem as discussões e avanços de uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo: a 

Ciência e Tecnologia de Alimentos. Além disso, apresentamos também uma galeria de fotos 

com momentos marcantes da semana e a relação dos trabalhos premiados no evento. 

Desejamos a todos uma boa leitura e que os trabalhos aqui reunidos possam contri-

buir para o avanço das pesquisas na área. 

 

 

As organizadoras 
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Realização:  

PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 
 

 21/05/2019 – ABERTURA DO VIII FOCAL E IV SICITEA 

16hs – Credenciamento 

18hs – Cerimônia de Abertura 

19hs – Palestra - Perspectivas dos alimentos na promoção da saúde, com a Profa. Dra. Neuza Maria Brunoro 
Costa; Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

20:30hs – Coquetel: Noite Italiana 

 
 22/05/2019 – VIII FOCAL 

08:00 - 08:30 – A profissão cientista de alimentos, com a Profa. Dra. Luciana Kimie Savay da Silva; Universi-
dade Federal do Mato Grosso (UFMT). 

08:30 - 09:00 – Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos (Apcal), com Camila Brito Ortelan, Repre-
sentante da Apcal - Cientista de Alimentos formada pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - Uni-

versidade de São Paulo 

09:00 - Fruitbreak no hall do auditório (apoio Peterfrut) 

09:00 - 12:00 – Apresentação dos coordenadores de curso 

12:00 – 13:30 – Intervalo para almoço 

13:30 – 14:00 – Panorama das edições anteriores, com o Prof. Dr. Marcos Roberto Moacir Ribeiro Pinto; Insti-

tuto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Venda Nova do Imigrante 

14:00 - 16:00 – Fórum de professores e coordenadores e Fórum dos alunos 

16:00 – 16:30 – Coffe-break 

16:30 – 17:30 – Plenária 

17:30 - 18:00 – Leitura da ata e encerramento 

 
 23/05/2019 e 24/05/2019 – IV SICITEA 

09:00 às 18:00 – Minicursos e palestras distribuídas em 07 linhas: 

1. Cafés especiais 
2. Análise sensorial 

3. Características físico-químicas e funcionais dos alimentos 
4. Controle de qualidade 

5. Práticas Gerenciais no Setor de Alimentos 
6. Panificação e Confeitaria 

7. Alimentos Fermentados  
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ÁREA TEMÁTICA:ADMINISTRAÇÃO 
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Realização:  

DIAGNÓSTICO DE PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA RE-
GIÃO DO BAIXO BOM JARDIM, RIO POMBA – MG 

 

Carla Cristina Souza Duarte1 
Heloisa de Fátima Mendes Justino1 

Bruno Martins Lima2 
Roselir Ribeiro da Silva3 

 

1 Estudante do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, IF Sudeste MG - 

Campus Rio Pomba 

2 Estudante do Curso de Agroecologia, Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba 

3 Professor do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, IF Sudeste 

MG - Campus Rio Pomba 

 

 

RESUMO: A agricultura familiar é a maior produtora de alimentos no Brasil. Nesse contexto, 
o trabalho caracteriza a produção agropecuária da região do Baixo Bom Jardim de Rio 
Pomba-MG, a partir de um questionário que aborda produção, transformação e venda de 
insumos, expondo a necessidade de aprimoramento. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Produção. Caracterização 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), afirma que a agricultura 

familiar tem capacidade para colaborar na erradicação da fome mundial e alcançar a 

segurança alimentar sustentável (BRASIL, 2017). A produção familiar é responsável pela 

base econômica de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes e responde por 38% do 

valor bruto da produção agropecuária nacional (SOCIEDADE MINEIRA DE 

AGRICULTURA, 2017). 
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Realização:  

Os produtores familiares quando orientados sob o aprimoramento de suas atividades 

rurais (escoamento dos insumos, sustentabilidade, variabilidade de produção e atribuição 

de valor), tomam consciência da importância de uma boa gestão rural, possibilitando o seu  

desenvolvimento. Técnicas agrícolas administrativas e tecnologias de transformação 

das matérias-primas, quando empregadas corretamente tendem a impactar positivamente 

na comercialização, possibilitando assim, uma maior variabilidade de produtos e maiores 

lucros. 

Dessa forma, o trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico da produção 

agropecuária dos agricultores familiares da microrregião do Baixo Bom Jardim de Rio 

Pomba-MG. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente elaboramos o mapa onde foram definidos os limites geográficos da área 

de estudo. Trata-se da sub-bacia hidrográfica do Córrego Bom Jardim, no trecho 

compreendido entre sua foz e a confluência com o Córrego Jalapa, na zona rural do 

Município de Rio Pomba, na região conhecida como “Baixo” Bom Jardim. Essa área possui 

aproximadamente 843 hectares e estima-se que existam cerca de 60 produtores rurais, 

entre pequenas e médias propriedades. 

Posteriormente, foi elaborado um questionário composto por 59 questões objetivas. 

Estas foram divididas em: identificação da propriedade, do entrevistado e do produtor, 

questões socioeconômicas e ambientais, e produção agropecuária. Durante 5 meses foram 

visitadas 55 residências e aplicado o diagnóstico. 
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Realização:  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades pecuárias que mais se destacaram foram avicultura de corte e de 

postura, reflexo da facilidade de criação, manejo e alimentação do animal, que apresenta 

um rápido desenvolvimento e consequentemente o retorno do investimento, e ainda 

servindo como alimentação na propriedade. As outras atividades (bovinocultura e 

suinocultura) apesar de tradicionais na região, ainda estão em crescimento na área 

estudada. O resultado pode ser explicado pela exigência de uma maior dedicação nestas 

atividades (Tabela 1). 

Tabela 1: Principais Atividades: Pecuária 

Pecuária  % 

Ave de Corte  44 

Ave de Postura  36 

Bovino de Leite  29 

Suínos  24 

 

Nota-se que as principais produções agrícolas, possuem potencial para 

beneficiamento (Tabelas 2, 3 e 4), ressaltando a importância das técnicas de 

processamento para o pequeno produtor, pois possibilitaria uma maior variabilidade de 

oferta de produtos e maiores lucros. 

Tabela 2: Principais Produções Agrícolas: Fruticultura 

Fruticultura % 

Limão 55 

Acerola 55 

Banana 55 

Laranja 53 
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Realização:  

Tabela 3: Principais Produções Agrícolas: Culturas Anuais 

Culturas Anuais % 

Mandioca 35 

Milho 13 

Milho (Silagem) 11 

Cana-de-açúcar 9 

Tabela 4: Principais Produções Agrícolas: Olerícolas 

Olerícolas % 

Couve 45 

Cebolinha 45 

Salsinha 38 

Alface 35 

 

Observamos também que na área de estudo apesar de existir produção 

agropecuária variada, a maior parte é destinada para consumo próprio (Tabela 5) e uma 

pequena parcela recebe algum tipo beneficiamento (Tabela 6). Esse resultado expõe a 

realidade da agricultura familiar na região em que há grande diversidade de produção, 

porém poucas propriedades lançam mão de agregar valor à produção para 

comercialização. 

Tabela 5: Finalidade de Produção 

Finalidade de produção % 

Consumo 36 

Comercialização 15 

Consumo e comerc. 25 

Consumo e troca 2 

Não respondeu 22 
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Realização:  

Tabela 6: Transformação da produção 

Beneficiamento % 

Doces 16 

Queijo 4 

Torra de Café 4 

Conservas 2 

 

Diante os dados, percebemos há necessidade de incentivo ao beneficiamento dos 

produtos primários agrícolas, para o maior aproveitamento da variedade de produção na 

região. 

As variadas frutas produzidas na região se submetidas ao processamento, podem 

originar diversos novos produtos, como doces, sucos, polpas e chips. Assim, como as 

culturas anuais e olerícolas. Visto que, juntamente com as técnicas de boas práticas de 

fabricação e conservação, como pasteurização, refrigeração, congelamento, adição de 

solutos e desidratação, além da máxima exploração dos produtos, também aumentará sua 

durabilidade. 

Os produtos processados poderão ser negociados nos comércios e feiras locais, 

aumentando a rentabilidade dos produtores, pois muitas vezes estragamesão descartados, 

são utilizados para alimentação animal ou vendido “in natura”c o m menor valor agregado. 

Diante o emprego de tais técnicas, os produtores também ganham maior visibilidade e 

confiança dos consumidores, pois o processamento além de aumentar a vida de prateleira, 

torna os alimentos mais seguros. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

O diagnóstico proporcionou a caracterização produtiva do Baixo Bom Jardim de Rio 

Pomba - MG, que se mostrou variada quanto às atividades pecuárias e agrícolas, porém, 

restrita em relação à transformação e valorização dos produtos oriundos das mesmas. 
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Desta forma, ressaltou a necessidade de instrução desses pequenos produtores, quanto 

uma boa gestão de produção e técnicas de processamento e conservação de alimentos, 

que possibilitará o desenvolvimento da região e melhor qualidade de vida. Do mesmo modo, 

o trabalho pode ainda se expandir para outras localidades do município, possibilitando 

novos projetos e políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. 
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RESUMO: Com o objetivo de ganhar visibilidade nas feiras de divulgação, o grupo de ex-
tensão em divulgação do curso de Ciências dos Alimentos busca chamar a atenção do 
público com experimentos simples e de fácil compreensão, mas também interativos e inte-
ressantes, relacionando a ciência por trás dos alimentos. 

 

Palavras-chave: Divulgação. Experimentos. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A ciência dos alimentos é um ramo interdisciplinar que está principalmente associada 

aos conhecimentos de química, biologia e física, presentes desde a composição e desen-

volvimento de um alimento, até à sua produção e segurança. (DAMODARAN; PARKIN; 

FENNEMA, 2010). 

O Curso de Bacharelado em Ciências dos Alimentos da USP foi criado em 2001 e 

introduziu um profissional diferenciado com visão holística do sistema de produção agroa-

limentar. Embora consolidada em outros países, esta profissão ainda é pouco conhecida 

no Brasil, necessitando de divulgação e aproximação do meio acadêmico com a comuni-

dade externa.  
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O GEDCAL (Grupo de Extensão em Divulgação do curso de Ciências dos Alimentos) 

é um grupo de extensão focado em promover o curso de Ciências dos Alimentos, atuando  

na divulgação presencial, recebendo alunos interessados em conhecer o curso, visitando 

escolas e promovendo feiras para a comunidade. Com a finalidade de atingir um maior 

público nas feiras, o grupo introduziu nas apresentações, experimentos simples relaciona-

dos com a área de alimentos. Esses experimentos são atividades lúdicas (PIAGET, 1972) 

e de fácil entendimento (PALOSCHI, 1998) que levam a ciência para o dia-a-dia das pes-

soas. Uma das estratégias é chamar a atenção da comunidade para o conhecimento pro-

duzido dentro das universidades que não chega até as pessoas, e se chega, vem em uma 

linguagem técnica e difícil. Proporcionar essa difusão de conhecimento de forma interativa 

torna o conhecimento científico de mais fácil acesso para a sociedade como um todo, e 

também torna o curso mais conhecido. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram três experimentos utilizados nas feiras, apresentando reações ocorridas em 

alimentos comuns:  

1) Ovo e álcool foram utilizados no primeiro experimento. A prática consiste em 

submergir um ovo inteiro dentro de um recipiente com álcool e esperar ocorrer às mudanças 

estruturais nas proteínas presentes na casca. 

2) Amido de milho e água são os componentes do fluido não-newtoniano. A mis-

tura desses dois ingredientes forma um líquido viscoso, que dependendo da força aplicada 

sobre ele, poderá ter características de um líquido ou de um sólido. 

3) Água sanitária adicionada a um refrigerante de laranja foi o terceiro experi-

mento. Por utilizarem corantes orgânicos, nesse tipo de bebida açucarada, a água sanitária 

reage com esse componente alterando a coloração do produto. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Anteriormente, com o intuito de chamar a atenção do público, ter um maior desta-

que nos eventos e atingir cada vez mais pessoas, o grupo levava para as feiras embala-

gens de conhecidos produtos industrializados. No entanto, esse tipo de abordagem não 

era bem-sucedida, pois os jovens não se sentiram instigados e interessados. 

O estudo por meio de problemas contribui para o desenvolvimento das capacida-

des intelectuais dos alunos e incentiva a investigação científica (LOPES et al., 2011). As-

sim, experimentos foram propostos e realizados pela primeira vez na 16ª Feira USP e as 

Profissões 2018 no interior do estado de São Paulo, cidade de Bauru. 

A Feira “USP e as Profissões” teve como alvo os vestibulandos e os alunos do en-

sino médio e técnico, oferecendo acesso às informações sobre os cursos e o mercado de 

trabalho, além de possibilitar o contato direto com estudantes e professores. 

O curso de Ciências dos Alimentos foi alocado em um estande juntamente com os 

demais cursos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” onde as atividades fo-

ram desenvolvidas, conforme Figura 1. 
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Figura 1. Fotos ilustrativas do estande do curso de Ciências dos Alimentos na 16ª Feira 
USP e as Profissões 2018.  

 
 

Ao mostrar a mudança da estrutura do ovo quando está submerso em álcool, a mu-

dança de cor do refrigerante após ser adicionado água sanitária e as diferentes caracterís-

ticas físicas que o fluido não-newtoniano apresentou, houve mais interesse e questiona-

mento por parte dos alunos participantes da feira. O que está de acordo com o citado por 

Oliveira e Soares (2006) que a diversão através do lúdico aproxima o aprendiz do mentor. 

Essas atividades dinâmicas possibilitaram a interação entre os alunos de ensino médio e 

técnico com os estudantes de graduação e um primeiro contato desses jovens com a reali-

dade do ensino superior. 

A realização de experimentos com materiais comumente encontrados no cotidiano 

demonstra na prática a teoria ensinada em salas de aulas, exemplificando e tornando o 

curso de Ciências dos Alimentos mais acessível e atraente. Modificando o ensino de uma 
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aula magistral, mais conhecida e aplicada, para outras maneiras práticas podem estimular 

áreas específicas desejadas (ZABALA, 1998). 

O projeto de divulgação do curso de Ciências dos Alimentos está em andamento, 

sendo aprimorado constantemente e a próxima etapa será implementar um questionário de 

avaliação sobre a nova abordagem, um feedback dos alunos nas feiras. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Através dos experimentos levados em feiras, à adesão pelo público foi bem maior, 

devido ao interesse e curiosidade pelos experimentos. A concretização da proposta junto à 

comunidade permitiu que muitos dos conhecimentos adquiridos na academia fossem intro-

duzidos no dia-a-dia das pessoas. Além disso, houve contribuição no desenvolvimento pes-

soal do aluno de graduação ao lidar diretamente com públicos diferentes e proporcionar, 

habilidades e competências como tomada de decisão, raciocínio lógico e liderança em si-

tuações que exigem dos estudantes versatilidade para se adaptar as situações fora da sala 

de aula e dos laboratórios. 
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RESUMO: O trabalho teve como objetivo analisar as condições para a implementação da 
Marca Coletiva dos produtos do APL, na perspectiva de construção coletiva. Observou-se 
que as agroindústrias percebem a marca coletiva como oportunidade para agregação de 
valor e renda e fortalecer a identidade territorial. 

 

Palavras-chave: Marca coletiva. Agroindústrias familiares. APL. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

O Vale do Taquari está localizado na região central do Rio Grande do Sul, sendo 

constituído por 36 municípios (FEE, 2017). A região tem sua base econômica e social ali-

cerçada na produção rural familiar e agroindustrialização de alimentos. 

Segundo IBGE (2010), possui 23.773 estabelecimentos da agricultura familiar, sendo 

que a área média das propriedades é de 13 hectares, significativamente menor que a do 

Estado. As propriedades, em sua grande maioria, são familiares caracterizadas pela diver-

sidade de cultivos e criações. De acordo com Tremarin et. al. (2007), os agricultores famili- 

ares, além de dedicarem-se ao cultivo e a criação, processam seus alimentos o que possi-

bilita maior agregação de renda dentro da propriedade e a manutenção do tecido social 

local, desempenhando uma ação positiva no desenvolvimento rural. 
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Neste contexto, desenvolveu-se o APL das Agroindústrias Familiares do Vale do Ta-

quari que conta atualmente, com 84 agroindústrias que comercializam produtos de origem 

animal e vegetal. Participam do APL além das agroindústrias, Universidades, instituições 

de pesquisa e extensão, Sindicatos e Prefeituras. 

Conforme Rio Grande do Sul (2011), um APL são aglomerações de empresas loca-

lizadas em um mesmo território que apresentem especialização produtiva e que mante-

nham vínculos de interação, cooperação, comércio, tecnologia e aprendizagem entre si e 

com outras instituições locais, tais como órgãos e entidades públicos, associações, univer-

sidades, centros tecnológicos, sindicatos, instituições de crédito, ensino e pesquisa, gera-

dores de externalidades econômicas positivas e de um ambiente favorável ao desenvolvi-

mento econômico e social. 

O APL das Agroindústrias familiares do Vale do Taquari foi enquadrado no Programa 

Estadual de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, em agosto de 2013, 

tendo como entidade gestora a Fundação Alto Taquari de Educação Rural e Cooperati-

vismo – FATERCO e coordenadora, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Ue-

rgs, unidade em Encantado. Desde então, foram desenvolvidas ações no sentido de esti-

mular a comercialização coletiva dos produtos. Em 2016 foi elaborado o plano estratégico 

de desenvolvimento e o plano estratégico de marketing do APL, o qual indicou que as 

agroindústrias participantes sentem a necessidade de definição da identidade do APL, atra-

vés de um selo ou de uma marca coletiva. 

As marcas coletivas são definidas por Tregear e Gorton (2009), como aquelas que 

possuem uma única marca como identidade para duas ou mais empresas parceiras, que 

se comprometem a respeitar os acordos estabelecidos. Conforme Barbosa e Regalado 

(2013), a marca coletiva, na verdade, indica a origem do produtor ou prestador de serviços 

e pode ser depositada para diversos produtos ou serviços em um único processo, isto é, a  

entidade coletiva de onde se origina e não necessariamente se relaciona com a origem 

territorial como nas indicações geográficas, mas sim em procedimentos e características 

de um produto. Esse tipo de marca exerce função diferenciadora que pode ser utilizada por  
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cooperativas ou associações que elaboram produtos disponibilizados no mercado com a 

mesma marca.  

O presente trabalho teve como objetivo analisar as condições para a implementação 

da Marca Coletiva na comercialização dos produtos produzidos no APL das agroindústrias 

familiares do Vale do Taquari/RS. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido no APL das agroindústrias familiares do Vale do Taquari, 

nos anos de 2017 e 2018. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória com o ob-

jetivo de ampliar os conhecimentos sobre marca coletiva, seu direito de uso, procedimentos 

e as etapas necessárias ao encaminhamento do registro da marca. As informações obtidas 

foram apresentadas em seminário técnico envolvendo as agroindústrias e as instituições 

participantes da Governança do APL. Na oportunidade foram apresentados cases nacio-

nais de trabalhos colaborativos com o uso de marcas coletivas, referências nacionais na 

temática abordada. 

Foi realizada entrevista semi-estruturada com as agroindústrias participantes do APL 

com objetivo de avaliar a viabilidade da estruturação e implementação da marca coletiva. 

Os dados foram analisados e debatidos em reunião de Governança do APL. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa realizada apontou a intenção dos produtores em manterem a comercia-

lização de seus produtos tendo como identificação principal a marca da agroindústria e a  

marca coletiva aplicada no rótulo na forma de um selo. Os proprietários das agroindústrias 

entrevistadas entendem que o desenvolvimento de uma marca coletiva é uma ação posi-

tiva, uma vez que o grupo já identifica no trabalho colaborativo uma alternativa para a valo-

rização dos produtos. 

A pesquisa indicou que há interesse dos produtores no desenvolvimento e registro 

da marca coletiva no curto prazo como forma de sustentabilidade do arranjo uma vez que 

contribui para a visibilidade dos produtos das agroindústrias, identificando a origem para os 

consumidores, demonstrando a organização e trabalho coletivo e fortalecendo a imagem e 

identidade dos produtos da agricultura familiar. Entendem que a utilização da marca mostra 

ao consumidor a força e tradição do APL e da região na produção de alimentos da agricul-

tura familiar. 

Com base na legislação vigente, foi elaborado o regulamento de uso da marca cole-

tiva, apresentado na 44ª reunião da governança e plenária do APL para avaliação e contri-

buições das agroindústrias. O regulamento foi aprovado visando atender a Instrução Nor-

mativa nº 19/2013 (INPI, 2013) que dispõe sobre a apresentação e o exame do regulamento 

de utilização referente à marca coletiva. O registro da marca deverá ser requerido por pes-

soa jurídica que represente a coletividade, sendo que a mesma poderá exercer atividade 

distinta da de seus membros (BRASIL, 1996). No APL, o registro da marca coletiva será 

requerido pela entidade gestora, a FATERCO. A pessoa jurídica tem a obrigatoriedade de 

apresentar ao INPI, junto ao pedido de registro da marca coletiva, o regulamento para a 

utilização da mesma, que deverá conter os preceitos das condições e as proibições de uso, 

em conformidade com a legislação vigente (INPI, 2013). 
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4 CONCLUSÃO 

As agroindústrias destacaram a importância e indicaram que o desenvolvimento da 

marca coletiva dará mais visibilidade aos produtos produzidos no APL, constituindo uma 

importante oportunidade para a valorização territorial. A entidade gestora do APL, a FA-

TERCO, deverá encaminhar o pedido de registro da marca coletiva ao INPI, para a comer-

cialização dos produtos, juntamente com o regimento aprovado. 
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RESUMO: Avaliou-se a influência da biofortificação de mudas de brócolis com selênio no 
teor de fenólicos e flavonoides. Amostras biofortificadas aumentaram o teor de fenólicos 
(26%) e flavonoides (19%). Dessa forma, a biofortificação pode ser uma estratégia para 
aumentar o teor de compostos bioativos. 

 

Palavras-chave: Brassica. Compostos bioativos. Selenato de Sódio. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Frutas e vegetais são as principais fontes de nutrientes e compostos bioativos na 

dieta humana. No entanto, esses alimentos nem sempre têm quantidades suficientes ou 

biodisponíveis desses compostos. Neste contexto,a biofortificação é um método eficaz, 

econômico e sustentável que permite a síntese ou acumulação de micronutrientes em uma 

cultura alimentar usando métodos convencionais (BOUIS; SALTZMAN, 2017).  

O selênio (Se), micronutriente essencial para humanos e animais, tem se destacado 

na pesquisa de biofortificação. Dentre as poucas culturas agrícolas que têm capacidade de 

acumular Se, podemos destacar o brócolis(Brassica oleraceaL. var.itálica) classificado 

como acumulador secundário deste mineral (RAMOS et al., 2011). 

A biofortificação de brócolis com Se é uma ótima alternativa para aumentar a 

concentração desse micronutriente nos alimentos. Entretanto, além dos efeitos positivos 
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mencionados, esse processo também pode promover alguns eventos negativos 

(CHOMCHAN; SIRIPONGVUTIKORN; PUTTARAK, 2017), pois pode gerar um estresse 

abiótico e influenciar significativamente a quantidade de compostos bioativos. Diante do 

exposto, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da biofortificação de mudas 

brócolis com Se no teor de compostos fenólicos totais e flavonóides. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

• Obtenção da matéria-prima 

A cultivar de brócolis utilizada no experimento foi Avenger (Sakata Seed Sudamerica). 

As mudas foram produzidas em bandejas de polietileno preta de 200 células preenchidas 

com substrato comercial (Fibra de coco). Estas permaneceram por aproximadamente 30 

dias em estufa agrícola. 

As mudas de brócolis foram divididas em dois tratamentos: água destilada e solução de 

selenato de sódio (Na2SeO4) 50 µM (BACHIEGA et al., 2016). Quando as mudas de 

brócolis completaram 15 dias de germinação estas receberam manualmente 2 mL de suas 

respectivas soluções. Após completarem 30 dias de semeadura, as mudas sem Se (grupo 

controle) e as com Se (grupo Se-biofortificadas) foram coletadas, higienizadas, liofilizadas 

e armazenadas a -20°C. Os tratamentos apresentaram diferenças significativas (p< 0,05) 

quanto a concentração de selênio sendo, 0,10 ± 0,02 e 22,43 ± 2,69 µg Se g-1amostra 

fresca para os grupos controle e Se-biofortificadas, respectivamente. 
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• Elaboração dos extratos 

O material vegetal (1 g) foi misturado com 10 ml de etanol a 50% e a extração foi 

realizada sob agitação em banho-maria durante 30 min a 40 °C. Após esse período, os 

extratos foram centrifugados a 1956,2g, filtrados e evaporados a 40 ºC (Fisatom, modelo 

801) e armazenados a -20 ° C em frascos âmbar para proteção contra luz até a análise. 

 

• Conteúdo de fenólicos totais e flavonoides 

O conteúdo de compostos fenólicos nos extratos foi determinado pelo método de Folin-

Ciocalteu de acordo com a metodologia proposta por Singleton e Rossi (1965). A 

absorbância foi medida em espectrofotômetro (modelo Unico® 2800 UV/VIS – Interprise 

Brasil) a 740 nm. Os resultados foram expressos em mgdeácido gálico g-1amostra fresca, 

com base em uma curva de calibração de ácido gálico com concentrações variando de 10 

a 100 µgmL-1. 

O teor total de flavonóides foi determinado com um método colorimétrico descrito 

anteriormente por Xu e Chang (2007). A absorbância foi medida imediatamente a 510 nm 

usando um espectrofotômetro (modelo Unico® 2800 UV/VIS – Interprise Brasil). Os 

padrões (de 0,02 a 0,10 mg mL-1) foram preparados similarmente com concentrações 

conhecidas de catequina, e os resultados foram expressos em mg catequina g-1amostra 

fresca. 

 

• Análise Estatística 

Todas as determinações foram realizadas em triplicata e os resultados foram expressos 

como média ± desvio padrão (DP). As análises estatísticas foram realizadas usando o SAS 

versão 9.0 para Windows. A diferença entre as médias dos tratamentos controle e Se-

biofortificados foi testada usando o teste t de Student.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em geral, compostos fenólicos em plantas são produzidos através da via dos 

fenilpropanoides e podem ser induzidos por estresses bióticos e abióticos (GIORGI et al., 

2009). Estudos anteriores demonstraram que a biofortificação com Se pode modular 

significativamente a síntese de fenilalanina, alterando assim a biossíntese de compostos 

fenólicos (MALAGOLI et al., 2015). 

Nosso estudo observou que a biofortificação com Se em mudas de brócolis 

aumentou significativamente (p < 0,05) a concentração de compostos fenólicos no grupo 

Se-biofortificadas (2,98±0,01 mg de ácido gálico g-1amostra fresca) quando comparado 

com o grupo controle (2,36±0,01 mg de ácido gálico g-1amostra fresca). O mesmo 

comportamento foi observado para os flavonóides totais, cujo teor nas mudas de brócolis 

que receberam a solução de selenato de sódio (1,92±0,02 mg catequina g-1amostra fresca) 

foi significativamente maior que o controle (1,61 ± 0,01 mg catequina g-1amostra fresca). 

A biofortificação pode promover estresse abiótico no brócolis, promovendo 

mudanças nas vias metabólicas do enxofre e do nitrogênio. Assim, uma possível explicação 

para o aumento no teor de compostos fenólicos e flavonoides é que a biofortificação pode 

melhorar o acúmulo de aminoácidos, como a fenilalanina,oprincipal substrato para a 

biossíntese fenólica (MALAGOLI et al., 2015; MIMMO et al., 2017). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que a biofortificação de mudas de 

brócolis com Se na forma de selenato de sódio foi eficiente para aumentar a concentração 

de compostos fenólicos e flavonóides totais. Tais evidências comprovam que a 

biofortificação pode ser uma alternativa viável para promover o aumento de compostos com 

benefícios para saúde humana.  
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RESUMO: o presente estudo objetivou determinar o teor de compostos fenólicos e carote-
noides totais e avaliar a capacidade antioxidante de polpa de nêspera. Os resultados indi-
caram que o fruto apresenta potencial antioxidante, sendo uma fonte alternativa de com-
postos com propriedades benéficas à saúde. 

 

Palavras-chave: Compostos fenólicos. Carotenoides totais. Ação antioxidante. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A nêspera (Eriobotrya japonica L) é um fruto de clima subtropical, pertencente à fa-

mília Rosaceae, originária na China, também cultivada em outros países, como Japão, Es-

panha, Israel e Brasil (IAC, 2011). 

O fruto apresenta cor amarela ou alaranjada e casca aveludada, conhecido popular-

mente como ameixa-amarela ou ameixa-japonesa, sendo consumido in natura, geleias, sa-

lada de frutas, dentre outras. A época de maturação dos frutos da nespereira estende-se 

de maio a outubro, quando há escassez de outras frutas estacionais no mercado (BUENO, 

2005; IAC, 2011). 
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A nêspera possui grande importância nutricional, sendo fonte de compostos bioati-

vos, tais como carotenoides, vitamina C e compostos fenólicos, cuja ação antioxidante é 

associada à prevenção e redução dos sintomas de doenças cardiovasculares, câncer, dia-

betes, dentre outras (LOPES et al., 2018). 

Diante da importância da realização de pesquisas para identificação de frutos exóti-

cos, fonte de antioxidantes naturais, tanto para aplicação na indústria farmacêutica, como 

alimentícia, o presente estudo objetivou determinar o teor de compostos fenólicos e caro-

tenoides totais e avaliar a capacidade antioxidante de polpa de nêspera. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados frutos maduros de nêspera (Eriobotrya japonica L.) adquiridos no 

comércio local de Venda Nova do Imigrante-ES, em setembro de 2017. Após higienização, 

retirou-se a casca e as sementes dos frutos, com auxílio de uma faca de aço inox. O preparo 

da polpa foi realizado utilizando-se um moedor modelo 80374BZ (Hamilton Beach®), sendo 

armazenada sob congelamento (-18 ºC) até utilização posterior para elaboração do extrato. 

O extrato foi preparado conforme Rufino et al. (2007), utilizando-se primeiramente o sol-

vente metanol 50% (v/v), seguido de reextração com acetona 70% (v/v), sendo acondicio-

nado em frascos envoltos por papel alumínio e armazenados sob congelamento (-18 ºC). 

A avaliação da capacidade antioxidante foi determinada a partir do extrato previa-

mente descongelado, pelo ensaio ABTS [2,2'-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfô-

nico)], segundo metodologia de Re et al. (1999), com modificações descritas em Pinheiro 

et al. (2018). Os resultados foram expressos em equivalente ao padrão trolox (μmol trolox 

g -1 polpa de nêspera). 

O conteúdo de fenólicos totais foi estimado a partir do extrato previamente descon-

gelado, com base no ensaio de Folin-Ciocalteau (SWAIN; HILLS, 1959). As leituras foram 

feitas a 760 nm, em espectrofotômetro Agilent Technologies (Cary 60 UV-Vis), previamente 
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calibrado com água destilada. Os resultados foram expressos como equivalentes de ácido 

gálico (μg GAE g -1 polpa de nêspera). 

O teor de carotenoides totais foi estimado a partir da polpa previamente desconge-

lada, com base em metodologia descrita por Rodriguez-Amaya (2001). As leituras foram 

realizadas a 450 nm, em espectrofotômetro Agilent Technologies (Cary 60 UV-Vis), previa-

mente calibrado com éter de petróleo. O teor de carotenoides totais foi obtido utilizando-se 

a equação 1: 

𝐶𝑇 (
𝜇𝑔

𝑔
) =  

𝐴 × 𝑉 × 106

𝐴1𝑐𝑚
1% ×  𝑚 × 100

 
(1) 

onde, CT é o conteúdo de carotenoides totais, expresso em equivalente β-caroteno (μg 

carotenoides g -1 polpa de nêspera); A é a absorbância da solução a 450 nm; V é o volume 

final da solução (mL); 𝐴1𝑐𝑚
1%  é o coeficiente de absortividade molar do 1cm β-caroteno em 

éter de petróleo (2.592) e m é a massa (g) de polpa.  

Todas as análises foram realizadas em ambiente com baixa luminosidade. 

Os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão (n = 3). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes aos compostos bioativos e à capacidade antioxidante da 

polpa de nêspera estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Conteúdo de fenólicos e carotenoides totais e capacidade antioxidante (ensaio 
ABTS) de polpa de nêspera (base úmida) 

Fenólicos totais 

(µg GAE g-1 polpa) 

Carotenoides totais 

(µg g-1 polpa) 

Capacidade antioxidante 
(µmol trolox g-1 polpa) 

473,06 ± 39,05 30,49 ± 1,37 1,39 ± 0,05 

Média ± desvio-padrão (n=3). GAE (equivalente de ácido gálico). 

 

Em relação ao conteúdo de fenólicos e carotenoides totais, a polpa de nêspera apre-

sentou valores, respectivamente, iguais a 473,06 ± 39,05 μg GAE g -1 polpa e 30,49 ± 1,37 

μg g -1 polpa. Ercisli et al. (2012) em estudo de diferentes cultivares de nêspera, obtiveram 

valores (base úmida) entre 140 a 253 μg GAE g -1 fruto e 38,9 a 78,5 μg β-caroteno g -1 

fruto. 

Zhou et al. (2012), em avaliação de 24 cultivares de nêspera cultivadas na China, 

descreveram os compostos fenólicos e os carotenoides como os principais contribuintes 

para a ação antioxidante, respectivamente, em frações hidrofílicas e lipofílicas de extrato 

do fruto. 

Pelo ensaio ABTS, a capacidade antioxidante foi igual a 1,39 ± 0,05 μmol trolox g -1 

polpa. Ercisli et al. (2012) descreveram valores entre 1,84 a 4,83 μmol trolox g -1 fruto 

(ensaio ABTS). Xu et al. (2014), ao comparar o conteúdo de compostos fenólicos e capaci-

dade antioxidantes em 6 espécies de nêspera, obtiveram valores inferiores para o conteúdo 

de fenólicos totais, o mesmo variou de 0.66±0.08 a 0.96±0.11 mg GAE/g. Em relação a 

capacidade antioxidante obtiveram valores superior ao encontrado no presente estudo 

(2.73±0.22 a 4.55±0.20 μmol TE/g FW). 

Vale ressaltar que variações nos conteúdos de compostos bioativos em frutos, bem 

como na ação antioxidante, relatadas em diferentes estudos, podem ser atribuídas ao pre-

paro da amostra, tipo de ensaio para análise, fatores genéticos, ambientais e condições de 

processamento pós-colheita.  
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4 CONCLUSÃO 

A partir do conteúdo de compostos fenólicos, carotenoides totais e capacidade anti-

oxidante determinados no presente estudo, pode-se inferir que a polpa de nêspera apre-

senta um grande potencial antioxidante, sendo este fruto uma fonte alternativa de compos-

tos com propriedades benéficas à saúde. 

 

 

5 REFERÊNCIAS 

BUENO, R. O. G. Características de qualidade de biscoitos e barras de cereais ricos 
em fibra alimentar a partir de farinha de semente e polpa de nêspera. 2005. Disserta-
ção (Mestrado em Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 
 
ERCISLI, S. et al. Some physicochemical characteristics, bioactive content and antioxidant 
capacity of loquat (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) fruits from Turkey. Scientia Horti-
culturae, v. 148, p. 185-189, 2012. 
 
IAC - Instituto Agronômico de Campinas. A nespereira. Informações Tecnológicas. 2011. 
Disponível em: http://www.iac.sp.gov.br/imagem_informacoestecnologicas/13.pdf. Acesso 
em: 4 mar. 2019. 
 
LOPES, M. M. A. et al. Loquat/Nispero- Eriobotrya japonica Lindl. In: Rodrigues, S.; Silva, 
E. O.; Brito, E. S. (Ed.). Exotic fruits. 2018. p. 285-292. Disponível em: https://www.scien-
cedirect.com/science/article/pii/B978012803138400037X. Acesso em: 4 mar. 2019. 
 
PINHEIRO, F. A. et al. Applicability of a voltammetric assay based on the electroreduction 
of oxygen to evaluate the antioxidant capacity of pequi. Journal of the Brazilian Chemi-
cal Society, v. 29, n. 8, p. 1653-1662, 2018. 
 
RE, R. et al. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization 
assay. Free Radical Biology and Medicine, v. 26, n. 9, p. 1231-1237, 1999. 
 
RODRIGUEZ-AMAYA, D. B. A Guide to Carotenoid Analysis in Foods. International 
Life Sciences Institute: Washington, DC, EUA, 2001. Disponível em http://www.beauty-re-
view.nl/wp-content/uploads/2014/11/A-guide-to-carotenoid-analysis-in-foods. Acesso em: 
19 fev. 2018.  
 

http://www.beauty-review.nl/wp-content/uploads/2014/11/A-guide-to-carotenoid-analysis-in-foods
http://www.beauty-review.nl/wp-content/uploads/2014/11/A-guide-to-carotenoid-analysis-in-foods


                                                                                                   41 
 
 

 
 

Realização:  

RUFINO, M. S. M. et al. Metodologia Científica: Determinação da Atividade Antioxidante 
Total em Frutas pela Captura do Radical Livre ABTS •+. Comunicado Técnico - Em-
brapa, v. 128, 2007. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/ 
bitstream/doc/426954/1/Cot128.pdf. Acesso em: 19 fev. 2018. 
 
SWAIN, T.; HILLS, W. E. The phenolic constituents of Prunus domestica. I.—The quantita-
tive analysis of phenolic constituents. Journal of the Science of Food and Agriculture, 
v. 19, p. 63-68, 1959. 
 
ZHOU, C. H. et al. Hydrophilic and lipophilic antioxidant activity of loquat fruits. Journal of 
Food Biochemistry, v. 36, p. 621-626, 2012. 
 

 

AGRADECIMENTOS: Ao Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante. 

 

Autor a ser contatado: Luzia Ferreira Elias  
E-mail: luzia-ferreira13@hotmail.com 
 

 

  

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/%20bitstream/doc/426954/1/Cot128.pdf
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/%20bitstream/doc/426954/1/Cot128.pdf
mailto:luzia-ferreira13@hotmail.com


                                                                                                   42 
 
 

 
 

Realização:  

EXTRATOS AQUOSOS DE FRUTOS PODEM INFLUENCIAR O CRESCIMENTO DE 
BACTÉRIAS PATOGÊNICAS E ÁCIDO LÁTICAS COM POTENCIAL PROBIÓTICO 

 

Priscilla Debesa Belizário Silva1 
Juan Miranda Lopes2 

Ana Lúcia Barretto Penna3 
Sabrina Neves Casarotti4 

Patrícia Bachiega5 
Maressa Caldeira Morzelle5 

 

1 Discente, Faculdade de Nutrição, Departamento de Alimentos e Nutrição / Universidade Federal de Mato Grosso. 

2 Discente, Programa de Pós-graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo, Departamento de Alimentos e Nutrição/Universidade 

Federal de Mato Grosso. 

3 Docente, Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP. 

4 Docente, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal de Mato Grosso 

5 Docente, Faculdade de Nutrição, Departamento de Alimentos e Nutrição / Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

 

RESUMO: Extratos aquosos de frutos (abiu roxo, atemoia, baru, cacau,caju,jabuticaba, 
jambo-rosa, pequi e tamarindo) foram analisados quanto ao efeitonocrescimento de cepas 
de bactérias patogênicas (E. coli; Salmonella e S. aureus) e ácido láticas (L. fermentum; 
L. casei; L. delbrueckii subsp.bulgaricus.). 

 

Palavras-chave: Microbiota intestinal. Compostos fenólicos. Bactérias 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, alimentos que contém substâncias capazes de aumentar o 

crescimento de bactérias ácido láticas (BAL) com potencial probiótico têm sido amplamente 

estudados. Estudos indicam que os compostos fenólicos, presentes em frutas, podem ser 

usados, no intestino, como nutriente pelas BAL, influenciando no crescimento e viabilidade 

destes microrganismos (IRKIN et al., 2015). 

Neste contexto, o Brasil possui uma diversidade de frutos que não são 

popularmente conhecidos e consumidos, ainda que apresentem atributos sensoriais 
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diferenciados, elevado valor nutricional e sejam ricos em compostos bioativos capazes de 

prevenir e/ou reduzir o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) (INFANTE et al., 2016). 

Considerando estes pontos, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do extrato 

aquoso de frutos considerados não convencionais no crescimento de cepas patogênicas e 

ácido láticas com potencial probiótico. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados os seguintes frutos: Abiu roxo (Chrysophyllum cainito) - polpa, 

Atemoia (Annona cheriol) - polpa, Baru (Dipteryx alata) - semente, Cacau (Theobroma 

cacao) - polpa envolta na semente, polpa e semente, Caju (Anacardiumoccidentale) - polpa, 

Jabuticaba (Plinia cauliflora) - casca, Jambo-rosa (Syzygiumsamarangense) - polpa, Pequi 

(Caryocar brasiliense) - polpa, Tamarindo (Tamarindus indicaL.) - polpa.  

As frutas (1,5 kg de cada), adquiridas no estágio maduro, foram sanitizadas por 

imersão em solução de hipoclorito de sódio 2,5% por 10 minutos  e, posteriormente, 

enxaguadas em água corrente.Em seguida, as partes dos frutos foram manualmente 

separadas e trituradas em mini processador (HC31T- TIPO2, Black-Decker, Brasil). A 

extração foi realizada através da percolação da amostra em água destilada (1:10 m/v) sob 

agitação (SP-180D, SPLabor, Brasil) por 60 minutos em temperatura ambiente (25±2ºC). 

Em seguida os extratos foram filtrados em peneira ultrafina e congelados até o momento 

das análises. 

O efeito dos frutos no crescimento das bactérias foi detectado através do teste de 

difusão em ágar utilizando a metodologia proposta por Irkin, Abay e Aydin (2010) com 

modificações. Foram adicionados 4 discos de filtro de papel de 6mm impregnados com 40 

μL dos diferentes extratos em placas de Petri contendo as diferentes cepas patogênicas ou 

ácido láticas. Estas placas foram incubadas em estufa (520-C, Fanem Ltda., Brasil) a 35 
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±1°C por 24 h e 48 h. As zonas de inibição formadas em volta dos discos foram medidas 

com paquímetro e as respostas expressas em milímetros. Foi considerada atividade 

positiva quando a zona de inibição foi ≥ 10 mm ao redor do disco (IRKIN et al., 2010). 

As bactérias patogênicas analisadas foram:Staphylococcus aureus subsp.aureus 

ATCC 25923, Salmonella entérica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 14028 e 

Escherichia coli ATCC 25922, originadas do American Type Culture Collection (ATCC). O 

meio utilizado para sua ativação foi ágar BHI (HIMEDIA). 

As bactérias ácido láticas analisadas foram:Lactobacillus fermentumcepa 30; 

Lactobacillus casei cepa 37;Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus cepa 57; 

Lactobacillus casei cepa 146. Tais bactérias foram obtidas através de isolamento no 

processamento de queijo de muçarela de búfala (SILVA, 2015) e o meio utilizado para sua 

ativação foi ágar MRS (DIFCO). 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 1 estão apresentados os resultados verificados após o período de 

incubação de 24 e 48 horas das placas. 
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Tabela 1: Zonas de inibição (mm) de crescimento de cepas patogênicas formadaspelos 
extratos em diferentes tempos de incubação 

 
Atemoia Tamarindo 

24h 48h 24h 48h 

Patogênicas         

Staphylococcus au-
reus 

- - 9 ±3,5 11,33 ±3,29 

Salmonella enterica 
Typhimurium 

- - 12,66 ±2,06 14 ±2,15 

Escherichia coli - - 21 ±0,81 22,66 ±0,93 

Ácido láticas 
    

Lactobacillus fer-
mentum 

12 ±0,81 14 ±0,81 14,66 ±1,66 16 ±2,15 

Lactobacillus casei 11 ±4,64 16 ±3,16 18,33 ±2,05 19,66 ±249 

Lactobacillus d.bul-
garicus; 

14 ±1,63 16 ±1,63 - - 

Lactobacillus casei 14,66 ±1,66 16 ±2,15 - - 
 

Dentre os frutos testados, apenas o extrato do tamarindo apresentou efeito inibitório 

às espécies do grupo de bactérias patogênicas.Os agentes patogênicos foram classificados 

quanto sua resistência ou sensibilidade, de acordo com a medição da zona de inibição 

tendo como sigla em inglês (IZ). Quando (IZ) <5 mm é considerado resistente, entre 5 e 20 

mm é considerado sensível (S) e quando >20 mm é considerado supersensível (SS) 

(HOMAYOUNIet al., 2012). Logo, em relação ao extrato de tamarindo Staphylococcus 

aureus subsp. aureus ATCC 25923 e Salmonella entérica subsp. enterica serovar 

Typhimurium ATCC 14028 são sensíveis enquanto a cepa Escherichia coli ATCC 25922 é 

supersensível. 

Os resultados possivelmente estão atrelados ao potencial dos compostos fenólicos 

como potentes complexadores de ferro, visto que a disponibilidade de ferro afeta o 

crescimento de certas bactérias pela redução do precursor ribonucleotídico de DNA (LIM et 

al., 2013). Além disso, o anel B dos flavonóides pode desempenhar um papel de 

intercalação ou ligação de hidrogênio com o empilhamento de ácido nucleico, explicando a 
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ação inibitória no DNA e RNA síntese (CUSHINE; LAMB, 2005). Gradisar et al. (2007) 

afirmaram que as catequinas inibem a DNA-girase ligando-se ao sítio de ligação do ATP 

(adenosina trifosfato) na subunidade B da girase. 

O extrato de atemoia contribuiu para o crescimento das quatro cepas testadas, 

enquanto que o extrato tamarindo contribuiu para o crescimento somente das cepas 30 e 

37. Os demais extratos não estimularam o crescimento microbiano quando combinados 

com as bactérias ácido láticas. 

Determinados compostos fenólicos podem ser metabolizados pelas bactérias ácido 

lácticas. Os resultados sugerem que as antocianinas e seus metabólitos pode exercer uma 

modulação positiva sobre a população das bactérias (HERVERT-HERNANDEZ; GONI, 

2011). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

O extrato aquoso de tamarindo e de atemoia mostraram-se potenciais estimulantes 

no crescimento das bactérias ácido láticas testadas. Além disso, o extrato de tamarindo 

inibiu o crescimento das bactérias patogênicas testadas, podendo ser estudado como um 

possível conservante natural para a indústria de alimentos. Ainda que os resultados sejam 

promissores, estudos in vivo precisam ser desenvolvidos para confirmação do potencial 

descrito acima. 
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RESUMO: Com o consumo amplo do iogurte, agregar nutrientes é uma opção de desen-
volvimento. Objetivou-se nesse trabalho avaliar a aceitação e a intenção de compra do io-
gurte tipo grego com calda de morango adicionada de beterraba. O produto obteve resulta-
dos satisfatórios na análise sensorial. 

 

Palavras-chave: Nutrientes. Desenvolvimento. Análise sensorial. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O iogurte é definido como o produto cuja fermentação se realiza com cultivos proto-

simbióticos de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus, aos quais se podem acompanhar, de forma complementar, outras bac-

térias ácido-lácticas que, por sua atividade, contribuem para a determinação das caracte-

rísticas do produto final (BRASIL, 2007). 
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Com o objetivo de inovar e desenvolver novos produtos, buscando agregar valor ao 

produto final e explorar um nicho de mercado, o uso de polpas tem crescido como uma 

opção para enriquecer iogurtes e vem sendo bem aceito pela indústria. 

O cultivo de beterraba (Beta vulgaris L.) no Brasil representa 2,1% do mercado de 

hortaliça. Mas a demanda cresce a cada ano, o que é verificado pelo crescimento do mer-

cado de sementes que, em 2010, foi de R$ 8,9 milhões (HASEGAWA et al., 2016). Nas 

raízes da beterraba há acúmulo de nutrientes, sendo tais nutrientes: 47,3% de nitrogênio; 

59,3% fósforo; 20% de magnésio; 52% de potássio e 32,9% de cálcio (GRANGEIRO et. al., 

2007). 

Diante disso, objetivou-se no estudo agregar valor nutricional, testar a aceitação e 

intenção de compra do iogurte tipo grego com calda de morango e adição de beterraba. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado nos laboratórios de tecnologia de produtos de origem ve-

getal e no de Análise Sensorial da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus 

Juvino Oliveira. 

 

2.1 Preparação do iogurte tipo grego 

Para a preparação do iogurte tipo grego, seguiu-se uma adaptação da metodologia 

de Alves et al. (2016). Colocou-se leite pasteurizado com 3% de gordura em um recipiente 

juntamente com o açúcar e o leite em pó desnatado, ambos na proporção de 100g para 

cada litro de leite. Após a homogeneização dos ingredientes, submeteu-se os mesmos a 

um processo de aquecimento até temperatura de 45°C e então foi adicionada o fermento 

YF-L 903 Thermophilic Yogurt Culture da marca Christian Hansen na proporção de 6g a 

cada 200L de leite, mantendo-se nessa temperatura em banho-maria até atingir pH de 4,5. 
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Posteriormente, realizou-se o processo de resfriamento e dessoragem por 12 horas a tem-

peratura de 10°C. Em seguida, 100g da massa de iogurte foi pesada e transferida para 

embalagens de polietileno juntamente com 10g da calda de morango com adição de beter-

raba. 

 

2.2 Preparação da calda de morango com adição de beterraba 

No preparo da calda, os morangos e beterrabas foram lavadas e sanitizadas em 

banho de imersão contendo 20 ppm de cloro por 15 minutos e enxaguadas posteriormente. 

As beterrabas foram colocadas em um liquidificador na proporção de 60g de beterraba e 

50mL de água. Triturou-se e em seguida coou-se o extrato aquoso e o volume foi medido. 

Em uma panela depositou-se proporções de 33,3% de extrato aquoso de beterraba e 33,3% 

de açúcar para cada 450g de morangos e realizou-se mistura constante dos ingredientes 

sob aquecimento até que fosse atingido 40°Brix. 

 

2.3 Análise sensorial 

As amostras foram servidas em copos plásticos a temperatura de 15ºC a 63 prova-

dores não treinados que foram orientados quanto ao preenchimento correto das fichas de 

avaliação. Foi aplicado o teste de aceitação global, adotando a escala hedônica de nove 

pontos, variando de “desgostei muitíssimo” a “gostei muitíssimo”. Na mesma ficha avaliou-

se, também, a intenção de compra, utilizando escala hedônica de 5 pontos, no qual os 

termos extremos eram os “eu certamente compraria este produto” e “eu certamente não 

compraria este produto”. 

Para o cálculo do índice de aceitabilidade foi adotada a expressão: IA (%) = A x 

100/B, onde A= nota média obtida para o produto e B= nota máxima dada ao produto (PEU-

CKERT et al., 2010). Os resultados da intenção de compra foram expressos em porcenta-

gem. 

  



                                                                                                   53 
 
 

 
 

Realização:  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao desenvolver um novo produto, um dos pontos fundamentais é avaliar sua aceita-

bilidade, a fim de predizer seu comportamento frente ao mercado consumidor (MOSCATTO 

et al., 2004). Para que o produto seja considerado como aceito, em termos de suas propri-

edades sensoriais, é necessário que este obtenha um Índice de Aceitabilidade (IA) de, no 

mínimo, 70% (DUTCOSKY, 2007). 

Analisando os dados obtidos na análise sensorial, observou-se que o índice de acei-

tabilidade das amostras foi de 95,5% e os valores encontrados para intenção de compra 

foram de 77,8% para “eu certamente compraria” e 22,2% para “eu possivelmente compra-

ria”, mostrando para ambos os resultados viabilidade para vendas.  

Oliveira et al. (2008) avaliando aceitabilidade sensorial de um iogurte de araticum 

(Annona crassifl ora Mart.), fruta típica do Cerrado brasileiro, obteve em seus resultados do 

teste de aceitação, com relação à intenção de compra do produto avaliado, indicaram que 

mais de 55% dos consumidores demonstraram intenção de comprar o iogurte de araticum 

com concentrações de 12,5% e 25,0%. 

Nogueira et al. (2016) avaliando a aceitação sensorial de um iogurte “grego” sabor 

morango, enriquecido com concentrado proteico de soro, quinoa e linhaça dourada, obteve 

o valor de 96,55% intensão de compra. 

Durante a análise observou-se que os provadores que não consumiam beterraba 

afirmaram não perceber o sabor da mesma, o que permite um aumento no teor de beterraba 

na calda de morango. 
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4 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que apesar da combinação de morango com beterraba não ser 

convencionalmente utilizada em produtos lácteos, esse produto possui grande potencial de 

desenvolvimento e viabilidade na indústria alimentícia por apresentar uma boa taxa de acei-

tação e intenção de compra. O estudo revela, ainda, que é possível aumentar a adição de 

beterraba já que o sabor do mesmo não foi notado na amostra, agregando ainda mais valor 

nutricional ao produto. 
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RESUMO: Biscoitos tipo cookies foram elaborados com substituição parcial e total da fari-
nha de trigo por blend de farinhas de quinoa. A formulação com 50% de farinha de quinoa 
foi semelhante em todos os atributos avaliados. O blend de quinoa pode ser uma alternativa 
para melhorar o valor nutricional. 

 

Palavras-chave: Pseudocereal. Quinoa. Biscoito. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Biscoitos são produtos obtidos pelos processos de mistura, amassamento e cocção 

de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, podendo ser fermentados 

ou não. A adição de cobertura, recheio, formato e a textura são opcionais (BRASIL, 2005). 

Têm boa aceitação e são consumidos por pessoas de qualquer faixa etária (SANTOS et 

al., 2014). 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e 

Pães e Bolos Industrializados (ABIMAPI), em 2017 o mercado de biscoito movimentou US$ 

5.272,7 bilhões, colocando o Brasil como o segundo maior produtor. Além disso, o consumo 

per capita (kg/ano) no ano de 2017 foi de 8,7. 
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Encontra- se na literatura diversos trabalhos que estudaram a substituição parcial ou 

total do trigo em produtos de panificação. A substituição parcial ou total tem várias finalida-

des, como melhorar a qualidade nutricional do alimento, tornando-o atrativamente mais 

saudável ou atender a um público específico de portadores de doenças nutricionais, como 

os celíacos (VIEIRA et al., 2015). 

Substituir alimentos com menores valores nutricionais por outros de maiores, sem 

comprometer o sabor, é uma prática relevante para uma dieta saudável e equilibrada (CO-

ELHO; SALAS-MELLADO, 2014). Devido à sua composição química, a quinoa tem atraído 

muita atenção nos últimos tempos, sendo uma alternativa interessante dentro desse funda-

mento. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo elaborar biscoitos tipo cookies com 

substituição parcial e total da farinha de trigo comercial por blend de farinhas de quinoa. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Procedeu-se à preparação de três formulações de biscoitos tipo cookies usando 

como ingredientes farinha, margarina, açúcar mascavo, açúcar branco, gotas de chocolate 

meio amargo, ovo e bicarbonato de sódio. Os biscoitos elaborados diferiram apenas na 

farinha utilizada: biscoitos preparados com 100% de farinha de trigo comercial (F0), biscoi-

tos preparados com 50% de farinha de trigo comercial e 50% do blend de farinhas de quinoa 

(F1) e biscoitos preparados com 100% do blend de farinhas de quinoa (F2). As farinhas 

foram obtidas pelo processo de moenda de três variedades de quinoa (branca, preta e ver-

melha). Foi elaborado um blend com proporções iguais de cada tipo de farinha. 

Realizou-se a análise sensorial das três formulações preparadas, utilizando um pai-

nel com 13 provadores não treinados. Foram servidas três amostras a cada provador, uma 

de cada formulação elaborada, identificadas com algarismos aleatórios de três dígitos cada 

e acompanhadas de uma ficha de avaliação. Usou-se a escala hedônica de 9 pontos por 
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atributo (CHAVES, 1993). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) por Delineamento em Bloco Casualizado (DBC), utilizando-se o Programa 

SISVAR versão 5.3. As médias das formulações foram comparadas pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de significância.  

A elaboração do produto e a análise sensorial foram realizadas no laboratório de 

Agroindústrias da Escola Superior Agrária de Bragança- Portugal. O experimento não foi 

submetido ao comitê de ética e pesquisa devido à legislação portuguesa não exigir. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 apresenta os resultados relativos à análise sensorial dos atributos apa-

rência, aroma, sabor, textura e impressão global. 

Tabela 1: Valores obtidos na análise sensorial de biscoitos elaborados com farinha 
de trigo comercial e blend de farinhas de quinoa. 

Amostra Aparência Aroma Sabor Textura Impressão Global 

F0 8,0a 7,4a 8,0a 7,0a 7,5a 

F1 7,3ab 7,6a 8,0a 7,3a 7,8a 

F2 6,6b 6,7a 6,0b 6,0a 7,5a 

*Letras iguais na mesma coluna não se diferem. 

 

Os dados estatísticos demonstraram que todas as amostras apresentaram impres-

são global entre gostei moderadamente e gostei muito. A formulação contendo 50% de 

blend foi semelhante, em todos os atributos, ao biscoito contendo apenas farinha de trigo. 

Para impressão global, aroma e textura as amostras com a utilização de 100% blend de 

quinoa também foram semelhantes ao biscoito elaborado com farinha de trigo. No entanto, 

e apesar de uma aceitação satisfatória, para os atributos aparência e sabor, a amostra 
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elaborada exclusivamente com o blend de quinoa foi inferior à formulação elaborada inte-

gralmente com farinha de trigo comercial, com atributo entre gostei ligeiramente e gostei 

moderadamente (6 e 7, respetivamente).  

Um estudo conduzido por SANTOS; STORCK; FOGAÇA (2014) evidenciou não exis-

tirem diferenças significativas na aceitabilidade de biscoitos com formulações de 10, 20 e 

30% de farinha de quinoa. Foi ainda concluído que a adição de até 30% de farinha de 

quinoa em biscoitos não altera as suas características sensoriais de aceitabilidade, em re-

lação aos biscoitos com quantidades menores desta farinha. Em nosso estudo, a adição de 

50% também não alterou as características sensoriais. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Os resultados indicam que a utilização do blend de farinhas de quinoa como substi-

tuto parcial e total da farinha de trigo na formulação do biscoito tipo cookie é favorável. 

Todas as amostras podem ser consideradas de alto potencial de comercialização e, além 

disso, o produto pode apresentar propriedades benéficas à saúde, sendo uma grande al-

ternativa para o consumo de alimentos saudáveis. 
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RESUMO: A indústria de alimentos tem buscado fontes alternativas para substituir o açúcar 
em preparações alimentares, uma vez que está relacionado com desenvolvimento de do-
enças, como diabetes e obesidade, estar presente na maioria dos produtos industrializados 
e proporcionar diversas características sensoriais importantes aos alimentos. O objetivo do 
trabalho foi avaliar o efeito da substituição da sacarose no preparo de bolo tipo muffins por 
opções presentes no mercado: xilitol, stevia e frutose, submetendo-os a uma análise sen-
sorial, avaliando gosto, textura, odor, umidade, aparência e cor realizada com 42 alunos do 
curso técnico de Alimentos. 

 

Palavras-chave: Bolo. Análise sensorial. Açúcar. Xilitol. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Mintel, uma das principais agências de pesquisa e inteligência de mer-

cado, uma tendência crescente entre os consumidores são as práticas de autorrealização, 

na qual, como forma de compensar a vida moderna agitada e estressante, os consumidores 

dedicarão rotinas individuais de autocuidado, incluindo dietas balanceadas e equilibradas. 

Essa tendência acaba influenciando no formato, porção e, principalmente, na formulação 

dos produtos a fim de propiciar benefícios nutricionais, físicos e/ou emocionais. 
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Para atender essa nova demanda, a indústria de alimentos tem buscado fontes al-

ternativas para substituir o açúcar (sacarose) em preparações alimentares, uma vez que 

está relacionado com desenvolvimento de doenças, como diabetes e obesidade, estar pre-

sente na maioria dos produtos industrializados e proporcionar diversas características sen-

soriais importantes aos alimentos. Dessa forma, a substituição da sacarose em prepara-

ções como bolos representa um grande desafio, sendo assim para que seja possível o 

desenvolvimento de um bolo sem adição de açúcares e com redução da quantidade de 

gordura e menor teor calórico, faz se necessário o emprego de edulcorantes e agentes de 

textura. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito sensorial causado em bolos do tipo Muffin, 

através da substituição da sacarose por xilitol, stevia e frutose, em concentrações propostas 

pela embalagem de cada produto. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se uma receita padrão para o preparo de 11 muffins: mediu-se em balança 

culinária 35 g de óleo; 20 g de leite; 79 g de água; 139 g de farinha; 6,5 g de fermento 

químico além de selecionar 2 ovos. Os bolos foram preparados manualmente e forneados 

em fornos convencionais. Como são cinco tipos diferentes, a receita é quintuplicada. 

Os bolos foram divididos em: (a) bolo controle, contendo 103, 5 g sacarose; (b) bolo 

contendo 103,5 g de xilitol; (c) bolo contendo 50,5 g de frutose; (d) bolo contendo 1,60 g de 

stevia; (e) bolo contendo uma combinação de 0,90 g de stevia e 26,5 g de frutose. Após o 

preparo manual, os bolos foram forneados por 20 min a 180ºC e realizado análise sensorial 

com 42 alunos do curso técnico de Alimentos integrado ao Ensino Médio da Escola Técnica 

Estadual de Piedade, em Piedade – SP. 

Para medir o nível de aceitação, utilizou teste afetivo por escala hedônica estruturada 

composto de 5 pontos (1 - muito ruim; 2 - ruim; 3 - médio; 4 - bom; 5 - muito bom) avaliando 

separadamente os atributos gosto, textura, aparência, cor, umidade e odor para cada tipo 
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de bolo apresentado. As amostras foram divididas, codificadas por M1, M2, M3, M4 e M5 e 

distribuídas aleatoriamente aos participantes, que receberam uma ficha contendo os parâ-

metros para avaliação.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As notas atribuídas estão apresentadas nos gráficos da Figura 1, separados pelos 

parâmetros avaliados. Na Figura 2 está representado a média geral das notas para cada 

tipo de muffin. 
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Figura 1. Análise sensorial para cada categoria avaliada 
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Figura 2: Análise sensorial da substituição da sacarose por xilitol, stevia e frutose no pre-
paro de Muffins. 

 

 

Os resultados da análise sensorial para o bolo contendo somente frutose e a com-

binação de frutose e stevia foram muito próximos na maioria dos itens avaliados. Enquanto, 

o bolo contendo somente stevia na substituição da sacarose foi que apresentou a maior 

divergência em todos os itens avaliados. O item sabor foi o mais discrepante, 50% menor 

quando comparado ao bolo controle com sacarose. O que na combinação frutose e stevia 

foi diferente e acredita-se que a presença de frutose tenha sido decisiva nas avaliações 

sensoriais.  

O xilitol apresentou resultados com poucas variações (90 – 95% da média geral) e 

próximos ao bolo controle, com uso de sacarose. Demonstrando ser o melhor substituto da 

sacarose no bolo tipo muffin, considerando todos os aspectos sensoriais.  
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4 CONCLUSÃO 

O xilitol é o melhor substituto para a sacarose no preparo de bolos, tipo muffin pela 

análise sensorial. No entanto, torna-se uma alternativa de alto custo devido ao preço do 

produto (aproximadamente R$ 70,00 /Kg) e a quantidade empregada no preparo (940 g 

para 100 muffins). Alternativamente, pode ser utilizada a combinação de stevia com frutose, 

que para o preparo de 100 muffins, emprega 8 g de stevia mais 235 g de frutose com custo 

total de aproximadamente R$ 22,00.  
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RESUMO: Usualmente os cafés ofertados para o consumo interno são denominados como 
extraforte, forte e tradicional, contudo, não existem informações precisas sobre a diferença 
entre esses cafés. A qualidade do café é analisada através de seu aroma, corpo e o sabor 
característico da bebida, resultantes do seu beneficiamento, principalmente a torra. As téc-
nicas de análise sensorial são ferramentas importantes para o aprimoramento dos produ-
tos. Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de cafés comerciali-
zados na cidade de Rio Pomba/MG com diferentes denominações de extraforte, forte e 
tradicional na aceitação sensorial da bebida. Dos resultados do teste de aceitação, apenas 
os atributos aparência e impressão global, apresentaram diferença significativa entre as 
amostras A e B (p≥0,05), sendo que a amostra A apresentou maior pontuação e amostra B 
obteve menor pontuação em relação às demais. Já no mapa de preferência interno, as 
amostras denominadas de tradicional, C e E, apresentaram aroma natural e agradável com 
uma coloração marrom escuro e sabor e aroma agradável, respectivamente. Pode-se con-
cluir que o grau de torra do café influencia na avaliação sensorial da bebida. 

 

Palavras-chave: Qualidade. Torra. Moído. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café e segundo maior consumidor em 

nível mundial (Conab, 2018), porém grande parte da nossa população não é seletiva quanto 

à qualidade na hora da compra do café torrado e moído em função de hábitos culturais e 

questões econômicas. 

A escolha do café se dá conforme os menores preços, as marcas de preferência, 

além dos costumes em relação ao sabor e cor, onde alguns preferem uma bebida mais 

escura, geralmente vinculada ao que os consumidores chamam de “café forte”. Por isso, 

no mercado existe a oferta de cafés com diferentes denominações, característica de cafés 

torrados com diferentes intensidades. Ao contrário do que pode parecer, os termos “tradi-

cional”, “forte” e “extraforte” tem uma estreita relação com o ponto de torra e não com qua-

lidade superior ou maior rendimento (PEREIRA, et al., 2017). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa iniciou-se com o levantamento das marcas de café comercializadas 

na cidade de Rio Pomba/MG. A pesquisa foi realizada nos principais supermercados da 

cidade e foi verificada a existência de uma marca que comercializava cafés com as deno-

minações de extraforte, forte e tradicional, e outra marca que dispunha de café extraforte e 

tradicional. Foram então denominadas como A, B, C, D e E respectivamente. Após a aqui-

sição dos produtos no comércio, as amostras foram encaminhadas ao laboratório de análise 

sensorial do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do campus Rio 

Pomba/MG. 
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2.1 Preparo da Bebida e Análise Sensorial 

O preparo da bebida foi realizado no Laboratório de Análise Sensorial do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais –Campus Rio 

Pomba, percolando 100 mL de água quente (≈96°C) para 10g de pó, utilizando filtro de 

papel Melita 103, não sendo adoçada.  

Aproximadamente 25 mL da bebida, acondicionadas em copos plásticos codificados, 

foram servidas aleatoriamente aos avaliadores, em cabines individuais e com acompanha-

mento de 200 mL de água, para lavagem da boca entre a degustação das amostras. Cin-

quenta provadores receberam um formulário, onde avaliaram as amostras em escala he-

dônica que variou de "desgostei muito" (1) a "gostei muito" (9) para cada atributo (sabor, 

odor, corpo e impressão global). No mesmo formulário, os avaliadores foram incentivados 

a assinalar todos os termos das perguntas do CATA, que consideraram apropriados na 

descrição de cada atributo da bebida: aparência (marrom-escuro, marrom-médio, marrom-

claro, uniforme, homogênea); aroma (aromático, suave, agradável, característico, natural) 

e sabor (agradável, ácido, amargo, suave, adstringente, característico, cafeínado). 

 

2.2 Tratamento dos Dados 

As fichas foram coletadas e as respostas convertidas em escores (1 a 9). Foram 

calculadas as médias aritméticas dos escores obtidos para cada amostra e estas submeti-

das à análise de variância (ANOVA) por Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) e 

ao teste de Tukey para a comparação das médias, ao nível de 5% de probabilidade, utili-

zando-se o Programa Sisvar versão 5.3 (FERREIRA, 2014). Foi realizada a Análise de 

Componentes Principais (ACP) para a construção de Mapas de Preferência Sensorial entre 

os atributos, usando o programa Senso Maker, versão 1.9 da MatLab® (PINHEIRO; NU-

NES; VIETORIS, 2013). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado do teste de aceitação das bebidas realizado por comparação de médias 

pelo teste Tukey, encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1: Teste de aceitação das bebidas realizado por comparação de médias pelo teste 
Tukey. 

 

          Amostra 
Aparência Aroma Sabor 

Impressão 

Global 

A 7,50d 6,70 a 5,52a 6,08b 

B 5,62a 6,14 a 4,76 a 4,96a 

C 7,40cd 6,56 a 5,44 a 5,96ab 

D 6,56bc 6,36 a 5,22 a 5,80 ab 

E 6,24ab 6,18 a 5,08 a 5,60 ab 

 

Para o atributo aroma, pode-se observar que não houve diferença significativa entre 

as amostras (p≥0,05), sendo que todas receberam notas correspondentes a “gostei ligeira-

mente” (nota 6) a “gostei moderadamente” (nota 7). Em relação ao sabor, também não 

houve diferença significativa entre as cinco amostras apresentadas aos avaliadores, sendo 

igualmente preferidas. Provavelmente esse resultado está associado ao hábito do consumo 

de café com açúcar ou uso de outros adoçantes. Resultados semelhantes foram encontra-

dos por Morais, Mendonça, Mendonça (2013), ao estudarem o perfil sensorial de cafés tra-

dicional e extraforte, em que as denominações não apresentaram diferença para sabor. 

Nos atributos aparência e impressão global, houve diferença significativa entre as 

amostras A e B (p≤0,05), sendo que a amostra A apresentou maior pontuação, sendo, por-

tanto, a mais preferida em relação a aparência e impressão global. 

Observa-se que a amostra A não apresentou diferença significativa em relação à 

amostra C em relação aos mesmos atributos. 
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Os resultados do mapa de preferência interno de aceitação da bebida quanto ao 

aroma, sabor e aparência estão representados pelos gráficos de análise dos componentes 

principais (Figura 1).  

Figura 1: Mapa de preferência sensorial entre os atributos. 

 

A amostra A, apresentou um aroma característico, ligeiramente ácido e sabor 

amargo, esse amargor deve-se ao fato de se tratar de um café extraforte, relacionado grau 

de torra intenso. Em relação a amostra B os provadores a julgaram como sendo uma bebida 

de aroma suave, uniforme e com sabor e aroma característico, além de ligeiramente ácida. 

Já a amostra C, apresentou um aroma natural e agradável com uma coloração marrom 
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escuro. A amostra D foi avaliada como sendo cafeinada e com sabor adstringente, carac-

terística de uma torra intensa utilizada no café extraforte. Para amostra E apresentou sabor 

e aroma agradável, característico de uma torra menos intensa adotado na obtenção do café 

tradicional. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o grau de torra do café influencia na avaliação sensorial da 

bebida, sendo que no teste de aceitação sensorial, para os atributos aparência e impressão 

global, a amostra A, denominada de extraforte, foi a que apresentou a maior pontuação, o 

que reflete a cultura de que café bom é o de coloração intensa. Já no mapa de preferência, 

as amostras denominadas de tradicional, apresentaram as melhores características, como 

sabor e aroma agradáveis. 

 

 

5 REFERÊNCIAS 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONAB. Indicadores agropecuários, 
Ano XXVII, Nº 12, 2018. 
 
FERREIRA, D.F. Sisvar: A Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. Ci-
ência e agrotecnologia, Lavras, v.38, n.2, Mar./Apr., 2014. 
 
MORAES, C. M.; MENDONÇA, L. M. L. V.; MENDONÇA, J. M. A. Perfil Sensorial de ca-
fés tradicional e extraforte. Anais 5ª Jornada Científica e Tecnológica e 2º Simpósio de 
Pós-Graduação do IFSULDEMINAS, Inconfidentes, 2013. 
 
PEREIRA, R. G. F. A.; OLIVEIRA, G. S.; BENEDITO, L. Z.; LIMA, C. M. G.; MENDES, J. 
F.; SOUSA, M. M. M.; SOUZA, A. U. Qualidade físico-química e sensorial de diferentes 
marcas comerciais de café extra forte. Anais Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafe-
eiras. Poços de Caldas, 2017. 
 



                                                                                                   73 
 
 

 
 

Realização:  

PINHEIRO, A. C. M; NUNES, C. A.; VIETORIS. V. Senso Maker: uma ferramenta para ca-
racterização sensorial de produtos alimentícios. Ciência e agrotecnologia, Lavras, v.37, 
n.3, p.199-201, 2013. 
 

 

AGRADECIMENTOS: IFSudesteMG – campus Rio Pomba. 
 

 

Autor a ser contatado: Débora Rezende Ferreira 
E-mail: debora.rezende@ifsudestemg.edu.br  
Tel: (32) 99163-0397 
 

  



                                                                                                   74 
 
 

 
 

Realização:  

PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE DOCE DE LEITE PAS-
TOSO COM DIFERENTES QUANTIDADES DE EDULCORANTES 

 

Ana Cristina Sylvestre1 
Jardel Monteiro de Sousa2 

Juliana Rezende Abreu3 
Reynaldo Marim Stefonon4 

Maria Do Carmo Freitas Nascimento5 
Márcio Vinicius Ferreira de Sousa6 

 

1 Engenheira Agrônoma, Ifes – Campus Santa Teresa 

2 Estudante de Agronomia, Ifes – Campus Santa Teresa 

3 Estudante de Agronomia, Ifes – Campus Santa Teresa 

4 Estudante de Agronomia, Ifes – Campus Santa Teresa 

5 Nutricionista, Ifes – Campus Santa Teresa 

6 Professor, Ifes – Campus Santa Teresa 

 

 

RESUMO: O doce de leite pastoso é um dos produtos de origem láctea mais populares do 
Brasil. O objetivo desse trabalho foi desenvolver e analisar sensorialmente diferentes con-
centrações de sacarose e xarope de glicose na produção de doce de leite pastoso. A fabri-
cação ocorreu em tacho fechado com concentração final de sólidos solúveis de aproxima-
damente 68º Brix. Foi realizado análise sensorial utilizando escalada hedônica (1 a 9). Os 
resultados foram avaliados por meio do programa Assistat 7.7. O DLP3 (Doce de leite pas-
toso: 2 % de xarope de glicose + 12 % de sacarose) obteve maior posto médio em três 
atributos sensoriais cor, sabor e textura. O DLP2 (Doce de leite pastoso: 2 % de xarope de 
glicose + 10 % de sacarose) foi o menos aceito pelos consumidores apresentando menores 
médias para os atributos aroma, sabor e textura. 

 

Palavras-chave: Análise sensorial. Sacarose. Xarope de glicose. 
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1 INTRODUÇÃO 

Doce de leite é o produto obtido por meio da concentração do leite ou do leite re-

constituído sob ação do calor à pressão normal ou reduzido, com adição de sacarose par-

cialmente substituída ou não por monossacarídeos, dissacarídeos ou ambos com ou sem 

adição de sólidos de origem láctea, de creme e de outras substâncias alimentícias (BRASIL, 

2017). 

Novos ingredientes têm sido investigados no processamento do doce de leite para 

que possam atender às exigências de produtos com qualidade sensorial e nutricional asso-

ciada a benefícios para a saúde (PERRONE et al., 2011). 

A análise sensorial é um campo essencial na indústria de alimentos, contribuindo 

direta ou indiretamente no desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade, re-

formulação e redução de custos (KONKEL et al., 2004). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido, inicialmente, no Laticínio do Instituto Federal do Espí-

rito Santo Campus Itapina, onde foram produzidas 4 amostras, com diferentes concentra-

ções de xarope de glicose + sacarose, a seguir: i) DLP1 (Doce de leite pastoso: 0 % de 

xarope de glicose + 12 % de sacarose); ii) DLP2 (Doce de leite pastoso: 2 % de xarope de 

glicose + 10 % de sacarose); iii) DLP3 (Doce de leite pastoso: 2 % de xarope de glicose + 

12 % de sacarose); e iv) DLP4 (Doce de leite pastoso: 2 % de xarope de glicose + 14 % de 

sacarose). Foi utilizado tacho aberto, encamisado, de aço inoxidável de 500 L. Foram adi-

cionados NaHCO 3, sacarose e xarope de glicose em DLP 2, 3 e 4. 

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Química do Ifes Campus Santa 

Teresa. Foram constituídos por 73 provadores não treinados, alunos e professores do Ifes 

Campus Santa Teresa, selecionados por apreciarem o produto. A quantidade de amostra 
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fornecida foi de 25 g dispostas em copos descartáveis 50 mL codificados com números 

aleatórios de 3 dígitos + colher de plástico, a temperatura ambiente.  

Entre as avaliações foram fornecidos um branco (biscoito água e sal e água mineral). 

Os provadores preencheram uma ficha de avaliação em escala hedônica de nove pontos, 

cujos extremos correspondem a desgostei muitíssimo (1) e gostei muitíssimo (9). 

Os dados estatísticos foram submetidos aos testes de normalidade (Lilliefors) e de 

homocedasticidade (Barttlet) para verificar se atendiam aos pressupostos da análise de 

variância. Os dados não atenderam aos pressupostos, sendo então utilizado o teste não 

paramétrico de Friedman a 5 %. Todas as análises foram realizadas pelo programa Assistat 

7.7. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados (Figura 1), houve diferença (P > 0,05) entre todos atri-

butos; entretanto, para cor e sabor não houve diferença (P < 0,05) entre DLP3 e DLP4, para 

ambos os atributos, assim para DLP1 e DLP2 não diferiram estatisticamente.  

A intensidade dos postos médios do atributo aroma, três amostras foram superiores, 

não se diferenciando entre si, entretanto a amostra DLP4 apresentou maior valor de inten-

sidade dos postos médios para este atributo. Para os atributos cor e sabor novamente duas 

amostras não apresentaram diferença significativa, sendo esta DLP3 e DLP4, semelhantes 

entrei si, e DLP1 e DLP2. Contudo a amostra DLP3 apresentou maior intensidade dos pos-

tos médios. 

Para o atributo textura apenas duas amostras não apresentaram diferença estatística 

entre si, sendo estas as amostras DLP4 e DLP1, todavia a amostra DLP3 apresentou maior 

valor médio, diferenciando-se das demais amostras. Segundo Hosken (1969), quantidades 

maiores que 2 % de glicose resultaram em alterações no paladar, coloração e consistência. 
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Estes resultados indicam que a amostra DLP3 apresentou maior destaque nos atri-

butos sabor, cor e textura mesmo com a quantidade de açúcar semelhante a amostra DLP1. 

Isso pode ser explicado pela utilização do xarope de glicose que aumenta a viscosidade do 

doce conferindo-lhe mais brilho, uma aparência melhor e menor arenosidade. 

Figura 1: Aroma (A), cor (B), sabor (C) e textura (D) do doce de leite em função das dife-
rentes proporções de açúcar e glicose utilizadas. Postos médios seguidos das 
mesmas letras não diferem entre si pelo teste não paramétrico de Friedman a 
0,05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A B 

 

 

C D 
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Tabela 1: Porcentagens de aceite e recusa dos doces de leite pastosos em relação aos 
atributos analisados pela escala hedônica 

. Atributos Amostra (1-4) (6-9) 

 
Aroma 

DLP1 6,85% 76,71% 

DLP2 8,22% 79,45% 

DLP3 1,37% 89,04% 

DLP4 2,74% 90,41% 

 
Cor 

DLP1 24,66% 65,75% 

DLP2 12,33% 78,08% 

DLP3 1,37% 94,52% 

DLP4 2,74% 90,41% 

 
Sabor 

DLP1 2,74% 84,93% 

DLP2 15,07% 75,34% 

DLP3 2,74% 95,89% 

DLP4 6,85% 89,04% 

 
Textura 

DLP1 6,85% 84,93% 

DLP2 27,40% 58,90% 

DLP3 5,48% 93,15% 

DLP4 8,22% 87,67% 

 

Considerando o aroma, cor, sabor e textura (Tabela I), doce mais aceito pelos pro-

vadores foi o DLP3, seguido pelo DLP4, DLP1 e DLP2 com médias de: 93,15 %; 89,38 %; 

78,08 % e 72,94 % respectivamente, indicando assim a sua melhor aceitação. A amostra 

DLP2 que apresentou porcentagem de recusa maior em relação a todos os atributos avali-

ados, com exceção da cor, com média de 15,75%. 
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4 CONCLUSÃO 

As amostras DLP3 e DLP4 não diferiram entre si nos atributos aroma, cor e sabor. 

As amostras DLP1 e DLP2 não diferiram entre si nos atributos cor e sabor. 

A amostra DLP3 foi a mais aceitas em todos atributos. 
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RESUMO: O trabalho teve como objetivo analisar e orientar moradores da microrregião do 

Baixo Bom Jardim, Rio Pomba-MG, sobre a qualidade da água de consumo. As análises 

microbiológicas de coliformes totais e termotolerantes, comparados com a legislação vi-

gente, apresentou 40% das amostras em conformidade. 

 

Palavras-chave: Água de consumo. Coliformes. Potabilidade 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A água é um bem renovável, essencial e insubstituível em nosso planeta, sendo a 

mesma, a substância de maior abundância, subdivida em doce e salgada, com pequena 

fração disponível para o consumo humano.  

De acordo com Xavier (2005), as mudanças ocorridas na natureza e o grande cres-

cimento das atividades humanas, geram alterações quantitativas e qualitativas nas propri-

edades dos recursos hídricos.  

A falta de água, em quantidade ou em qualidade, é o principal empecilho ao desen-

volvimento de regiões carentes e uma das principais razões de doenças ou morte prema-

tura de pessoas (TELLES, 2013). Há de se refletir sobre qual água recebe-se através dos 



                                                                                                   82 
 
 

 
 

Realização:  

sistemas de abastecimento, as perdas provenientes do sistema, além de gerarem desper-

dício, também podem significar contaminação (CARVALHO et al., 2015). 

A utilização de parâmetros, como critério de qualidade da água são os aspectos físi-

cos, químicos e microbiológicos. Testes microbiológicos são representados por microrga-

nismos patogênicos e deterioradores, constituindo um risco à qualidade da água e à saúde 

dos usuários. 

A atual norma brasileira que regulamenta os procedimentos de controle e de vigilân-

cia da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade é a Portaria 

n° 2914/2011. Nela foram incluídas as definições de água para consumo humano, padrão 

de potabilidade, padrão organoléptico e entras medidas essenciais que devem ser tomar 

em relação à qualidade da água (BRASIL, 2011).  

Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar qualidade microbiológica das águas 

das propriedades da região do Baixo Bom Jardim, Rio Pomba Minas Gerais, e comparar 

com os padrões da Portaria 2914 de 2011 (BRASIL, 2011). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente delimitamos a área de estudos, que abrangeu a microrregião do 

Baixo Bom Jardim de Rio Pomba-MG.  

Realizamos as visitas onde observamos as condições dos pequenos produtores e 

coletamos as amostras. As mesmas foram coletadas em frascos de 500 ml previamente 

esterilizados e mantidas sob refrigeração e foram comparados os resultados no período 

seco e chuvoso. Foram feitas as análises microbiológicas de contagem e coliformes totais, 

termotolerantes e E.coli (APHA, 2012). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros de coliformes termotolerantes e totais são de extrema importância 

para determinação da potabilidade da água, pois ambos são indicadores de contaminação 

da mesma e na maioria das vezes, fezes oriundas de animais (YASUI, 2015). 

No período seco somente 7,1% das amostras de água das torneiras estavam de 

acordo com a legislação e no período chuvoso a conformidade passou para 17,8%. Esse 

pequeno aumento na conformidade nas águas das torneiras no período chuvoso, provavel-

mente se deu pelo fato de o resultado da baixa conformidade do período seco e pelas 

orientações de cuidados com a água repassadas aos participantes do projeto (Tabela 1). 

Tabela 1: Resultado das análises microbiológicas 

Coliformes 

Período seco  Período chuvoso Padrão 

Água de 
Torneira 

Conformidade 
(%) 

 

Água de 
Torneira 

Conformidade 
(%) 

Água de 
Filtro 

Conformida
de 
(%) 

Portaria 2914 
(BRASIL, 2011) 

Totais 
(NMP/100mL) 

7,1  17,8 40 
Ausência 

em 100 mL 
Termotolerant

es 
(NMP/100mL) 

17,8  27 64 
Ausência 

em 100 mL 

E. coli 
(NMP/100m

L) 
17,8  27 64 

Ausência 
em 100 mL 

 

As águas dos filtros que foram analisadas somente no período chuvoso apresenta-

ram somente 40% de conformidade (Tabela 1). Muitas vezes a água da torneira de uma 

residência estava potável e a do filtro não. Esses resultados demonstram a falta de cuidado 

com o filtro de água: muitos não sabiam o tempo recomendado para trocar as velas ou a 

maneira adequada de higienização. Isso é um resultado preocupante, pois sabemos que 
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muitas doenças são veiculadas por água contaminada. A falta de cuidado com as caixas 

d’água também foi verificada como um fator e risco e de contaminação das águas. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

O resultado da qualidade da água analisada revelou um dado preocupante, conside-

rado um risco para a saúde pública. A maioria das águas analisadas, tanto no período seco 

quanto chuvoso não poderia ser consumida sem um tratamento adequado para torná-la 

potável. Outro dado preocupante é que a maioria dos participantes do projeto não considera 

que a água consumida é da péssima. No entanto, os dados do presente trabalho foram 

pontuais indicando que casas dos moradores do local estudado não estavam de acordo 

com os padrões microbiológicos necessitando de cuidados com as fontes e reservatórios 

de água.  
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RESUMO O Estado do Espírito Santo com uma área de 46.097 km² está localizado na 
região sudeste do país e faz divisa com os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. 
Está incluído, em sua totalidade, no bioma da Mata Atlântica o que o torna adequado ao 
desenvolvimento da apicultura e meliponicultura. Este trabalho, usando a metodologia des-
crita na Instrução Normativa Nº 11 de 20/10/2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), por meio de uma análise exploratória dos dados físico-químicos 
utilizando análise de componentes principais foi capaz de reconhecer méis de ASF em meio 
a méis de Apis melífera. 

 

Palavras-chave: Mel. Apis melífera. ASF. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A apicultura do Brasil está deixando de ser artesanal e voltada apenas para o mer-

cado interno, para tornar-se empresarial, tecnificada e produtiva. A profissionalização da 
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atividade é recente. A partir de 2001, devido a problemas sanitários nos apiários da Argen-

tina e China (os maiores produtores mundiais), apicultores brasileiros experimentaram com 

sucesso a exportação de seus produtos e passaram a aplicar técnicas mais apuradas de 

trato com as abelhas e manipulação do mel. A legislação também foi aperfeiçoada através 

da Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000, Regulamento Técnico de Identi-

dade e Qualidade do Mel (BRASIL, 2000), que estabeleceu novos critérios de identidade e 

qualidade do mel, bem como suas metodologias de análise (VARGAS, 2006).  

Embora se caracterize por ser uma mistura com uma elevada concentração em açú-

cares, o mel apresenta uma composição complexa da qual fazem parte cerca de 180 com-

ponentes diferentes (SERRA, 2011 e BIONDO et al., 2016). Características do mel como 

aroma, paladar, coloração, viscosidade e propriedades medicinais estão diretamente rela-

cionados com as fontes de néctar que o originou e com a espécie de abelha que o produziu. 

O MAPA, através da Instrução Normativa 11 (BRASIL, 2000) estabelece como requisitos 

de qualidade físico-química as análises de açúcares redutores, umidade, sacarose apa-

rente, sólidos insolúveis em água, minerais (cinzas), acidez livre, atividade diastásica e hi-

droximetilfurfural (HMF). Porém o mel de abelhas sem ferrão (ASF), as quais perfazem 

aproximadamente 300 espécies, é pouco conhecido em termos de composição, muitas ve-

zes, sendo associado às características do mel das abelhas africanizadas.  

O país possui reservas florais que podem proporcionar milhares de toneladas de mel, 

de primeira qualidade, aceito pelo mercado mais exigente do mundo. O que o torna um 

grande campo de estudo principalmente em áreas do litoral que a flora é mais diversificada, 

trazendo uma peculiaridade para o produto de cada florada. É fundamental a caracterização 

do mel, para se conseguir criar um padrão, tanto para comparação como para comerciali-

zação, evitando fraudes.  

Este trabalho realizou uma análise exploratória dos dados físico-químicos utilizando 

a análise de componentes principais (PCA) a fim de diferenciar e identificar méis de ASF 

em meio a méis de abelhas Apis melífera. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
Neste trabalho foram utilizados 21 méis capixabas, sendo três produzidos por ASF 

de diferentes espécies e os demais por Apis de diferentes floradas. Os méis foram subme-

tidos a análises físico-químicas em triplicata de acordo com a norma ABNT NBR 

15714:2009 e Instrução Normativa 11:2000, sendo elas: minerais, pH, acidez livre, umi-

dade, atividade de água, açúcares redutores e sacarose aparente. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados físico-químicos foram organizados em uma planilha, a qual tem uma parte 

mostrada na Tabela 1.  

Tabela 1: Dados físico químicos de algumas amostras utilizadas na construção do modelo. 

Espécie   
ID amos-

tra 

Análises 
Cin-
zas 

Acidez li-
vre 

Umi-
dade 

pH 
Atividade de 

água 
Açúcar re-

dutor 
Sacarose 
aparente 

Apis_01 0,39 28,23 16,80 4,3 0,63 79,50 3,59 

Apis_01 0,34 30,49 17,00 4,5 0,64 79,48 3,56 
Apis_01 0,33 28,47 16,50 4,4 0,63 79,57 3,55 
Apis_02 0,35 28,32 19,00 4,8 0,67 78,00 3,34 
Apis_02 0,41 29,28 19,40 4,9 0,67 77,80 3,42 
Apis_02 0,42 28,16 19,40 4,8 0,66 77,76 3,42 
Apis_03 0,09 29,41 19,00 4,3 0,58 80,30 2,52 

Apis_03 0,09 29,75 19,00 4,5 0,58 80,60 2,42 
Apis_03 1,06 29,41 19,00 4,5 0,59 80,40 1,90 

ASF_01 0,13 37,99 18,80 4,40 0,69 77,69 3,43 
ASF_01 0,11 39,96 18,80 4,60 0,70 77,62 3,47 
ASF_01 0,13 38,32 19,20 4,50 0,70 77,53 3,53 
ASF_02 0,56 62,41 21,00 4,20 0,75 66,50 5,80 
ASF_02 0,91 61,77 21,00 4,20 0,74 66,53 5,97 
ASF_02 0,65 61,58 21,00 4,30 0,76 66,49 5,21 
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A análise exploratória utilizando o método PCA foi aplicada, mostrando uma distri-

buição das amostras, que pode ser observada no gráfico de scores mostrado na Figura 1. 

A partir do gráfico acima percebe-se que a primeira componente principal (PC) detém 

94,00% e a segunda PC 3,82% da variância explicada. É possível ver claramente a dife-

renciação das amostras de mel de acordo com a espécie, demostrando a variação nas 

propriedades e composição dos méis. Essa separação pode ser melhor entendida, quando 

se observa os loadings (peso de cada variável original no modelo). 

Ambas PCs são responsáveis pela separação das amostras nas duas classes, sendo 

interessante destacar que, como a separação se dá de maneira muito acentuada ao longo 

da primeira PC, podemos perceber que a variável responsável por separar as amostras de 

Apis corresponde a propriedade açúcares redutores, enquanto as variáveis responsáveis 

pela separação das amostras de ASF são aquelas de correspondem a umidade, acidez 

livre e sacarose aparente. Entre as amostras de ASF percebe-se a separação mais acen-

tuada ao longo da segunda PC, com destaque na diferenciação para as variáveis umidade 

e acidez livre.  

Figura 1: Gráfico de scores nas duas primeiras PCs juntamente com os loadings das vari-
áveis. 
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Segundo a literatura, méis de ASF apresentam maiores valores de acidez livre e 

umidade quando comparados com méis de Apis, enquanto estas apresentam maiores va-

lores de açúcares redutores que aquelas, reafirmando o que foi encontrado no modelo pro-

posto. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

A análise exploratória dos dados dos 21 méis analisados foi capaz de identificar méis 

que não pertenciam a espécie Apis além de diferenciar dentre as amostras de méis de ASF 

diferentes espécies de abelhas. Comprovando a capacidade da análise multivariada de da-

dos na identificação méis de diferentes espécies de abelhas melíferas. 
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RESUMO: A qualidade final do café depende de vários fatores como clima, altitude, 
processamento, fermentação, secagem e torra. Estudos recentes têm mostrado que a 
fermentação é capaz de modificar características físico-químicas e sensoriais, criando uma 
nova gama de sabores e aromas, agregando valor ao produto. As fermentações podem 
ocorrer de forma espontânea ou induzida por microrganismos starters. Neste trabalho 
observou-se os efeitos da fermentação em duas amostras de café arábica, de altitudes 
distintas, que foram submetidas a 4 tratamentos diferentes de fermentação. Por meio de 
uma análise de componentes principais dos dados gerados por espectroscopia de 
infravermelho, foi possível reconhecer diferenças entre os tratamentos e como estes atuam 
em diferentes altitudes. 

 

Palavras-chave: Café. Infravermelho. PCA. 

 

 

1 NTRODUÇÃO 

O café é um produto de suma importância para a economia brasileira e mundial, 

onde o Brasil se apresenta como o maior produtor e exportador de café do mundo. Nos 

últimos anos, observa-se um grande avanço na tecnologia empregada nas lavouras de café 
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e novos métodos têm sido usados na melhoria da qualidade do fruto, principalmente no 

pós-colheita. O processamento via úmida, que consiste na retirada de toda ou parte da 

polpa/mucilagem do café mecanicamente ou através de fermentação, tem sido utilizado 

para aumentar a curva de aromas especiais e sabores, agregando qualidade ao café tor-

rado (CENICAFÉ, 2015; LIN, 2010). Os inúmeros constituintes químicos, voláteis ou não, 

presentes no café são responsáveis por lhe conferir sabor e aroma característicos, sendo 

que esses constituintes variam tanto qualitativamente como quantitativamente quando com-

parados cafés de diferentes qualidades (CARRERA et al., 1998).  

 Várias técnicas analíticas têm sido utilizadas com sucesso na investigação dos 

constituintes químicos do café, porém a espectroscopia no infravermelho comparada a ou-

tras técnicas, apresenta a vantagem de ser um método de análise simples, rápido, barato 

e não degradativo, além de fornecer uma grande gama de informações por espectro. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foram analisadas duas amostras de Café Arábica, de altitudes distin-

tas, denominadas Café 1 (788m) e 2 (1078),as quais foram submetidas a quatro processa-

mentos via úmida (PEREIRA et al., 2018), sendo eles: 

1 –Washed: fermentação com água; 

2 – Washed with yeast: fermentação com água e adição de leveduras; 

3 –Fully Washed without yeast: fermentação a seco, sem adição de levedura; 

4 –Semi-dry: após o despolpamento o café é levado para o terreiro, sem fermentação 

induzida e ainda com a mucilagem. 

As análises de infravermelho médio das amostras de café torrado e moído foram 

realizadas em um espectrômetro modelo Cary 630 FTIR do fabricante Agilent Technologies, 

num acessório ATR (attenuated total reflectance), sendo todas as amostras realizadas em 

triplicata. Os dados gerados foram organizados e submetidos a análise de componentes 
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principais (PCA) (DEFERNEZ et al., 2017). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após organização dos dados espectroscópicos, separadas entre Café 1 e 2, a 

análise exploratória utilizando o método PCA foi aplicada.  

 Para o Café 1 (788m) houve uma distribuição das amostras, que pode ser 

observada no gráfico de scores mostrado na Figura 1.  

Figura 01: Gráfico de scores para o Café 1nas duas primeiras PCs 

 

 A partir do gráfico acima é possível verque esse café sofre alterações químicas de 

acordo com o tratamento aplicado. Há uma tendência entre as amostras dos 

tratamentosWashed (●) e FullyWashed(♦), se afastarem. A diferença entre os dois 

tratamentos é a adição de água. 

Para o Café 2 (1078m) o gráfico de scores é mostrado na Figura 2: 
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Figura 2: Gráfico de scores para o Café 2 nas duas primeiras PCs.

 

 A partir do gráfico acima é possível ver uma tendência de agrupamento entre as 

amostras do tratamento Washedwithyeast(▲), e um agrupamento entre as amostras do 

Fullywashedwithoutyeast (♦), diferenciando-as. 

 Em ambos os cafés testados após análise dos loadings(peso de cada variável na 

distribuição) observou-se apresença de uma banda entre 3000 a 3600cm-1 

correspondente ao estiramento O-H que pode estar relacionado a compostos 

hidroxilados, como açúcares, fenóis e ácidos carboxílicos, precursores do sabor do café. 

Além de uma banda entre 2800 – 3000cm-1 correspondente ao estiramento de C-H 

alifático e uma banda em torno de 1700 cm-1 que corresponde a um estiramento da 

ligação C=O. Assim essas regiões identificadas podem estar associadas aos ácidos 

clorogênicos, compostos aromáticos, ácidos graxos, carboidratos, dentre outros 

componentes específicos de amostras de cafés (CORREIA, 2016). Sabendo-se que os 

ácidos clorogênicos (ácidos carboxílicos presentes no café) e açúcares podem ser 

produtos da degradação causada por microrganismos durante o processo fermentativo, 
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podemos afirmar que os processamentos testados criam novas rotas metabólicas, 

comprovando a eficiência dos mesmos. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 O trabalho mostrou que a espectroscopia no infravermelho associada análise multi-

variada é eficiente na identificação de alterações químicas causadas pelos tratamentos fer-

mentativos testados, uma vez que foi possível visualizar uma sutil distribuição das amos-

tras. Os grupos químicos identificados, responsáveis pela distinção entre os tratamentos 

testados foram principalmente hidroxilas de álcoois (presentes em açúcares do café) e de 

ácidos carboxílicos. 

O presente trabalho demonstra a importância de estudar esses processos fermenta-

tivos para que o produtor seja capaz de definir quais estratégias são viáveis e eficientes 

para produção de um café de melhor qualidade.  
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RESUMO: Objetivou-se avaliar o efeito antibacteriano de óleos essenciais contra cepas de 
Salmonella, formadoras de biofilme. Os óleos essenciais de orégano e canela se mostraram 
mais eficientes, através da técnica de difusão em disco podendo ser utilizados na produção 
de sanitizantes. 

 

Palavras-chave: Salmonella. Antimicrobianos Naturais. Biofilme. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Óleos essenciais são metabólitos secundários vegetais que, quando extraídos, apre-

sentam amplo espectro de atividade antimicrobiana (Bertini et al. 2005). Seu mecanismo 

de ação possivelmente está ligado a perturbações dos compostos lipofílicos da membrana 

citoplasmática, local em que se acumulam por sua natureza hidrofóbica (Black, 2002; Cox 

et al., 2000).  

Entre os óleos essenciais com maior potencial antibacteriano, destacam-se Cinna-

momum cassia (canela cassia), Eugenia caryophyllus (cravo botão), Origanum vulgare (oré-

gano) e Cymbopogon citratus (capim-limão) (Burt, 2004; Bakkali et al., 2008; Raut e Karu-

ppayil, 2014; Calo et al., 2015; Aminzare et al., 2016). 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2011), Salmonella pertence à família En-
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terobacteriaceae, sendo que, morfologicamente, são bastonetes Gram negativos, geral-

mente móveis, que apresenta capacidade de adesão às superfícies como aço e vidro, po-

dendo resultar na formação de biofilme na superfície destes materiais, sendo responsáveis 

por significativos índices de surtos, envolvendo, principalmente, o consumo de alimentos 

contaminados (Maldonado, 2008).  

Em indústrias de alimentos, biofilmes são formados por falhas nos procedimentos de 

higienização, causando problemas de contaminações microbiológicas. Por esse motivo que 

novas alternativas naturais de controle têm ganhado destaque na última década por reduzir 

o impacto ambiental e o problema de resistência aos métodos convencionais (Mattos, 

1996). Objetivou-se avaliar o efeito antibacteriano in vitro de óleos essenciais (Canela cas-

sia, Cravo botão, Orégano e Capim-limão) contra cepas de bactérias do gênero Salmonella 

com o intuito de testar a efetividade de cada óleo.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se três diferentes cepas do mesmo gênero (Salmonella spp.) para realizar 

o teste preliminar denominado Screening. As cepas de Salmonella spp. foram codificadas 

como S1, S2 e S3, sendo elas: S1 - Salmonella Typhimurium, S2 - Salmonella Typhi e S3 

- Salmonella Paratyphi. Padronizaram-se as cepas utilizando a escala de McFarland. 

 

2.1 Testes preliminares em células planctônicas – Screenin 

Utilizaram-se os óleos essenciais de orégano, capim-limão, cravo-botão e canela, 

além do Hipoclorito de Sódio 2% (v/v). Utilizou-se a técnica de difusão em ágar descrita por 

Oliveira et al. (2012), no qual adicionaram-se os inóculos bacterianos já padronizados (100 

μL) na superfície de placas contendo o meio de cultura Ágar Triptona de Soja (TSA) e 0,5% 

(v/v) de Tween 80, e espalhou-se com alça de Drigalski. Depositaram-se os discos de papel-

filtro (6 mm de diâmetro) na superfície deste mesmo meio de cultura. Por fim, depositaram-
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se os tratamentos correspondentes (6 μL) sobre os discos e incubaram-se as placas a 35°C 

por 24 horas. Realizaram-se seis repetições para cada tratamento e coletaram-se as 

informações através dos diâmetros dos halos de inibição, como mostra na Figura 1.  

Figura 1: Placas de petri apresentando os diâmetros dos halos de inibição, resultado obtido 
através da técnica de difusão em ágar. 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que os tratamentos de orégano e ca-

nela tiveram os melhores resultados em todas as cepas, enquanto o hipoclorito teve a pior 

performance. Este resultado é interessante, pois destaca a possível viabilidade do uso des-

tes compostos naturais como sanitizantes. O óleo essencial de orégano contém em grande 

quantidade o composto carvacrol, que é um ótimo antimicrobiano, além disso óleos essen-

ciais que apresentam em sua composição p-cimeno e γ-terpineno, podem ter o seu efeito 

antimicrobiano potencializado (Silva et al. 2010). O óleo essencial de canela possui ativi-

dade antimicrobiana já que apresenta em grande quantidade o composto aldeído cinâmico 

(Freire et al. 2014).  
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Tabela 1: Teste de difusão em disco (cm) - Comparação entre os tratamentos em cada cepa 

Óleos Essenciais Cepas 

S1 S2 S3 

Orégano  3,03 a ± 1,64 2,98 a ± 0,94 3,60 a ± 1,73 

Canela 1,68 ab ± 0,62 2,25 ab ± 0,47 1,88 b ± 0,57 

Capim-limão 1,08 cd ± 0,16 0,75 cd ± 0,64 0,77 c ± 0,41 

Cravo 1,43 bc ± 0,27 1,62 bc ± 0,92 0,67 c ± 0,56 

Hipoclorito 2% 0,88 d ± 0,45 0,65 d ± 0,50 1,05 c ± 0,12 

Resultados do halo de inibição expressos em cm, descontando-se o diâmetro do disco de papel 
filtro (0,6 cm). Médias seguidas da mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney a 5% de probabilidade. 

 

Já quando se compara as cepas dentro dos mesmos tratamentos (Tabela 2), ob-

serva-se que de uma forma geral, não houve diferença significativa entre elas, embora no 

tratamento de cravo a cepa S3 apresentou ser mais resistente do que a S1, e não teve 

diferença significativa com a S2, devido a um alto desvio padrão da última. O óleo essencial 

de cravo, é composto em sua maioria pelo componente eugenol, que apresenta ação bac-

tericida, devido a sua alta penetrabilidade na membrana citoplasmática, gerando lise celular 

(Affonso et al. 2012). 

Segundo Borges et al. (2018) há poucos estudos que comparam as diferenças entre 

as cepas de uma mesma espécie, embora, estudos vem demonstrando que possa ser iden-

tificada diferenças entre as cepas na produção de biofilme, ou seja, há muitas variáveis que 

podem impossibilitar esta correlação.  
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Tabela 2: Teste de difusão em disco (cm) - Comparação entre as cepas dentro do mesmo 
tratamento 

Ce-

pas 

Orégano Canela Capim-limão Cravo Hipoclorito 

2% 

S1 3,03 ± 

1,64 

1,68 ± 0,62 1,08 ± 0,16 1,43 a ± 0,27 0,88 ± 0,45 

S2 2,98 ± 

0,94 

2,25 ± 0,47 0,75 ± 0,64 1,62 ab ± 0,92 0,65 ± 0,50 

S3 3,60 ± 

1,73 

1,88 ± 0,57 0,77 ± 0,41 0,67 b ± 0,56 1,05 ± 0,12 

P 0,706 0,328 0,279 0,030 0,064 

Resultados do halo de inibição expressos em cm, descontando-se o diâmetro do disco de papel 
filtro (0,6 cm). Médias seguidas da mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney a 5% de probabilidade. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Concluiu-se que os tratamentos de orégano e canela se mostraram mais eficientes 

contra as células planctônicas de Salmonella, diferente do hipoclorito que apresentou piores 

resultados.  

Em relação às cepas, de uma forma geral, não houve diferença significativa entre 

elas, em exceção ao cravo, embora há poucas evidências do que pode ter causado essa 

variação. 

Os óleos essenciais com melhores resultados em células planctônicas serão utiliza-

dos no desenvolvimento de soluções sanitizantes para controle de biofilme. 
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RESUMO: Com o objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitárias do queijo Kasesch-
mier produzido e comercializado em Domingos Martins-ES, foram realizadas análises mi-
crobiológicas de duas amostras obtidas em dois pontos de comercialização. Além de mé-
todos convencionais, utilizou-se Petrifilm. O queijo Kaseschmier apresentou possíveis fa-
lhas nos estágios de produção, gerando riscos à saúde pública. 

 

Palavras-chave: Saúde pública. Análises microbiológicas. Kaseschmier.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Queijo pode ser definido como um produto alimentar obtido através do leite coalhado, 

separado do soro e amadurecido durante tempo variável, apresentando-se para o consumo 

sob vários formatos, espécies, texturas e gostos diferentes (BERESFORD, et al., 2001).  

Em virtude das condições de fabricação e dos aspectos físico-químicos relacionados 

ao queijo, como alta atividade de água e riqueza de nutrientes, o mesmo se torna um im-

portante veículo de contaminação proveniente de microrganismos patogênicos, consti-

tuindo-se, portanto, um problema para a saúde pública. De acordo com a RDC nº 12 de 02 
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de janeiro de 2001, entre os principais microrganismos contaminantes de produtos lácteos, 

destacam-se os Coliformes totais, Staphylococcus coagulase positiva e a Salmonella spp.  

Por conseguinte, o objetivo geral deste estudo, foi analisar a qualidade microbioló-

gica de amostras de queijos Kaseschmier produzidos de forma artesanal e comercializados 

na cidade de Domingos Martins-ES. Foram quantificados coliformes totais e coliformes ter-

motolerantes, Staphylococcus sp., Sataphylococcus aures, fungos filamentosos e levedu-

ras e psicrotróficos, assim como ausência/presença de Salmonella spp. Visando metodolo-

gias diferentes e inovadoras, foram utilizados métodos convencionais e kits rápidos com 

placas de Petrifilm. 

 

 

 2 MATERIAL E MÉTODOS 

Preparo das amostras 

No período entre janeiro e fevereiro de 2019, foram analisadas duas marcas de 

queijo Kaseschmier provenientes de agroindústrias da cidade de Domingos Martins-ES, 

ambas fiscalizadas pelo serviço de inspeção municipal (SIM). Após amostragem indicativa 

dos lotes, as amostras foram transportadas em sua embalagem original e refrigeradas em 

caixas de isopor com gelo reciclável. Foram pesadas 10g de cada amostra, retiradas em 

partes retiradas em pontos distintos do queijo. Essas alíquotas foram diluídas em 90 mL de 

solução salina 0,9% p/v e homogeneizadas em stomacher por 1 minuto. A partir da diluição 

inicial 10-1, obteve-se as diluições 10-2, 10-3 e 10-4. Para as análises convencionais utili-

zou-se a metodologia de Silva et al. (2010). 

 

Contagem de coliformes totais e coliformes termotolerantes 

As diluições decimais preparadas anteriormente foram inoculadas em 4 sequências 

de 3 tubos, pela Técnica do Número Mais Provável (NMP). Em cada tubo havia 10 mL de 
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Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) e um tubo de Durhan invertido. Em seguida, os tubos 

foram incubados a 35°C por 24 a 48 h e, posteriormente, os que estavam turvos e com 

formação de gás passaram pelo teste confirmativo. Nessa etapa, foram inoculadas alíquo-

tas de 1 mL dos tubos suspeitos em tubos contendo caldo VBB (caldo Verde Bile Brilhante 

2% lactosado) e caldo EC e incubadas por 24 a 48 h, sendo o caldo VBB a 36°C ± 1 em 

estufa e o caldo EC a 45°C ± 1 em Banho-Maria. Para as análises em kits rápidos 3M foram 

inoculados 1 mL de cada diluição em Petrifilm 3M- EC que foram incubados a 35°C por 24 

h.  

 

Contagem de Staphylococcus sp. e Staphylococcus aureus 

Para a quantificação de Staphylococcus sp., foi utilizado Ágar Baird Parker (BP), 

suplementado com Emulsão de Gema de Ovo e Telurito de Sódio, onde se depositou 0,1 

mL de cada diluição sobre a superfície do ágar e, com o auxílio de uma alça de drigalski 

flambada, espalhou-se o inóculo por toda a superfície do meio. As placas foram incubadas, 

em estufa, a 35-37°C, por 24 a 48 horas e logo após foram selecionadas aquelas que con-

tinham entre 20 e 200 colônias para contagem. Nos métodos rápidos utilizou-se o Petrifilm 

para Staphylococcus aureus (STX), em que 1 mL de cada diluição foi inoculado nas placas 

que foram incubadas a 35°C por 24 h. 

 

Pesquisa de Salmonella spp.  

A verificação de Salmonella spp. foi realizada somente com o PetrifilmTM Salmonella 

Express, seguindo o guia de interpretação do fabricante. O procedimento resumiu-se em 6 

etapas principais: enriquecimento, hidratação, inoculação, incubação e interpretação da 

placa. Todas realizadas em torno de 41,5 ºC e o período de incubação durou cerca de 24 

horas.  
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Contagem de psicrotróficos 

Para verificação de psicrotróficos utilizou-se as diluições decimais já preparadas e 

plaqueamentos em duplicata em Plate Count Ágar (PCA). As placas foram incubadas a 7°C 

por 10 dias.  

 

Contagem de fungos filamentosos e leveduras 

As placas utilizadas foram Petrifilm™ YM para bolores e leveduras com 1 mL de 

cada diluição. Com base nas recomendações do fabricante, elas foram incubadas a 25°C 

por 3 dias. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Resolução nº 12/2001- ANVISA, visando à proteção da saúde da população e a 

qualidade dos produtos alimentícios, estabelece os parâmetros microbiológicos e seus li-

mites máximos de tolerância para diversos tipos de alimentos. De acordo com essa Reso-

lução, a tolerância máxima para coliformes totais é de 5,0 x 103 UFC/g, 5,0 x 103 UFC/g 

para Staphylococcus coagulase positiva e ausência de Salmonella spp. em 25g de queijo, 

classificado como de alta umidade (> 55%) (BRASIL, 2001).  

Bactérias psicrotróficas apresentam crescimento em temperaturas abaixo de 7°C e 

são as principais responsáveis pela ativação de proteases, lipases e fosfolipases, que hi-

drolisam a proteína e a gordura do leite, respectivamente. As tabelas 1 e 2 revelam altas 

contagens de psicrotróficos pelos dois métodos nas duas marcas, que se associam a defi-

ciências na higiene da ordenha, falhas na limpeza e sanitização do tanque ou refrigeração 

inadequada do leite (resfriamento a temperaturas entre 5 e 15°C) (EMBRAPA, 2010).  

Os grupos de coliformes totais e fecais vêm sendo utilizados como indicadores de 

qualidade a muitos anos, relacionando-se a deficiências nas Boas Práticas de Fabricação 
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(BPF). Por estarem presentes no trato intestinal de animais de sangue quente, esses mi-

crorganismos são um dos precursores de problemas de saúde pública e podem revelar 

contaminação de origem fecal. A Tabela 1 e 2 apresenta inconformidade aos padrões esta-

belecidos pela legislação nas duas marcas. 

Salmonella spp. é a principal responsável por infecções alimentares graves que po-

dem levar o indivíduo a morte. Sua presença impede a comercialização do lote e advém de 

contaminação cruzada, de tratamento térmico inadequado ou de mau acondicionamento do 

produto. Ambas as marcas apresentaram ausência. Ausência de colônias também foi veri-

ficada na contagem de fungos filamentosos e leveduras, importantes indicadores de dete-

rioração e presença de microrganismos em queijos. O Staphylococcus aureus, por sua vez, 

é um dos patógenos mais relacionados a alimentos contaminados, sendo um problema de 

saúde pública pela produção de enterotoxinas estafilocócicas que geram intoxicações aos 

consumidores. A marca B merece destaque, por revelar ausência desse microrganismo (Ta-

bela 1), enquanto a A possui algumas unidades formadoras de colônias no segundo lote 

(Tabela 2). 

Tabela 1: Contagens de microrganismos da marca A na primeira e segunda análise, res-
pectivamente, em dois métodos utilizados. 

 Microrganismo  Convencional (UFC/g) Petrifilm (3M) (UFC/g) 

Psicrotróficos  6,05x104 / 1,25x106 4,9x105 / 8,4x106 

Coliformes  4,6x103 / 4,6x105 1,8x104 / 7,4x106 

Staphylococcus sp. e S. au-

reus 

Ausência / 1,0x101 Ausência / 2,0x104 

 

  



                                                                                                   110 
 
 

 
 

Realização:  

Tabela 2: Resultados em UFC/g da análise da marca B através de dois métodos. 

Microrganismo Convencional (UFC/g) Petrifilm (3M) (UFC/g) 

Psicrotróficos  1,7x104 2,4x105 

Coliformes  3,6x101 9,0x102 

Staphylococcus  Ausência Ausência 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos demonstram a necessidade de melhorias no controle de 

qualidade e fiscalização efetiva pelos órgãos competentes, a fim de garantir a segurança 

alimentar dos consumidores.  
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RESUMO: A busca por alimentos prontos vem aumentado a cada dia. Com isso, os 
estabelecimentos de serviço de alimentação devem se atentar as Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), para evitar contaminações, sejam elas do tipo microbiológico, químico 
e/ou físico. O presente estudo teve como objetivo, avaliar as condições higiênico-sanitárias 
de uma lanchonete na cidade de Cuiabá-MT, e ainda, propor ações corretivas para melhoria 
do local. Para isso, utilizou-se a lista de verificação, disponível na Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 275/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
através de visita in locu. Após exclusão dos itens não aplicáveis, o estabelecimento foi 
classificado no Grupo 3, por apresentar menos que 50% de conformidades. A categoria 
mais alarmante foi a de Documentação, seguido de Manipuladores, Produção e transporte 
do alimento, Edificações e instalações, e Equipamentos, móveis e utensílios, apresentando 
um total de não conformidade de 100%, 80%, 70,8%, 66,7% e 60,0%, respectivamente. 
Conclui-se que a empresa não atende aos critérios de BPF, fazendo-se necessário a 
adequação do estabelecimento para segurança do consumidor. 

 

Palavras-chave: Lista de verificação. Segurança alimentar. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são importantes e essenciais para a 

manipulação e fabricação de alimentos em geral. A implementação desse programa 

possibilita evitar contaminações microbiológicas, físicas e químicas, e garantir um alimento 

seguro para o consumidor final (BRASIL, 2004). 
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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as BPF são 

conceituadas por abrangerem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas 

indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade 

sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos, conforme a RDC 

nº 216/04. Além disso, essas práticas possibilitam um ambiente de trabalho mais eficiente, 

contribuindo para a eficácia do processo de produção (MACHADO, 2015).  

O consumo de comida de rua tem sido crescente pela população, que tem buscado 

lanches rápidos e de fácil acesso devido à falta de tempo pelo excesso de trabalho, 

principalmente nos horários das refeições (BEZERRA, 2008).  Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo, avaliar as Boas Práticas de Fabricação em uma lanchonete 

móvel, pois esta vem sendo uma prática de comercialização de lanches usual na região 

metropolitana de Cuiabá-MT, mais especificamente, lanches quentes, popularmente 

chamados de “baguncinha”. Em seguida, foram propostas ações corretivas para as não 

conformidades encontradas no local. 

  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo se deu através de uma visita in locu em uma lanchonete móvel, tipo 

carrinho, no qual produz e comercializa sanduíches quentes, localizado na cidade de 

Cuiabá-MT. Para a verificação das BPF, utilizou-se a lista de verificação proposta na RDC 

275/2002 da ANVISA, que contém um total de 164 itens para verificação, sendo estes 

divididos em 5 categorias principais: Edificações e Instalações; Equipamentos, Móveis e 

Utensílios; Manipuladores; Produção e Transporte do Alimento; e Documentação. 

Os itens avaliados foram classificados como: “Sim” (se encontra em conformidade); 

“Não” (não se encontra em conformidade); e “Não se aplica” (quando item não se aplica ao 

estabelecimento.  Após avaliação e exclusão dos itens não aplicáveis, classificou-se o 

estabelecimento seguindo os critérios regidos pela RDC 275/2002/ANVISA, que estabelece 
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a seguinte divisão: Grupo 1 (estabelecimento com 76 a 100% de conformidades); Grupo 2 

(estabelecimento com 51 a 75% de conformidades); e Grupo 3 (estabelecimento menos de 

50% de conformidades). Com base nos resultados obtidos, elaborou-se uma tabela com 

sugestões de ações corretivas, com grau de criticidade e prazo para implementação.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os itens avaliados, 45 destes (27%) não eram aplicáveis ao estabelecimento, 

33 itens (20%) se apresentaram em conformidade com a legislação, e 86 itens (52%) se 

apresentaram como não conformes. 

Desconsiderando os itens não aplicáveis (45 itens – 27%) do total de itens avaliados, 

observou-se que 28% dos itens aplicáveis se encontraram em conformidade, e 72% não se 

apresentaram em conformidade. Com base nisso, o estabelecimento foi classifica no Grupo 

3, conforme especificações da legislação vigente, pois apresentou mais de 50% de não 

conformidades nos itens avaliados.  

Considerando apenas os itens aplicáveis, e ainda, cada categoria de forma 

individual, observou-se que todas as categorias apresentaram mais de 50% de não 

conformidades (Tabela 1). 
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Tabela 1: Resultado dos itens aplicáveis de acordo com cada categoria disponíveis na lista 
de verificação da RCD 275/2002/ANVISA. 

Categoria Conforme Não conforme 

Edificações e instalações 15 (33,3%) 30 (66,7%) 

Equipamentos, móveis e utensílios 8 (40,0%) 12 (60,0%) 

Manipuladores 3 (20,0%) 12 (80,0%) 

Produção e transporte do alimento 7 (29,2%) 17 (70,8%) 

Documentação 0 (0,0%) 17 (100%) 

Total 33 (28%) 86 (72%) 

 

Para a categoria Edificações e Instalações, foram observadas 66,7% de não 

conformidades para os itens aplicáveis, sendo destacado a falta de organização dos 

insumos e demais áreas de processamento dos alimentos, ausência de tampas de lixo e 

de grades de proteção contra quebra de lâmpadas, armazenamento de molhos a base de 

ovo sob temperatura ambiente, presença de alimentos em estágio de deterioração junto 

aos alimentos a serem processados, entre outras observações. 

Em relação aos Equipamentos, Móveis e Utensílios, obteve-se um total de 60% de 

não conformidades, sendo estas, em sua grande maioria, relacionadas a sujidade, 

armazenamento inadequado de utensílio, e presença de objetos de madeira no 

estabelecimento. A Portaria da ANVISA, de nº 326/1997, proíbe o uso de materiais, como 

a madeira, em estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. Essa proibição 

se dá pela dificuldade de higienização ou desinfecção dos mesmos (BRASIL, 1977).  

A categoria Manipuladores apresentou um total de 80% de itens em não 

conformidades, com ênfase na utilização de roupas de uso comum e de adornos, presença 

e uso de celulares durante o preparo dos sanduíches, e ausência de conhecimento em 

relação aos cuidados de higiene e segurança, tanto dos manipuladores, como dos 

alimentos. A legislação estabelece que os manipuladores devem utilizar uniformes 

adequados e limpos, além da proibição do uso de adornos, para que evitem contaminações 
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aos alimentos, e que impossibilite riscos físicos, químicos e microbiológicos (BRASIL, 

2004).  

As não conformidades avaliadas na categoria Produção e Transporte dos Alimentos 

tiveram como foco a ausência de refrigeração em produtos que deveriam ser refrigerados, 

como embutidos, hambúrgueres e molhos, além de extrema desorganização com o 

armazenamento dos insumos, e ainda, utilização de recipientes reaproveitados para o 

acondicionamento de vegetais. 

A categoria Documentação se destacou em relação as não conformidades, 

apresentando um total de 100%. A legislação estabelece que diversas informações devem 

ser documentadas, como descrição das operações realizadas pelo estabelecimento e as 

dos Procedimentos Operacionais Padronizados, por exemplo (BRASIL, 2002).  

Devido ao grande número de não conformidades encontradas, fez-se necessário a 

criação de um Plano de Ação, no qual foi entregue ao responsável pelo estabelecimento. 

Neste plano, foi pontuado questões importantes, como destaque para a organização em 

todas as categorias, através da implementação de programas de controle de qualidade e 

treinamento dos funcionários. 

  

 

4 CONCLUSÃO 

Conclui-se que o estabelecimento avaliado possui graves deficiências nas condições 

higiênico-sanitárias, com ênfase na categoria Documentação, e as melhorias inicialmente 

podem ser difíceis em virtude do desconhecimento das BPF por parte dos manipuladores.  
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RESUMO: O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, além 
de estar entre um dos maiores consumidores. Grandes teores de água no produto durante 
a etapa de armazenamento podem levar a depreciação da qualidade do produto. Assim, 
visou-se no presente estudo avaliar procedimentos de extração da água contida no açúcar 
para posterior quantificação. 

 

Palavras-chave: Açúcares. Água. Procedimentos de extração. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O termo açúcares remete a uma classe de substâncias amplamente presentes na 

natureza, denominada carboidratos. Porém, o termo açúcar faz alusão direta à sacarose, 

dissacarídeo formado pela união, por meio de uma ligação glucosídica, dos monossacarí-

deos α-glucose e β-frutose, cuja fórmula molecular é C12H22O11.  

A qualidade do produto final depende de inúmeros parâmetros, estabelecidas pelos 

órgãos fiscalizadores, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 1997), 

que estipula os procedimentos higiênico-sanitários apropriados. Já a Portaria Nº 152, de 6 

de dezembro de 2013 da Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2013), indica os itens de especificação correlacionados à identidade e qualidade dos açú-

cares, mas que podem ou não serem exigidos pelos compradores. Os principais itens cons-

tituem: cor ICUMSA, polarização, umidade e resíduos insolúveis (JAMBASSI, 2017). 
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Grande parte do processo de perda de qualidade ocorre durante a etapa de arma-

zenamento. Sendo o açúcar um produto de elevado grau de pureza, os fenômenos depre-

ciativos que comumente ocorrem são: empastamento, perda da capacidade de escoamento 

e, principalmente, hidrólise química (inversão da sacarose), empedramento e amareleci-

mento. Ambos os fatores estão relacionados impreterivelmente à adsorção/dessorção de 

umidade (THEMUDO, 1999; SARANTOPOULOS et.al, 2001). 

Embora o açúcar seja considerado microbiologicamente estável, dada sua baixa ati-

vidade de água, conferida pela alta concentração de solutos, açúcares com baixa polariza-

ção, aliados à alta umidade, podem efetivamente propiciar o crescimento de micro-organis-

mos (BETTANI et.al, 2014).  

Assim sendo, torna-se imprescindível a correta quantificação dos teores de umidade 

em açúcares, visando manter os quesitos de qualidade e agregação de valor aos mesmos. 

O objetivo do trabalho foi avaliar procedimentos de extração da água com diferentes equi-

pamentos, visando posterior quantificação. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Equipamentos que auxiliaram no preparo da amostra foram: banho de ultrassom 

(ULTRA CLEANER, modelo 1450), aparelho de vôrtex (SCIENTIFIC INDUSTRIES, modelo 

SI-0266 Vortex-Genie 2), mesa agitadora (QUIMIS, modelo Q225M), agitador magnético e 

banho-maria. 

Para obtenção dos espectros de absorção molecular e as medidas dos sinais, foi 

empregado um espectrofotômetro UV-Vis (AGILENT, modelo Cary 60) equipado com cu-

beta com 1 cm de caminho óptico (HELLMA). 

Para a extração da água do açúcar, em tubos tipo Falcon de 15 mL, massas de 0,1 

g de açúcar cristal (adquirido em comércio local) foram pesadas em triplicatas com 

acréscimo de 5 mL de solução de cloreto de cobalto anidro (5,25x10-3 mol.L-1). As amostras 
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foram submetidas à diferentes procedimentos de extração com tempo fixo de 15 min. Para 

tanto, foram utilizados banho maria, mesa agitadora orbital, vôrtex e banho de ultrassom. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A determinação espectrofotométrica foi baseada na reação de descoloração do clo-

reto de cobalto anidro (máxima absorção em  = 681 nm), sólido azul, que, em presença 

de água, adquire coloração rosa, devido à formação do hexaaquocobalto (II), como apre-

sentado na Equação 1 (PEREIRA et.al, 2015). Todos os resíduos gerados durante o pro-

cesso são tratados pelo Laboratório de Resíduos Químicos da Escola Superior de Agricul-

tura “Luiz de Queiroz” (LRQ/ESALQ). 

Equação 1 - Esquema da reação envolvida na formação do hexaaquocobalto (II). 

 

A medida espectrofotométrica empregada foi baseada no decréscimo da absorbân-

cia em 681 nm devido à formação do hexaaquocobalto (II), ou seja, quanto menor a por-

centagem de intensidade de radiação, mais eficaz foi o procedimento de extração. 
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Figura 2: Efeito do procedimento empregado sob a extração de água do açúcar 

 
 

 

O procedimento com o emprego do banho maria foi que apresentou maior 

porcentagem de absorbância (93,14 ± 0,70 %), o que já era esperado, pois não houve 

nenhum procedimento de agitação. Quando foi empregado procedimento de agitação, tanto 

com a mesa orbital ou o vôrtex, porcentagens menores de absorbância foram obtidas, cerca 

de 87%. No entanto, resultados promissores foram obtidos no emprego do banho de 

ultrassom (83,27 ± 0,79 %), conforme Figura 1. 

Os estudos subsequentes de tempo de exposição no procedimento de extração 

foram realizados com o emprego do banho de ultrassom. Ao realizar o estudo, foi observado 

que a posição do tubo tipo Falcon no banho influenciava os resultados obtidos. Desta 

maneira, avaliou a posição do tubo (Figura 2) com o tempo de exposição, resultados 

apresentados na Figura 3. 

Maiores porcentagens de redução da intensidade do sinal inicial foram observadas 

quando os tubos foram colocados nas posições indicadas por 2 e 4 da Figura 2. Não foram 
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observadas diferenças significativas nas intensidades dos sinais quando os tubos foram 

expostos por 5 e 15 min ao ultrassom, conforme Figura 3.  

Figura 2: Posição dos tubos tipo Falcon no banho de ultrassom.  

 
 

Figura 3: Efeito do tempo de exposição e posição no banho de ultrassom 
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4 CONCLUSÃO 

A correta quantificação dos teores de umidade em açúcares é imprescindível, vi-

sando manter os quesitos de qualidade e agregação de valor aos mesmos. Desta maneira, 

o procedimento de extração que apresentou maior eficiência foi o banho de ultrassom por 

15 min de tempo de exposição. Estudos sobre a quantificação da água extraída estão sendo 

realizados e comparados em função do procedimento de referência (ICUMSA, 2011). 
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RESUMO: O propoxur é utilizado em animais de corte no controle de pulgas e moscas que 
pode permanecer no músculo após o abate. Procedimentos de extração na carne bovina 
utilizam grandes volumes de solventes orgânicos sendo divergente aos preceitos da 
química verde. O presente trabalho visa avaliar procedimentos limpos de extração de 
propoxur da carne bovina. 

 

Palavras-chave: Extração. Propoxur. Carne bovina. Química verde. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os carbamatos constituem uma das mais importantes classes de pesticidas 

utilizados no Brasil. O propoxur (2-isopropoxifenil-N-metilcarbamato) foi introduzido entre 

as décadas de 40 e 50 (SPINOSA et al, 1999) como um inseticida não sistêmico de rápida 

ação e efeito residual longo utilizado principalmente no controle de pulgas oportunistas 

(Pulexirritans, Ctenocephalides spp.) e moscas (Musca domestica e Stomoxyscalcitrans), 

sendo aplicado nas instalações e nos animais infestados (ARGAUER et al, 1995).   

A exposição excessiva de humanos ao propoxur por ingestão causam alguns 

malefícios à saúde, como a inibição da colinesterase nas células vermelhas do sangue, 

com sintomas colinérgicos incluindo visão turva, convulsões, náuseas, insuficiência 

respiratória, vômitos, sudação e aumento da frequência cardíaca. 
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Uma vez aplicado, o pesticida é absorvido pela pele do animal, parte poderá ser 

excretada pela urina e a outra parte, poderá estar presente no tecido muscular mesmo após 

o abate, sendo um risco à saúde de quem se alimenta da carne (REIS, 1989). Por ter uma 

solubilidade alta em água, acaba sendo um contaminante em potencial também para o meio 

ambiente aquático e fontes de alimentos.  

Procedimentos de extração de propoxur da carne bovina são descritos na literatura 

(SPINOSA et al, 1999). No entanto, são morosos e utilizam grandes volumes de solventes 

orgânicos, como: 25 mL de acetona (Pérez-Ruiz et al., 2006) e 200 mL de acetonitrila 

(Argauer et al., 1995) por extração. A extração líquido-líquido com surfactantes é um 

procedimento que atende os preceitos da Química Limpa. Em soluções aquosas podem 

formar micelas que apresentam regiões hidrofóbicas e hidrofílicas, que são 

espontaneamente associadas em solução aquosa, a partir de uma determinada 

concentração micelar crítica (CMC) (MELCHERT, 2009). Em determinada temperatura e 

em quantidades acima da CMC, é observada a separação de duas fases isotrópicas. Esse 

fenômeno, conhecido como ponto nuvem, permite a utilização de surfactantes em 

procedimentos de extração, substituindo os solventes orgânicos empregados na extração 

líquido-líquido (MELCHERT, 2009). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a extração do propoxur da carne bovina foram utilizados ultrassom (ULTRA 

CLEANER, modelo 1450); vôrtex (SCIENTIFIC INDUSTRIES, modelo SI-0266 Vortex-

Genie 2); mesa orbital (QUIMIS, modelo Q225M) e um sistema de análise em fluxo 

constituído por uma bomba peristáltica (ISMATEC, REGLO Digital) equipada com tubos de 

Tygon para a propulsão dos fluidos.  
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Para obtenção dos espectros de absorção molecular e as medidas dos sinais, foi 

empregado um espectrofotômetro UV-Vis (AGILENT, modelo Cary 60) equipado com 

cubeta de volume reduzido com 1 cm de caminho óptico. 

 

2.1 Extração do propoxur da carne bovina 

Para a extração com o uso do ultrassom, vôrtex e mesa com agitação orbital foi 

pesado ca. 1,5 g do lote de carne bovina em um pequeno saco plástico hermeticamente 

fechado e foram adicionados 180 µL de propoxur 1,67x10-3 mol L-1. Logo após a adição da 

solução do pesticida, homogeneizou-se o lote de forma manual, subdividiu em três 

amostras de 0,5 g e adicionou 10 mL de água deionizada em cada fração. As amostras 

permaneceram por 5 minutos em cada aparelho com subsequente filtração para separação 

da carne bovina da solução extratora. 

No sistema de análises em fluxo, as amostras de carne bovina moídas (ca. 0,4000 

g) foram acondicionadas dentro de colunas (ponteiras de micropipetas) sob agitação 

constante. Após percolação da solução extratora (Triton X-114 1,4%, vazão 1,1 mL min-1), 

5 mL do extraído foram recolhidos em tubos. 

Figura 1: Aparato de extração do pesticida carbamato pelo sistema de análises em fluxo. 
B: bomba peristáltica; VB: agitador vibratório e Col: coluna. 

  

B 
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2.2 Determinação espectrofotométrica de propoxur com pré-concentração em 

ponto nuvem 

A pré-concentração em ponto nuvem foi realizada com 5 mL da solução extratora 

contendo o analito de interesse, 0,5 mL de p-aminofenol 6,9x10-3 mol L-1, 150 µL de NaOH 

0,25 mol L-1 e 1 mL de água mili-Q. A mistura foi aquecida (40 °C por 10 minutos) e a 

separação das fases foi acelerada por centrifugação (10 minutos). A fase aquosa foi 

removida por aspiração e a fase rica em surfactante foi diluída a 1 mL de etanol. A 

determinação espectrofotométrica de propoxur foi baseada na formação do indofenol que 

apresenta máxima absorção em 640 nm (RODRÍGUEZ et al., 1997). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os equipamentos utilizados para promover a extração do pesticida da carne bovina 

foram ultrassom, aparelho de vôrtex, mesa com agitação orbital e sistema de análises em 

fluxo com agitador vibratório. As metodologias empregadas estão descritas no item anterior 

e os resultados obtidos foram expressos em medidas de absorbância da quantificação do 

azul de indofenol. Para a mesa com agitação orbital quando utilizada para promover a 

extração, o valor médio de absorbância obtido para o padrão analítico de propoxur 3,08x10-

5 mol L-1 foi de 0,6250 ± 0,0231, enquanto para amostra dopada com a mesma quantidade 

de propoxur foi de 0,1404 ± 0,0057. Somente ca. 23% do pesticida foi extraído da carne 

bovina, demonstrando a ineficácia da mesa agitadora com movimentos orbitais, que são 

lentos, para o procedimento de extração. Com o aparelho ultrassom, o valor médio de 

absorbância obtido para o padrão analítico de propoxur 3,08x10-5 mol L-1 foi de 0,6250 ± 

0,0231, enquanto para amostra dopada com a mesma quantidade de propoxur foi de 0,1799 

± 0,0304. Além da baixa porcentagem de extração obtida (29%), o aparelho de ultrassom 

apresentou pontos com diferentes intensidades de ultrassom, diminuindo a precisão das 

extrações. Já com o aparelho vôrtex, o valor médio de absorbância obtido para o padrão 
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analítico de propoxur 3,08x10-5 mol L-1 foi de 0,5585 ± 0,0213, enquanto para amostra 

dopada com a mesma quantidade de propoxur foi de 0,3662 ± 0,0230. Mesmo 

apresentando uma eficiência maior de extração do propoxur das amostras de carne bovina, 

os resultados de recuperação foram estimados em 66% (ocorria destruição do tecido da 

carne bovina). 

Por fim, com o sistema de análise em fluxo, o valor médio de absorbância obtido 

para o padrão analítico de propoxur 4,08x10-5 mol L-1 foi de 0,7182 ± 0,0059, enquanto para 

amostra dopada com a mesma quantidade de propoxur foi de 0,6816 ± 0,0136. O sistema 

de análises em fluxo foi o procedimento que demonstrou melhor eficiência de extração 

(94,9%), reduzindo os erros, como a homogeneidade, Figura 2. Além do mais é um 

processo de extração on-line, o que significa redução de erros pelo analista e aumento da 

frequência de análises. 

Figura 2: Eficiência de extração do sistema de análises em fluxo. 
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4 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados encontrados, foi possível o desenvolvimento de um 

procedimento para a extração do pesticida carbamato propoxur com sistema de análises 

em fluxo. O procedimento proposto é uma alternativa simples e de baixo custo comparado 

com os procedimentos descritos na literatura, no qual usa-se cromatografia. Além disso, é 

uma alternativa limpa de extração, seguindo os preceitos da química verde, que não 

utilizada de solventes orgânicos tóxicos, utilizando somente um surfactante como solução 

extratora. O próximo passo do projeto é atingir o limite legal estabelecido do pesticida pelo 

Ministério Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2018) que é de 50 µg/kg.  
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RESUMO: Nos laboratórios as análises de rotinas geram grande quantidade de resíduos 
tóxicos que agridem o meio ambiente e a saúde humana. O presente trabalho teve como 
objetivo degradar o resíduo gerado nas análises de DPPH utilizando radiação UV e/ou pro-
cesso oxidativo avançado com peróxido de hidrogênio.  

 

Palavras-chave: Resíduo. DPPH. Processos oxidativos avançados. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a questão ambiental, que engloba todos os problemas gerados por 

setores produtivos, vem sendo alvo de grande preocupação mundial e igualmente no Brasil. 

A evolução das leis ambientais e a conscientização da sociedade tem contribuído para a 

mudança gradual de ações tais como a reciclagem e sustentabilidade na produção. Essas 

ações têm o objetivo de reduzir os resíduos gerados em todos os setores produtivos e tam-

bém uma atuação mais responsável com relação à questão ambiental (Sanseverino, 2002).  

Neste contexto, as universidades brasileiras passaram a dar mais importância para 

o gerenciamento de resíduos gerados em seus laboratórios e nas atividades didáticas. Es-

ses resíduos podem ser constituídos de diversas substâncias tóxicas, corrosivas, e até 

mesmo carcinogênicas, incluindo novos compostos de toxicidade e composição desconhe-

cida (Schneider e Wiskamp, 1994). 
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Dentre as análises mais realizadas em alimentos tem-se a determinação de atividade 

antioxidante. Um dos métodos para determinação da capacidade antioxidante é o método 

de sequestro do radical livre DPPH• (1,1-difenil-2-picrilidrazil), baseado na capacidade do 

radical reagir com doares de hidrogênio (Melo et al., 2006; Stratil, Klejdus, Kuban, 2006; 

Jayaprakasha et al., 2007; Hukkanen et al., 2006).  

Nesses procedimentos analíticos, os reagentes nem sempre conseguem ser substi-

tuídos e/ou reutilizados. Portanto, há geração de resíduos tóxicos e existe a necessidade 

de desenvolver procedimentos para o tratamento. Visto isso a oxidação química é uma 

alternativa para transformar uma molécula ambientalmente indesejável em uma molécula 

menos tóxica. A oxidação completa de um composto orgânico gera como produto final CO2, 

H2O e ácidos minerais (Caderno temático, 2004). 

Portanto, o objetivo do trabalho foi degradar o resíduo gerado nas análises de ativi-

dade antioxidante realizada pelo método do sequestro do radical estável DPPH•. Para esta 

finalidade, foi avaliada diferentes metodologias de degradação, buscando a mineralização 

total do resíduo químico. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a degradação do DPPH foi utilizado um fotorreator construído de acordo com 

Cavicchioli et al. (2001) com luz ultravioleta e agitador magnético (QUIMIS, modelo 

Q225M).  

Para obtenção dos espectros de absorção molecular e as medidas dos sinais, foi 

empregado um espectrofotômetro UV-Vis (AGILENT, modelo Cary 60) equipado com 

cubeta de quartzo com 1 cm de caminho óptico (HELLMA). 

A metodologia empregada foi exposição de 30 mL de resíduo gerado (proveniente 

da determinação da atividade antioxidante com DPPH) com agitação constante à radiação 
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ultravioleta por 15 minutos na ausência ou presença de um processo oxidativo avançado 

com peróxido de hidrogênio (H2O2) 0,02 molL-1.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resíduo gerado na determinação da atividade antioxidante com radicais de DPPH 

apresentou máximo de absorção em 320 nm, conforme espectro de absorção apresentando 

na Figura 1 (a).  

Os processos oxidativos avançados (POA’s) são baseados na geração de radicais 

livres (hidroxil •OH), no qual possui um alto poder oxidante e pode promover a degradação 

de vários compostos poluentes rapidamente. O peróxido de hidrogênio quando irradiado 

gera radicais hidroxilas, conforme reação abaixo: 

H2O2  + hv → 2OH• 

Desta forma, foi avaliada a mineralização do resíduo em 320 nm com exposição à 

radiação ultravioleta por 15 minutos na ausência (Figura 1b) e presença (Figura 1c) do 

agente oxidante (H2O2).  
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Figura 1: Espectros de absorção do resíduo gerado na determinação de atividade antioxi-
dante pelo método DPPH (a) sem degradação; (b) com degradação utilizando 
apenas radiação UV e (c) com degradação utilizando H2O2 e radiação UV. 

 

 

 

De acordo com os espectros de absorção apresentados na Figura 1, observa-se que 

houve diminuição da absorção de radiação do resíduo cerca de 8,5% com a utilização da 

radiação UV sem agente oxidante (Figura 1b). Quando foi utilizada a radiação UV em 

conjunto com o peróxido de hidrogênio 0,02 molL-1, houve aproximadamente 38,7% de 

diminuição da absorção do resíduo inicial (Figura 1c).  

Esses resultados iniciais demonstram as potencialidades dos POA’s na degradação 

dos resíduos gerados e está de acordo com o que foi observado por Araújo et. al (2016), 

que a utilização dos processos oxidativos avançados fotoquímicos apresentam ser mais 

eficazes, devido à associação da irradiação UV com agentes oxidantes fortes, no qual 

aumentam a capacidade de degradação.  
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O trabalho está em andamento e acredita-se que maiores porcentagens de redução 

da absorção de radiação proveniente do resíduo serão alcançadas com as otimizações de 

volume de resíduo, tempo de exposição e quantidade do agente oxidante.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 De acordo com os estudos iniciais realizados para degradação do resíduo gerado 

na determinação da atividade antioxidante, demonstram a viabilidade do emprego da 

radiação UV combinada com peróxido de hidrogênio para este fim. 
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RESUMO: Realizou-se a caracterização fenólica e antioxidante em polpa de cereja 
adquirida de pomar doméstico. Foram determinados o teor de compostos fenólicos totais, 
antocianinas totais e capacidade antioxidante pelo método ABTS (2,2’-azinobis-3-etil-
benzotiazolina-6-sulfonado).  A polpa de cereja analisada apresentou elevado teor de 
antocianinas totais e compostos fenólicos, destacando sua alta capacidade antioxidante.  

 

Palavras-chave: Compostos fenólicos. Antocianinas. Capacidade antioxidante. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cereja é o fruto da cerejeira, pertence à família Rosaceae, gênero Prunus 

(McCUNE et al., 2011), que é muito atrativa devido suas características nutricionais e colo-

ração (SERRA et al., 2011). A coloração é decorrente da presença do conteúdo de compos-

tos fenólicos, que estão concentrados em maior proporção na casca, em especial as anto-

cianinas, conferindo ao fruto características sensoriais, como cor, sabor e adstringência 

(FERRETTI et al., 2010; SERRANO et al., 2005). 

A cereja também é considerada uma fonte natural de melatonina, uma indolamina 

que apresenta numerosas atividades biológicas, entre elas a capacidade de atuar como 

antioxidante contra os efeitos maléficos que os radicais livres podem causar no interior das 
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células (McCUNE et al., 2011). Os antioxidantes estão facilmente presentes nas frutas, 

sendo que algumas manifestam altas concentrações de determinados grupos específicos 

(McNULTY et al., 2009; McCUNE, 2011). As antocianinas, em especial, contribuem para a 

capacidade antioxidante da cereja, sendo as mesmas responsáveis pela coloração carac-

terística da fruta (HARBORNE; GRAYER, 1988).  

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi determinar o teor de compostos fenólicos 

totais, antocianinas totais e a capacidade antioxidante de polpa de cereja. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas amostras de cerejas adquiridas de pomar doméstico (latitude 

27°50’00’’ sul; longitude 54°11’18’’ oeste – Independência/RS), em estádio de maturação 

ideal, caracterizado pela coloração roxa da casca. As amostras foram lavadas em água 

potável corrente, sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm, durante 10 

minutos. Após, foram removidas as sementes e a polpa, juntamente com a casca, foi tritu-

rada em liquidificador doméstico.  

As determinações de compostos fenólicos totais foram realizadas segundo Singlen-

ton e Rossi (1965), sendo os resultados calculados com base em curva padrão de ácido 

gálico (0 – 150 ppm) e expressos em mg AGE (ácido gálico equivalente) /100 g de amostra. 

A extração dos compostos fenólicos foi realizada conforme Palioto et al. (2015), com modi-

ficações. Foram pesadas em torno de 5 g de amostra em triplicata, às quais foram adicio-

nados 50 mL de solução aquosa de metanol 80 % (v/v) e aferido o pH com ácido clorídrico 

concentrado para 2,0. Os extratos foram colocados em mesa agitadora por 120 minutos, a 

temperatura ambiente. Após, foram filtrados a vácuo, sendo o volume do líquido remanes-

cente aferido para 50 mL com a solução extratora. 

O teor de antocianinas totais foi determinado pelo método de pH único, de acordo 

com a metodologia proposta por Lees e Francis (1972).  
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A capacidade antioxidante foi determinada através do método ABTS (2,2’-azinobis-

3-etil-benzotiazolina-6-sulfonado) por ensaio TEAC (Capacidade Antioxidante Equivalente 

ao Trolox) (Re et al.; 1999), sendo os compostos antioxidantes extraídos conforme proce-

dimento realizado para a extração de compostos fenólicos totais. O tempo de reação foi de 

seis minutos (RE et al., 1999) e os resultados calculados com base em curva padrão de 

Trolox (0 – 130 µmol) e expressos em µmol de Trolox/100 g de amostra. 

Todas as análises foram realizadas em triplicatas e os dados foram submetidos à 

análise estatística descritiva, com o cálculo da média aritmética e o desvio padrão. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados referentes à quantificação de compostos 

antioxidantes presentes na polpa de cereja. 

Tabela 1: Quantificação dos compostos antioxidantes presentes em polpa de cereja. 

Determinação Valor 

Compostos fenólicos totais (mg AGE/100 g amostra)       220,82 ± 1,975 

Antocianinas totais 

(mg cianidina 3-glicosídeo/100 g amostra) 
73,37 ± 3,26 

Capacidade antioxidante (µmol Trolox/100 g amostra) 1649,17 ± 127,81 

Os valores representam a média de três repetições ± desvio padrão; AGE: ácido gálico equivalente.  

 

Quanto ao teor de compostos fenólicos, a polpa de cereja analisada apresentou 

220,82 mg AGE/100 g amostra, caracterizando-se por um elevado teor desses compostos. 

Ballistreri et al. (2013) relata em seus estudos um teor de compostos fenólicos totais em 

variedades de cerejas na faixa de 84,96 a 162,21 mg AGE/100 g amostra, resultados infe-

riores aos encontrados nesse estudo.  

Em relação ao conteúdo de antocianinas totais (73,37 mg cianidina 3-glicosídeo/100 
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g amostra), o mesmo ficou dentro do verificado por Ballistreri et al. (2013) ao analisar dife-

rentes variedades de cereja (6,21 a 94,20 mg de cianidina 3-glicosídeo/100 g amostra). 

Segundo Gao e Mazza (1995) as antocianinas que se destacam em cultivares de cereja de 

coloração escura são cianidina 3-rutinosídeo e cianidina 3- glicosídeo.  

A capacidade antioxidante em polpa de cereja apresentou-se na faixa de 1.649,17 

µmol Trolox/100 g de amostra, valor bastante alto. Segundo Ballistreri et al. (2013), a capa-

cidade antioxidante em variedades de cerejas é bastante elevada, podendo variar de 646 

a 3.166 µmol Trolox/100 g de amostra. Os autores ainda sugerem que o elevado nível de 

compostos fenólicos e a alta capacidade antioxidante de algumas variedades de cereja 

podem tornar a fruta fonte de compostos bioativos significativos para a saúde humana. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

A caracterização fenólica e antioxidante da polpa de cereja indicou que a mesma 

apresenta elevado conteúdo de compostos fenólicos e antocianinas, confirmando a alta 

capacidade antioxidante atribuída a este fruto.  
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RESUMO: Realizou-se a avaliação e caracterização físico-química e colorimétrica de polpa 
de cereja, adquiridas de pomar doméstico. Foram analisadas a acidez total titulável (ATT), 
pH, sólidos solúveis totais (SST), umidade e coloração instrumental (a*, b*, L* e °h). 
Verificou-se um teor médio de ATT de 0,95% de ácido málico, pH de 3,71, SST de 5,74 ° 
Brix, umidade de 92,92 %, de 13,74 para o parâmetro a*, 6,68 para o parâmetro b*, 17,46 
para o parâmetro de L* e de 25,86 para o ângulo da tonalidade. 

 

Palavras-chave: Acidez total titulável. Sólidos solúveis totais. Cor. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cereja, pertence à família Rosaceae, gênero Prunus (McCUNE et al., 2011), é uma 

fruta de clima temperado, (BALLISTRERI et al., 2013) que apresenta uma grande popula-

ridade no mercado brasileiro, devido à sua cor, sabor e riqueza nutricional (SERRA et al., 

2011). É considerada um alimento com valor calórico moderadamente baixo e conteúdo 

bastante rico em fibras e compostos fenólicos (McCUNE et al., 2011). A qualidade da polpa 

de frutas está associada à preservação dos nutrientes e às suas características físico-quí-

micas e sensoriais, que necessitam ser próximas da fruta in natura, de forma a responder 

às exigências do consumidor e da legislação vigente. Dessa forma, aspectos como pH, 
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sólidos solúveis em °Brix, acidez total, são definidos nas normas específicas de cada tipo 

de polpa de fruta, conforme suas características específicas (BRASIL, 2000). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a polpa de cereja quanto aos 

parâmetros físico-químicos e colorimétricos. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas amostras de cerejas adquiridas de pomar doméstico (latitude 

27°50’00’’ sul; longitude 54°11’18’’ oeste – Independência/RS), em estádio de maturação 

ideal, caracterizado pela coloração roxa da casca. As amostras foram lavadas em água 

potável corrente, sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm, durante 10 

minutos. Após, foram removidas as sementes e a polpa, juntamente com a casca, foi tritu-

rada em liquidificador doméstico.  

As determinações físico-químicas foram de acidez total titulável (ATT), por volumetria 

potenciométrica, até atingir pH de 8,2 (referente ao pH de mudança de coloração do indi-

cador fenolftaleína), expresso em % ácido málico (g de ácido málico por 100 g de amostra), 

pH, determinado com uso de pHmetro digital, sólidos solúveis totais (SST), medido em re-

fratômetro de Abbé e resultado expresso em °Brix e umidade, realizada através de secagem 

em estufa a 105 °C até peso constante, sendo o resultado expresso em porcentagem (%), 

conforme o Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). A cor instrumental foi medida através de colo-

rímetro Minolta (Modelo CR 300, D65, Osaka, Japan) com base no sistema CIE-L*a*b*, 

onde L* expressa os valores de luminosidade (0 = negro/escuro e 100 = branco/claro), a* 

representa as cores vermelha (+) ou verde (-) e b* as cores amarela (+) ou azul (-). Para 

calcular o ângulo da tonalidade (°h), foram utilizados os valores de a* e b* (°h = tan-1(b*/a*). 

Todas as análises foram realizadas em triplicatas e os dados foram submetidos à 

análise estatística descritiva, com o cálculo da média aritmética e o desvio padrão.  



                                                                                                   145 
 
 

 
 

Realização:  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados das avaliações físico-químicas e colorimé-

tricas realizadas em polpa de cereja. 

Tabela 1: Caraterização físico-química e colorimétrica de polpa de cereja. 

Determinação Valor 

ATT (% ácido málico) 0,95 ± 0,006 

pH 3,71 ± 0,006 

SST (°Brix) 5,74 ± 0,476 

Umidade (%) 92,92 ± 0,198 

a* 13,74 ± 3,857 

b* 6,68 ± 2,090 

L* 17,46 ± 3,434 

°h 25,86 ± 2,86 

Os valores representam a média de três repetições ± desvio padrão. 

 

Quanto a ATT e o pH, a polpa de cereja apresentou valores médios de 0,95% e 3,71, 

respectivamente. Os resultados obtidos corroboram com os dados apresentados por Bal-

listreri et al. (2013) em estudos realizados com diferentes variedades de cereja, onde os 

autores encontraram valores de acidez entre 0,57 e 1,35% de ácido málico e de pH de 3,72 

a 4,62.  

Quanto aos teores de sólidos solúveis totais, a polpa de cereja apresentou um valor 

médio de 5,74 °Brix. Em estudos realizados por Ballistreri et al. (2013), o valor de sólidos 

solúveis totais determinado para cerejas variou de 13,53 a 22,73 °Brix, valores superiores 

ao encontrado em nosso estudo. Segundo Braga et al. (2013), o teor de sólidos solúveis é 

um parâmetro de qualidade, influenciando na concentração e composição de componentes 

imprescindíveis à aceitação do fruto. 
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De acordo com Crisosto e Metheney (2003), a aceitabilidade da cereja é, principal-

mente, dependente da concentração de sólidos solúveis, a qual deve apresentar-se maior 

que 20 %. Ferreira et al. (2010) indica que o baixo teor de sólidos solúveis totais pode ser 

atribuído às características genéticas da cultivar, adubação, temperatura, irrigação e fatores 

climáticos, sendo a alta pluviosidade a que mais afeta a concentração de sólidos solúveis 

dos frutos, bem como a baixa taxa de radiação solar. 

Quanto ao parâmetro umidade, a polpa de cereja apresentou um teor equivalente a 

92,92%, valor próximo ao encontrado por Bueno et al. (2002), para morango e a acerola, 

que apresentam umidade de 92,5% e de 90,9%, respectivamente.  

A análise colorimétrica realizada nesse estudo apresentou valores médios de 17,46 

para o parâmetro L*, 13,74 para o parâmetro a*, de 6,68 para o parâmetro b* e de 25,83 

para o ângulo da tonalidade. Os atributos de cor verificados na polpa avaliada indicam que 

a polpa se encontra entre os eixos +a* (vermelho) e +b* (amarelo), pressupondo um grau 

de maturação adequado. Sendo a coloração um dos atributos mais atrativos em termos de 

qualidade para o consumidor, o impacto causado visualmente pela coloração da casca é 

fator dominante na preferência do consumidor (GAO; MAZZA, 1995; BRUNINI et al., 2003). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Os resultados verificados para a polpa de cereja do estudo demonstram baixo teor 

de STT, embora a ATT esteja de acordo com o verificado na literatura. A coloração da polpa 

de cereja apresentou valores entre os eixos +a* (vermelho) e +b* (amarelo). 
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RESUMO:  Este estudo objetivou analisar a situação de empresas do setor alimentício e 

avaliar o momento adequado para introdução de novidades no mercado.  Constatou-se que 

as empresas analisadas estão aptas e em momento oportuno para desenvolverem novos 

produtos.  

 

Palavras chave: Inovação. Produtos diferenciados. Estratégias.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em busca da inovação na indústria de alimentos, a meta é o lançamento de novos 

produtos no mercado para atender necessidades e gostos dos consumidores, como produ-

tos mais atrativos, saborosos e digestivos. Com isso, necessita-se de uma ampla quanti-

dade e variedade de alimentos processados, com valor agregado e custo acessível, para 

atender à demanda do consumo atual (BRAGANTE, 2014).  

A técnica de desenvolver novos produtos certamente é o ponto chave para empresas 

que desejam ganhar em competitividade e inovação. Porém, tal afirmação não deve ser 

generalizada entre todas as empresas, pois há situações em que o mercado de vendas se 

encontra em expansão de produtos e a inovação talvez não seja um ponto estratégico para 

o momento. Dificuldade financeira sem dúvida, é mais um obstáculo que impede setores 
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industriais de inovarem. Por vezes, o problema não seja expansão de vendas ou falta de 

investimentos e sim ausência de artifício no marketing.  Segundo Cabral (2016), a estratégia 

indispensável para as organizações que querem não só permanecer no ramo, mas também 

crescer e se tornarem-se referência em seus mercados. Isto indica que em certas situações 

a empresa não precisa melhorar qualidade, aparência, sabor ou qualquer outra caracterís-

tica no produto, mas sim trabalhar na publicidade da linha e torná-la mais atrativa para os 

consumidores. 

As pequenas empresas possuem dificuldades particulares para inserirem inovações 

que lhe são exigidas pelo mercado. De acordo com Pita (2007) o pequeno empresário não 

tem uma carteira de projetos, produtos ou processos para escolher. A pequena empresa 

tem apenas uma aposta e, portanto, seu risco é muito maior. Normalmente não há profissi-

onais voltados exclusivamente para trabalharem com inovações na indústria o que dificulta 

ainda mais saber qual o momento certo para levar novas informações ao mercado consu-

midor. 

Neste sentido, o presente estudo objetivou analisar a situação de empresas no setor 

alimentício quanto ao desenvolvimento de novos produtos e avaliar o momento adequado 

para lançamento destes no mercado.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada em três empresas da região serrana do Espírito Santo, após 

apresentação da proposta e consentimento dos proprietários e, ou responsáveis legais dos 

estabelecimentos. Todos os responsáveis demonstraram interesse em participar do estudo, 

visando a busca por inovações e qualidade dos seus produtos.  

As empresas avaliadas possuem diferentes setores de atuação, sendo: uma de pa-

nificação (situada no município de Afonso Cláudio - iniciou como uma pequena padaria e 

atualmente distribui seus produtos por todo o território capixaba e está em expansão para 
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outros estados brasileiros); outra é uma pequena agroindústria de molhos como catchup, 

maionese e mostarda (localizada no município de Venda Nova do Imigrante - busca inser-

ção de seus produtos nos principais supermercados do estado) e por fim, uma produtora 

de geleias, conservas e produtos de confeitaria (instalada no distrito de Pedra Azul).  

Após visita às empresas, elaborou-se um questionário estruturado, contendo quinze 

questões, todas seguidas de alternativas com notas pré-determinadas. As questões objeti-

varam caracterizar as empresas quanto ao mercado, situação atual (expansão, estabilidade 

ou decaimento); ociosidade do principal equipamento usado na produção (tempo médio 

que fica parado ao longo da produção); estratégia de marketing do principal produto da 

empresa (se está bem definida, estudada e alcançando as metas e objetivos propostos). 

As demais questões foram relacionadas a reclamações acerca dos produtos, qualidade dos 

mesmos e como a empresa lida ou lidaria com os concorrentes.  

As alternativas de respostas foram classificadas a partir de três notas previamente 

determinadas: notas 1, 5 e 9 indicavam o quão satisfatório eram as respostas de cada es-

tabelecimento. Foram determinadas faixas de pontuação final, a partir das quais se realizou 

análises para caracterização das empresas, sendo que: entre 01 e 45 pontos, a empresa 

necessita trabalhar no desenvolvimento de novos produtos; entre 46 a 90 pontos, é viável 

aproveitar o momento e as oportunidades para desenvolver novos produtos, principalmente 

se houver equipamentos com ociosidade, e acima de 90 pontos, o desenvolvimento de 

novos produtos já está presente nas metas da empresa, faz parte da estrutura, da visão e 

missão de estar sempre em busca de inovações ou melhorias para seus produtos, podendo 

a empresa optar por inovar no momento ou não.  

A aplicação do questionário foi realizada nas próprias empresas, aos proprietários e, 

ou representantes dos estabelecimentos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pontuação obtida individualmente para cada empresa, após análise e tabulação 

dos dados, pode ser observada na Figura 1. Todas as empresas foram classificadas na 

faixa de pontuação entre 46 e 90 pontos, indicando viabilidade para aproveitarem o mo-

mento e oportunidades para inovarem em produtos, processos e marketing.  

De acordo com Rezende (2015) os empreendedores precisam buscar ativamente as 

fontes de novidades e mudanças que indicam oportunidades para uma inovação de su-

cesso. 

Figura 1: Pontuação obtida por cada empresa de acordo com o setor alimentício. 

 

 

As empresas avaliadas devem beneficiar-se dos equipamentos em ociosidade e 

úteis para trabalhar com o desenvolvimento; melhorar itens de qualidade dos produtos, so-

bretudo relacionados às principais reclamações e aproveitar a estabilidade das vendas que 

é comum para todas. Além disso, é preciso trabalharem na estratégia do marketing, sendo 

colocado para todas, que este está bem definido, porém não alcançando os objetivos esta-
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belecidos de cada uma. Inovar será uma forma de avançar, reinventando processos inter-

nos e identificando oportunidades para maior retorno financeiro. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Com a realização deste estudo, constatou-se que as empresas avaliadas estão in-

seridas num momento oportuno para inovarem em produtos, processos e marketing. O de-

senvolvimento de novos produtos é essencial para os mercados, pois a ação de novidades 

pode aumentar os lucros, consolidar a competitividade e promover o empreendimento.  
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RESUMO: Avaliou-se a carne embalada a vácuo e resfriada a 4º C por 60 dias, através da 
contagem total de mesófilos, psicotróficos e bactérias ácido lácticas. E essas condições 
foram insuficientes para o controle dos microrganismos neste período. Recomenda-se 
estocagem em refrigeração por no máximo 20 dias. 

 

Palavras-chave: Conservação. Microbiologia Preditiva. Qualidade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir dos anos 50, com a modernização das indústrias brasileiras, os frigoríficos 

passaram a adotar novas formas de trabalho, trazendo um importante impacto para o setor 

e impulsionando a modernização dos abatedouros e das indústrias de carnes. Essas 

mudanças, promovidas com incentivos nacionais e internacionais, somados às empresas 

já existentes ampliaram a quantidade de carne ofertada no mercado interno e também 

aquela destinada ao mercado exterior (MIRANDA; MOTTA, 2001). 
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Segundo dados de maio de 2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), o Brasil é um dos maiores produtores mundial de proteína animal 

e tem no mercado interno o principal destino de sua produção, estima-se que para 2018 a 

produção de carne bovina alcance cerca de 9 milhões de toneladas, sendo 

aproximadamente 77% da produção seja destinada ao consumo interno. Estima-se também 

que o consumo per capita de carne bovina chegue a 33,4 Kg (MAPA, 2018). 

A preocupação com a qualidade e segurança alimentar da carne bovina cresce 

conforme a demanda por esse produto. As técnicas mais importantes de conservação de 

alimentos baseiam-se, predominantemente, na redução das taxas de alterações 

microbiológicas, intimamente associadas com a segurança alimentar (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2011). Em relação a carnes de modo geral, os métodos de 

conservação mais empregados utilizam a cadeia do frio e tecnologia de embalagens para 

controle de microrganismos, que tem por finalidade reduzir a atividade microbiana e retardar 

a deterioração do alimento. 

Tendo em vista que a microbiota presente na carne in natura influencia diretamente 

na sua qualidade e segurança sanitária, faz-se necessário conhecer o comportamento dos 

microrganismos nas condições de processamento que o alimento é submetido. A 

microbiologia preditiva fornece dados para elaboração de curva do crescimento/inativação 

de microrganismo sob condições conhecidas ao longo do tempo. Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho foi verificar o comportamento da microbiota acompanhante em carne bovina 

in natura embalada à vácuo e armazenada sob resfriamento a 4º C por 60 dias. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Cortes de contrafilé foram obtidos em matadouro frigorífico com Serviço de Inspeção 

Federal (SIF) do município de Cuiabá/MT, e transportados sob temperatura de refrigeração 

até o Laboratório de Biologia Molecular e Microbiologia de Alimentos da Faculdade de 
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Nutrição/UFMT. Produzidos 45 bifes de 100g cada, de Músculo longissimus dorsi (parte do 

contrafilé bovino), embalados à vácuo e estocados em incubadora tipo B.O.D. à 

temperatura de 4ºC durante 60 dias.  

Análises microbiológicas foram realizadas semanalmente com intervalos variando 

entre 24, 48 e 168 horas, até completar 1440 horas de experimento, totalizando 15 pontos 

de análise, sendo que para cada ponto foram analisados 3 bifes e duas replicatas de cada 

bife (totalizando 6 replicatas). Sendo realizada contagem total em placa de microrganismos 

mesófilos, por método de plaqueamento em profundidade, e psicrotróficos e bactérias ácido 

lácticas, ambos por método de plaqueamento em superfície. Os dados foram analisados 

utilizando o software DMFit, predizendo concentração inicial dos grupos de 

microrganismos, duração de fase lag (λ), taxa de crescimento e crescimento máximo (µmáx). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando-se os parâmetros cinéticos para os grupos dos mesófilos, psicrotróficos 

e bactérias ácido lácticas (Tabela 1), se verificou que as contagens finais de populacionais 

dos grupos dos mesófilos e psicrotróficos estavam acima de 8 log10 de UFC/g. Estas 

contagens já comprometem a qualidade do produto, pois, segundo Jay (2005) contagens 

entre 6 e 7 log10 UFC/g destes microrganismos, em carnes embaladas a vácuo já há 

desenvolvimento de odores desagradáveis, e possível deterioração. Alguns autores citam 

que contagens de 5 e/ou 6 log10 de UFC/g destes grupos são limites máximos que a partir 

destes já se compromete a qualidade do produto (FORSYTHE, 2007). 

Os grupos de mesófilos e bactérias ácido lácticas apresentaram fase lag de 7,3 e 9 

dias, respectivamente. Destaca-se que o grupo de psicrotróficos apresentou o menor tempo 

de duração da fase lag, cerca de 6 dias, devido à temperatura de armazenamento ser 

favorável para o seu desenvolvimento. A temperatura recomendada da carne bovina 

refrigerada é de 0 a 7ºC, no estudo de Oliveira et al (2008) 33% dos estabelecimentos 
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monitorados não comercializam carnes e produtos cárneos em temperatura recomendada, 

encontra-se entre 4 e 13ºC, temperatura favorável para o crescimento de psicrotróficos. 

Em geral, as condições a que foram submetidas as amostras, ou seja, estocagem 

em refrigeração a 4º C em embalagem a vácuo, não foram suficientes para controlar o 

desenvolvimento de mesófilos, psicotróficos e bactérias ácido lácticas durante o período de 

60 dias. Resultados semelhantes foram obtidos por Silva (2015), que avaliou 18 amostras 

de M. Longissimus dorsi submetidas a estocagem por refrigeração a 4ºC e 10º C embaladas 

a vácuo; as amostras analisadas apresentaram-se impróprias para consumo logo nos 15 

dias iniciais de estocagem. 

Tabela 1: Parâmetros cinéticos dos microrganismos analisados 

 

 

4 CONCLUSÃO 

As condições de estocagem implementadas mostraram que a recomendação de 

estocagem comercial, 4ºC pelo período de 60 dias para carne bovina in natura embalada a 

vácuo, podem permitir alteração da qualidade deste produto por ação de microrganismos. 

Desse modo, com intuito de garantir máxima qualidade recomenda-se o tempo de 

estocagem deste produto no máximo pelo período de 20 dias sob refrigeração constante.  

  

Microrganismo 

Concentração 

inicial (log 

UFC/g) 

Concentração 

final (log 

UFC/g) 

Fase lag (h) 

Taxa de 

Crescimento 

(log UFC/g/h) 

Mesófilos 2,74 8,43 175,04 0,074 

Psicotróficos 0,8 8,11 144,57 0,062 

Bactérias ácido 

lácticas 
2,21 5,61 215,2 0,013 
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RESUMO: A qualidade do café sofre influência da presença de defeitos. O objetivo foi 
determinar a classificação física do café submetido ao descascamento prévio a secagem e 
sombreamento durante o cultivo. O café sombreado sem casca obteve classificação tipo 4 
e o pleno sol com casca, classificação tipo 6.  

 

Palavras-chave: Defeito. Qualidade. Manejo. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A valorização da qualidade do café é uma antiga preocupação que levou os setores 

ligados à atividade cafeeira no Brasil a elaborarem as normas de classificação em 1917. 

Nessas normas que sofreram poucas modificações até hoje, observa-se uma ênfase a 

certos atributos que estão associados à aceitação ou rejeição do café para o consumo 

(SILVA, 2005).  
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No Brasil, a qualidade do café é avaliada principalmente em função de duas 

classificações: a primeira por tipo e a segunda por bebida, a qual é realizada oficialmente 

pela prova da xícara. 

Para se classificar o café quanto ao tipo, os principais critérios a serem considerados 

são o aspecto e a quantidade de defeitos presentes em uma amostra de 300 gramas de 

café beneficiado. 

No Brasil, a classificação por tipo admite sete valores decrescentes de 2 a 8, 

segundo as normas estabelecidas na Tabela Oficial Brasileira de Classificação. Logo, cada 

tipo corresponde a um maior ou menor número de defeitos (grãos imperfeitos ou 

impurezas), contidos na amostra (IBC, 1977). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os grãos de café do tipo cultivar Oeiras MG utilizados neste estudo foram da espécie 

Coffea arabica da safra 2018, agroecológicos, provenientes do Instituto Federal de 

educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. A 

colheita e secagem foram realizadas no próprio campus. Já o descascamento das amostras 

secas com casca e a classificação dos grãos foi realizada com contribuição do “Café 

Príncipe”, em Varginha – MG. 

 

2.1 Preparo das Amostras 

A colheita foi realizada manualmente, onde as maiorias dos frutos colhidos estavam 

no estágio ideal de maturação, grãos cereja. Como os grãos foram cultivados tanto em 

áreas a pleno sol, quanto em áreas sombreadas, a colheita foi realizada separadamente 

para grãos cultivados em cada área, gerando duas amostras distintas. Cada amostra foi 

dividida em duas partes, sendo que uma foi submetida ao descascamento prévio à 

secagem sol e a outra foi seca com casca. Logo, ao final, foram obtidas quatro amostras: 
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- Amostra A: regiões a pleno sol e secos com casca;  

- Amostra B: regiões a pleno sol e secos sem casca;  

- Amostra C: regiões sombreadas e secos com casca; 

- Amostra D: regiões sombreadas e secos sem casca. 

 

2.2 Classificação Física 

Na classificação física, foi utilizado 300 g de cada amostra, onde os grãos foram 

separados quanto aos defeitos: granado, conchos, brocados, originários da colheita: pretos; 

verdes; ardidos; paus, pedras, torrões e casca; originários do beneficiamento: quebrado; 

coco; marinheiro; cascas; paus, pedras, torrões e casca. Após a separação dos defeitos, 

os mesmos foram contabilizados e o café foi classificado de acordo com seu número de 

defeitos baseado na Tabela Oficial Brasileira de Classificação da COB (Classificação Oficial 

Brasileira), tendo assim a classificação por tipo.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presença de defeitos no café beneficiado pode ter duas origens: de natureza in-

trínseca ou extrínseca. Os defeitos de natureza intrínseca são considerados como anoma-

lias que aparecem no grão beneficiado e que influenciam a cor, o formato e o desenvolvi-

mento dos grãos tendo sua origem no cafeeiro ou pós-colheita (SEGGES, 2001). Ainda com 

o mesmo autor, os defeitos extrínsecos são elementos advindos da lavoura ou do terreiro 

e que não são eliminados durante o beneficiamento do café. Os defeitos encontrados nas 

amostras avaliadas estão apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1. Defeitos presentes nos cafés avaliados 

 

 

Defeito 

Amostra A 

Pleno Sol 

com casca 

Amostra B 

Pleno Sol 

sem casca 

Amostra C 

Sombreado 

com casca 

Amostra D 

Sombreado 

sem casca 

Broca 5 24 0 3 

Quebrado 44 15 23 0 

Verde 42 2 30 4 

Concha 0 8 5 20 

Mal formado 0 9 0 3 

Ardido    0 0 7 0 

Total de defeitos 91 58 65 30 

Classificação Tipo 6 Tipo 5 Tipo 5 Tipo 4 

 

Comparando as amostras pleno sol com casca e pleno sol sem casca, pode-se ob-

servar que o descascamento teve um efeito no número total de defeitos, sendo que a des-

cascada teve melhor classificação comparação a com casca. O mesmo efeito do descas-

camento pode ser observado para as amostras sombreadas, já que houve melhora na clas-

sificação com o descascamento. Esse fato está relacionado com uma umidade mais uni-

forme e a seletividade dos grãos durante o descascamento, uma vez que o grão descas-

cado atinge teores de umidade mais uniformes e mais rapidamente o que pode interferir no 

número de grãos quebrados. Além disso, o descascamento também possibilita a separação 

dos grãos verdes por facilitar sua visualização e retirada da amostra, o que impacta na 

diminuição do número de defeitos de grãos verdes, melhorando sua classificação, essa 

justificativa pode ser confirmada por OCTAVIANI (2005) que enumera as vantagens da re-

tirada da casca (exocarpo do fruto) como a possibilidade de retirada de frutos ainda verdes, 

onde nos procedimentos de lavagem e secagem convencionais, não se separam dos frutos 
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cereja, o que pode provocar excessiva acidez a bebida, além de piorar a qualidade na clas-

sificação por tipo, já que os grãos verdes constituem defeitos, nesta avaliação. 

Houve aumento no número de grãos mal formados e com broca depois da retirada 

da casca. Possivelmente este fato está associado com a amostragem utilizadas no trabalho, 

pois são resultados que não eram esperados. 

As amostras cultivadas a pleno sol não apresentaram grão ardido. Já nas amostras 

sombreadas, esse defeito foi encontrado somente porção seca com casca, o que evidencia 

a influência do descascamento na redução desse defeito. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o descascamento teve influência sobre a classificação física, 

tendo impactado na diminuição do número de defeitos total, o que melhorou a classificação 

por tipo. Já o cultivo sombreado teve impacto minimizando alguns defeitos, porém percebe-

se a necessidade de novos estudos sobre a influência do sombreamento sobre a incidência 

de defeitos para subsidiar a tomada de decisão sobre o manejo da cultura. 
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RESUMO: É de necessidade vital na alimentação humana o ato de comer, quando, o que 
e com quem comer compõem o mesmo sistema com atribuições no ato de se alimentar. 
Por meio de um formulário sobre o tema abordado este trabalho tem como objetivos anali-
sar a cultura e ato de se alimentar dos seres humanos. Tendo em vista falta de tempo. 
Metade dos entrevistados afirma que é comum substituir refeições por lanches, devido a 
agilidade no preparo. 

 

Palavras-chave: Alimentação. Rotina acelerada. Cultura. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O ato de comer é de necessidade vital na alimentação humana, onde também natu-

reza e cultura se encontram. Quando, o que e com quem comer compõem um sistema se 

significados como atribuições no ato de se alimentar. A alimentação vista como um fenô-

meno social, não se limita a ser uma resposta prepotente de sobrevivência ao “comer para 
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viver”, pois se para todo homem é necessário manter a sobrevivência, para isso ele alimen-

tam, consequentemente sobrevivem de maneira particular, culturalmente forjada e até cul-

turalmente marcada (MACIEL, 2002).  

Segundo Roberto DaMatta (1986), quando se trata do assunto alimentação, estabe-

lece uma relação entre comida e alimento, em que ele diz que “comida não é apenas uma 

substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o 

jeito de comer não define apenas quem está ingerindo tal alimento, mas também o alimento 

a ser ingerido”. 

O costume de se alimentar pode revelar de uma civilização desde a sua eficiência 

produtiva e reprodutiva, na obtenção, conservação e transporte de gêneros de primeira 

necessidade e os luxos. (CARNEIRO,2003). 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a cultura e o ato de se alimentar dos 

seres humanos no passado em comparação ao tempo atual. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para a realização desse estudo, foi através de um formulá-

rio online. Onde nesse formulário, constavam algumas simples perguntas de múltiplas es-

colhas a respeito do tema abordado. 

As perguntas utilizadas nesse formulário estão disponibilizadas a seguir, pela ta-

bela 1. 
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Tabela 1: Formulário 

 

• Quantas refeições você faz por dia? 
 

• Você se senta à mesa durante as refeições? 
 

• Você tem o costume de se alimentar com os seus familiares? 
 

• Você deixa de realizar alguma refeição por falta de tempo? 
 

• Sua rotina interfere na qualidade da sua alimentação? 
 

• Quanto tempo em média você leva para se alimentar? (Almoço/Jan-
tar) 
 

• Na sua opinião, é comum trocar refeições por lanches, por questões 
de agilidade no preparo do alimento? 

• Você tem costume de preparar a sua própria refeição? 
 

• Você acompanha sites ou blogs de culinária para para preparar ou 
consumir seu alimento? 

• É frequente alimentar-se durante o deslocamento para o trabalho, 
escola ou faculdade? 

• Você consome suas refeições enquanto assiste TV? 
 

• Você consome suas refeições enquanto usa o computador? 
 

• Você responde Whatsapp ou e-mails enquanto come? 
 

• Você acha que os aparelhos eletrônicos como (TV, Celular,Note-
book) influenciam no modo de se alimentar? 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo antropológico abordou alguns pontos do hábito alimentar diário e pôde-se 

obter certos dados. Dos 51 participantes envolvidos, 60,8% são do sexo feminino, enquanto 

39,2% são homens; a idade varia de 10 a 30 anos, sendo sua maioria residente de Bom 
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Jesus do Itabapoana – RJ. 

Foi possível observar que 37,3% dos participantes se alimentam 4 vezes ao dia, 

25,5% comem 5 vezes por dia e 19,6% alimentam-se 3 vezes ao dia, como pode ser ob-

servado no gráfico 1. 

Apenas 5,9% comem 9 vezes por dia e 2% fazem dez ou mais refeições por dia. 

Gráfico 1:  

 
  
 

Observou-se também que a maioria dos entrevistados leva de 10 a 20 minutos para 

se alimentar durante o almoço ou jantar, como mostra o gráfico 2. E 58,8% dos participantes 

costumam preparar sua refeição a ser consumida. Uma pequena quantidade dos contribu-

intes do estudo, 27,5% acompanha sites e/ou blogs de culinária para preparar ou consumir 

a refeição e 3,9% respondeu que não se aplica. 
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Gráfico 2: 

 
 

Um resultado alarmante identificado aponta que a maioria dos participantes obser-

vam que os aparelhos eletrônicos como, celular, TV e computador, influenciam o modo de 

se alimentar, como demonstra o gráfico 3. 

Gráfico 3: 
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De acordo com as informações recolhidas no presente estudo, percebe-se que a 

cultura alimentar mudou se comparado à geração anterior, parte dessa mudança está ligada 

com a rotina cada vez mais agitada, já que 74,% dos participantes deixam de fazer alguma 

refeição frequentemente devido à falta de tempo. Os dados mais explícitos que demonstram 

essa mudança apontam que 86,3% concordam que a rotina interfere na qualidade da ali-

mentação; da mesma forma que, 90,2% dos entrevistados identificam que aparelhos ele-

troeletrônicos influenciam o modo de se alimentar. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

De acordo com as informações recolhidas no presente estudo, percebe-se que a 

cultura alimentar mudou se comparado à geração anterior, parte dessa mudança está ligada 

com a rotina cada vez mais agitada, já que 74,% dos participantes deixam de fazer alguma 

refeição frequentemente devido à falta de tempo; sendo comum também a troca de alguma 

refeição por lanche, pelo preparo mais rápido em relação a refeição.  
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RESUMO: Este trabalho apresenta um procedimento analítico para screening do teor de 
proteínas em amostras de leite cru e integral, baseado na precipitação com CuSO4 e em 
medidas de imagens digitais com a câmera de um smartphone. O método apresenta preci-
são de + 3% e erro padrão de 0,5%.   

 

Palavras-chave: Análise semi-quantitativa. Fraude. Smartphone. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O leite é um alimento de grande consumo na dieta do brasileiro, devido ao baixo 

custo e à sua qualidade nutricional. Frequentemente, são noticiados casos de adição de 

água no leite (que ocorrem tipicamente na faixa de 1 a 20% (v/v)), prática considerada 

fraude pela legislação brasileira e que objetiva o lucro financeiro (MOORE; SPINK; LIPP, 

2012). A maior parte dos procedimentos analíticos disponíveis para o controle de qualidade 

do leite não apresenta detectabilidade apropriada para a condição típica de fraude ou re-

quer instrumentação de custo relativamente elevado, dificultando o monitoramento da qua-

lidade do produto.  
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O protocolo mais utilizado para a classificação do leite é a norma internacional ISO 

21543 (AFNOR, 2006), baseado na espectroscopia do infravermelho próximo (NIR). As 

principais limitações deste método são o custo e a baixa acessibilidade, já que no Brasil 

existem poucos laboratórios capacitados para a execução deste protocolo. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma 

estratégia analítica simples, acessível, portátil, de baixo custo e robusta, com detecção ba-

seada em imagens digitais adquiridas por um smartphone, para classificar o leite quanto ao 

teor de proteínas e, indiretamente, avaliar se houve fraude do produto por diluição. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento desenvolvido se baseia na insolubilidade das proteínas em soluções 

salinas (BALDWIN, 1996). Utilizando-se sal em excesso é possível estimar indiretamente o 

teor de proteínas, com base na medida da quantidade de um dos íons remanescentes após 

a precipitação. No procedimento proposto, sulfato de cobre foi utilizado como agente preci-

pitante. 

Em 5,00 mL de leite adicionou-se 1,25 mL de solução de CuSO4 0,30 mol L-1, seguido 

de homogeneização por ca. 1 min e centrifugação (2380 rpm, por 10 min). Transferiu-se 

0,50 mL do sobrenadante juntamente com 1,00 mL de solução de EDTA 0,25 mol L-1  para 

um tubo tipo eppendorf. Imagens digitais foram medidas na solução resultante, de colora-

ção azul turquesa, após 3 min de reação. 

As imagens digitais foram adquiridas com a câmera de um smartphone (LG K10 Pro, 

13 megapixels, resolução de 4128 x 2096 pixel) e convertidas nos espaços RGB (Red-Blue-

Green) a partir de um aplicativo gratuito de manipulação de imagens (ColorGrab®, Looma-

tix, versão 3.6.1, 2017). O experimento foi conduzido em condições de iluminação contro-

lada, utilizando-se uma caixa de isopor branca (18 cm altura x 22 cm comprimento x 13,5 
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cm profundidade) com uma lâmpada LED em sua base (KIAN, módulo com 30 LEDs, ali-

mentação 127/220V ~ 60Hz, potência máxima 1,5W, bateria de lítio com tensão 3,7 V). A 

câmera do celular foi posicionada a 11,5 cm de distância da amostra.  

O tratamento de dados considerou apenas o canal R, que foi corrigido com uma 

solução de referência, devido à complementaridade com a faixa de absorção de radiação 

pelo complexo. 

 

 

2.1 Amostras de referência  

Trinta amostras de leite cru foram previamente analisadas pelo método de referência 

(AFNOR, 2006), na Clínica do Leite (laboratório da ESALQ/USP, Piracicaba/SP). Em se-

guida, estas amostras foram analisadas de acordo com o método proposto. A coloração 

alaranjada (em função do conservante bronopol 0,02% (m/v)) não afetou significativamente 

os resultados obtidos. 

Para estabelecer os limites de classificação, uma amostra com concentração de pro-

teína de 3,5% (m/v) foi analisada diretamente e após diluição a 3,0% (m/v) de proteínas. O 

canal R foi monitorado e as medidas foram repetidas por 9 vezes para cada condição, a fim 

de estabelecer o intervalo de confiança para o screening.  

 

2.2 Amostras comerciais 

Oito amostras comerciais de leite integral (UHT e pasteurizado), de marcas distintas 

e adquiridas no comércio local de Piracicaba (SP), foram avaliadas e classificadas de 

acordo com o procedimento proposto. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores médios de R para as concentrações limítrofes foram 87 + 2 (para 3,5% 

(m/v) de proteína) e 94 + 3 (para 3,0% (m/v) de proteína). Em ambos os casos, o coeficiente 

de variação foi de 3,0%. Os dados apresentam distribuição normal e calculou-se o intervalo 

de confiança em que 95% das amostras estão distribuídas, ou seja, 84 < R < 98.  

 

3.1 Amostras de referência 

As amostras de referência foram analisadas de acordo com o procedimento proposto 

para a validação da escala estabelecida para classificar as amostras. A amostra utilizada 

para estabelecer as faixas limítrofes não foi considerada a fim de se evitar vieses nas me-

didas.  

Apenas 1 amostra (i.e., 4% do conjunto amostrado) não apresentou valores de R 

dentro do intervalo de confiança estabelecido, embora apresentasse conformidade em re-

lação à concentração de proteína pelo método de referência. Os resultados para proteína 

variaram de 86 + 1 a 90 + 2, o que significa que as amostras se encontram dentro do limite 

de proteínas estabelecido, i.e., de 3,00 a 3,53% no método de referência. Além disso, a fim 

de avaliar a exatidão do procedimento proposto, foram realizados testes com adição pro-

posital de água em 5 amostras diferentes, nas concentrações de 10 a 40% (v/v). Todas as 

amostras adulteradas foram classificadas como não conformes, com R variando entre 99 + 

2 e 109 + 1.  

 

3.2 Amostras comerciais 

As amostras de leite comercial apresentam teor de proteína padronizado em ca. 

3,0%, e se estabeleceu como o intervalo de confiança específico para este grupo (conside-

rando a média e erro padrão específico para esta concentração) 92 < R< 98. Observou-se, 

considerando 95% de significância, que 3 amostras avaliadas estão em conformidade; 2 
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amostras apresentam teor de proteína inferior a 3,0%, enquanto 2 apresentam mais que 

3,0% de proteína; e 1 amostra não está conforme, (teor de proteína inferior a 3,0%), pois 

suas medidas não são compatíveis com o intervalo descrito, mesmo considerando a dis-

persão das mesmas. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

O procedimento proposto pode ser utilizado para identificar adulterações por adição 

de água e é aplicável em amostras de leite cru e integral, pasteurizado ou UHT. É possível 

classificar em relação ao teor de proteína considerando concentrações limítrofes em cada 

caso, o que permite a avaliação de conformidade do leite em relação ao teor de proteína, 

com um procedimento rápido, simples e de baixo custo. 
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RESUMO: O Socol é um produto bastante apreciado no estado pelo seu sabor e combina-
ções de pratos. Por ser feito de forma artesanal e ter recebido o título de Identificação Ge-
ográfica (IG) recentemente, despertou-se o interesse em realizar análises de controle de 
qualidade. Ambas as amostras apresentaram implicações inesperadas. 

 

Palavras-chave: Socol. Microbiologia. Controle de qualidade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Definir a qualidade da carne suína representa algo bastante amplo e complexo, prin-

cipalmente quando se trata de embutidos feitos por esta matéria prima, sua qualidade tam-

bém deve ser considerada em relação às suas capacidades nutritivas quanto ao consumi-

dor. 

Neste trabalho será analisada a qualidade microbiológica de um embutido de carne 

suína denominado por Socol. Alimento produzido na cidade de Venda Nova do Imigrante-

ES que, recentemente, ganhou o certificado de Indicação Geográfica (IG). O socol é um 

embutido de origem suína, sendo feito a partir do lombo do porco, envolvido por um reves-

timento de peritônio suíno, temperado com sal, alho e pimenta-do-reino. Seu processa-

mento consiste na cura e armazenagem de forma artesanal e seu consumo é feito em fatias 
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finas e cruas (Gonçalves, 2018).  

De acordo com Pasche e Ferreira (2010), “A qualidade nas agroindústrias é funda-

mental, pois os impactos da não qualidade podem afetar diretamente a saúde humana”. 

Assim, a preocupação com a qualidade de produtos e processos devem estar nas agroin-

dústrias, sobretudo associada à questão da segurança do produto e dos riscos de compro-

metimento à saúde do consumidor. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbi-

ológica do socol. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O embutido de carne suína analisado microbiologicamente neste estudo foi o produto 

feito por agroindústrias familiares da região de Venda Nova do Imigrante - ES, conhecido 

como Socol. Feito de lombo suíno, sua receita é de origem italiana e se mantém viva pelas 

famílias de Venda Nova do Imigrante. Foram analisados produtos provenientes de duas 

Agroindústrias, codificados como amostras A e B. 

Para realização das análises microbiológicas, foram utilizadas diferentes técnicas 

para quantificação de: mesófilos e psicrotróficos em meio Ágar PCA e tempo de incubação 

de 24h a 35°C e 10 dias a 7°C, respectivamente; bactérias lácteas em Ágar MRS, com 

incubação por 48h a 35 °C; Staphylococcus sp. em  Ágar Baird Parker, com incubação por 

48 h a 35 °C; Fungos Filamentosos e Leveduras em Ágar DG18, com incubação por 7 dias 

a 25 °C; Coliformes Totais em caldo verde brilhante, com incubação por 24h a 35°C; segui-

dos de Coliformes Termotolerantes em caldo EC, com incubação por 48h a 45°C.  

Foram utilizadas as técnicas de plaqueamento em superfície para todas as análises 

descritas acima, com exceção da contagem de mesófilos, que foi feita por plaqueamento 

em profundidade, da contagem de bactérias lácteas, que utilizou profundidade com sobre-

camada, e das análises de coliformes, onde empregou-se a técnica do Número Mais Pro-

vável (NMP) com série de três tubos. 
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Para cada análise, utilizaram-se 10 gramas de cada amostra, em 90 mL de solução 

salina 0,9% e realizadas as diluições necessárias para obtenção dos resultados.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 1 estão expostos os resultados obtidos durantes as análises. Com posse 

destes, pode-se discutir sobre a importância e aplicação de cada um na área de alimentos.  

Tabela 2: Resultados obtidos nas análises microbiológicas. 

ANÁLISES AMOSTRA A AMOSTRA B 

Psicrotróficos 1,9x104   FC/g 6,7x103   UFC/g 

Mesofilos 1,0x106   UFC/g 7,7x105   UFC/g 

Bactéria lácteas 1,4x106   UFC/g 5,0x106   UFC/g 

Staphylococcus sp. 5,9x105   UFC/g 4,9x105    UFC/g 

Fungos filamentosos e Leveduras 1,5x106   UFC/g 1,1x106  UFC/g 

Coliformes Totais 9,2 NMP/g 3,6 NMP/g 

Coliformes Termotolerantes <3 NMP/g <3 NMP/g 

 

As análises realizadas são de suma importância para discutir sobre a higiene dos 

produtos fabricados na região de Venda Nova do Imigrante, cada uma delas foca em um 

tipo de problema ou característica indesejável que possa aparecer durante a shelf-life do 

produto. O grupo de bactérias psicrotróficas é o principal responsável pela deterioração de 

produtos pela atividade de suas enzimas extracelulares resistentes ao calor, com uma con-

tagem elevada, pode-se diminuir a vida de prateleira, e acarretar prejuízos aos produtores.  

Os microrganismos mesófilos representam a maioria dos problemas encontrados na 

indústria por terem temperatura ótima de crescimento em temperatura ambiente, este fator 
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influencia diretamente no socol que matura nessas condições. A contagem desses micror-

ganismos foi acima do esperado, indicando falha na higiene e boas práticas de fabricação. 

Bactérias lácteas e fungos filamentosos e leveduras, por sua vez, são responsáveis pela 

maturação e cura do produto, a alta contagem está ligada ao tempo que este foi submetido 

a estes processos, não sendo um problema no caso em questão. Algumas cepas de Sta-

phylococcus aureus podem liberar enterotoxinas, que são resistentes a altas temperaturas, 

a concentração encontrada deste microrganismo é preocupante, necessitando-se de estu-

dos mais aprofundados e identificação da cepa encontrada.  

Os coliformes são indicativos de falha na higiene dos manipuladores e não segui-

mento de boas práticas de fabricação, dentre outros fatores, dois grupos foram analisados 

(totais e termotolerantes) que são os exigidos por legislação, os resultados foram positivos 

quanto a esse grupo, sendo que os termotolerantes tiveram a mínima contagem possível 

nos resultados, e os totais estavam dentro do esperado sendo seguro. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Concluiu-se que o embutido de carne suína (Socol), apresenta falhas de processa-

mento, higiene de manipuladores e não cumprimento das boas práticas de fabricação, 

como mostra os resultados obtidos através das análises feitas em laboratório. Diversos 

fatores podem comprometer a qualidade de produtos, tanto intrínsecos quanto extrínsecos 

como as matérias primas utilizadas, tempo de cura, condições de armazenamento, dentre 

outros. Mas pode-se prevenir essa contaminação tendo cuidados necessários e adotando 

medidas preventivas, além de acompanhamento periódico da qualidade microbiológica dos 

produtos, garantindo um controle da produção e posterior melhora dos resultados.  
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RESUMO: A determinação da quantidade de mesófilos, psicrotróficos, bactérias lácticas, 
fungos e coliformes, em UFC/g, é importante para o reconhecimento dos problemas decor-
rentes da estocagem ou processamento inadequados e dos possíveis malefícios que po-
dem gerar à saúde de quem estará consumindo o alimento. O objetivo do trabalho foi de-
terminar a quantidade de mesófilos, psicrotróficos, bactérias lácticas, fungos filamentosos, 
leveduras, coliformes totais e termotolerantes presentes na mortadela. O resultado encon-
trado indicou a presença de mesófilos e de fungos filamentosos, o que interfere diretamente 
na deterioração e infere sobre a forma de comercialização ou de armazenamento do pro-
duto. 

 

Palavras-chave: Segurança Alimentar. Produtos Cárneos. Embutidos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A mortadela é reconhecida por ter sua aceitação dentro de todos os setores sociais, 

tendo sua origem no Brasil com a chegada de imigrantes italianos e o processamento arte-

sanal de produtos embutidos e frios (KRONE, 2014). Os produtos embutidos são reconhe-

cidos como subprodutos da indústria cárnea obtidos por meio de emulsão de partes não 

beneficiadas. Segundo o 4º regulamento técnico de 31/04/2000 da instrução normativa SDA 

(BRASIL, 2000), emprega-se miúdos como estômago, miolos, língua, fígado, coração e rins 

em concentração máxima de 60%, sendo pele e tendões no máximo 10%. As mortadelas 
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comumente vendidas em mercados brasileiros são as do tipo bologna, podendo ter o acrés-

cimo de aditivos característicos para conservação. Com relação ao processo final de pro-

cessamento térmico, utiliza-se a definição do código Internacional Recomendado de Práti-

cas de Higiene para Alimentos pouco ácidos e Alimentos acidificados envasados das se-

ções 7.5 e 7.6.1. à 7.6.7 (CAC/RCP, 1979). 

O objetivo deste trabalho foi indicar a quantidade de mesófilos, psicrotróficos, bacté-

rias lácticas, fungos e coliformes presente nas amostras de mortadela identificadas com C 

e P, de grande valor agregado por serem de marcas conhecidas. Desta forma, inferir sobre 

possibilidades de patogenicidade em relação a quantidade de unidades formadora de colô-

nias por grama de alimento (UFC/g). Sabendo que a contagem de microrganismos demons-

trou riscos de contaminação alimentar, indica-se a existência de mais pesquisas sobre o 

assunto. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foi feita uma amostragem indicativa de mortadelas tipo bologna suína usando amos-

tragem de duas concorrentes reconhecidas como amostras C e P, sendo para cada em-

presa 6 amostras do lote 06/JUL/2018 comprados em locais sobre temperatura ambiente. 

Fora escolhido trabalhar com mortadelas e principalmente destas duas marcas por ser um 

alimento inserido na mesa de famílias de diversas classes sociais e oriundas de diferentes 

meios culturais, tendo um público interessado mais abrangente. Todo o procedimento ex-

perimental fora realizado na cidade em que foram comprados os alimentos, Venda Nova do 

Imigrante, por contar com a estrutura laboratorial de análise microbiológica do Instituto Fe-

deral do Espírito Santo (IFES) - campus Venda Nova do Imigrante no mês de julho do ano 

de 2018.  As amostras de mortadela foram pesadas em 10 gramas com a utilização de 

balança analítica e diluídas em solução salina 0,9% p/v. Para as análises de mesófilos e 
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psicrotróficos utilizou-se meio de cultura Plate Count Agar (PCA), padrão para estas análi-

ses com 2 séries de diluição (até 10−2), sendo que bactérias lácticas foram necessárias 3 

séries de diluição (10−3) com meio de cultura ágar MRS lactobacillus (MRS). Para fungos 

utilizou-se Ágar dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol Base (DRBC) com 3 diluições. A téc-

nica de coliformes foi técnica do número mais provável (NMP) com a utilização do caldo 

lactosado com 4 séries de diluição como teste presuntivo, bem como posteriores caldos VB 

e EC para confirmação. Todos os testes foram feitos em duplicata e seguindo metodologia 

de SILVA (1997), sendo a mesma metodologia de análise para os dados encontrados e 

posteriores consultas bibliográficas foram feitas seguindo a linha de produtos embutidos de 

forma geral. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se as condições encontradas no alimento para os microrganismos estuda-

dos na tabela abaixo, onde as amostras das duas concorrentes diferentes (C e P) aparecem 

com as respectivas quantidades de microrganismos: 

Tabela 1: Contagem de microrganismos encontrados nas amostras 

 

 

A tabela 1 indica que a contagem de microrganismos psicrotróficos, bactérias lácticas 

e coliformes termotolerantes apresenta-se abaixo do limite de detecção. A observação de 
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mesófilos e de fungos foi maior para a amostra C, destaca-se que as amostras foram ad-

quiridas em locais diferentes. Locais de armazenamento aberto e de temperaturas ambien-

tes é um indicativo da presença destes tipos dos microrganismos encontrados.  A análise 

de fungos (maior na amostra C, como apontado pela tabela 1) é um indicativo de possível 

alteração de qualidade sensorial e promove a possibilidade de risco à saúde humana por 

ser a porta de entrada para outros microrganismos e de micotoxinas, substâncias produzi-

das pelo próprio fungo. A presença de fungos em produtos cárneos, é algo que vem sendo 

relatado em alguns artigos (MAZIERO, 2010), como contaminação indireta, mas a inade-

quada formação de fungos na mortadela é um indício que, se tiver micotoxinas, sua via foi 

direta e possivelmente devido às condições de estocagem, processamento, local úmido e 

de temperatura apropriada para a formação do microrganismo. A micotoxina é um complexo 

de substâncias de metabólitos secundários e que são passíveis de efeitos negativos à sa-

úde humana, podendo o efeito (chamado micotoxicose) ser agudo ou não, dependendo da 

dose (MAZIERO, 2010). Por seus efeitos causarem uma série de distúrbios em órgãos e 

tecidos, variando o tempo do desenvolvimento das micotoxicoses com a dose, seu diag-

nóstico é muito difícil, subestimando seu real perigo nos alimentos. As condições de arma-

zenamento para a amostra C precisam ser melhores avaliadas por apresentarem maiores 

quantidades de microrganismos. A não presença de psicrotróficos e de bactérias lácticas 

indicam ambientes de temperaturas mais amenas e equipamentos de processamento e 

beneficiamento higienizados e específicos, mas a proliferação de fungos e de microrganis-

mos mesófilos indicam falha no controle de umidade do local de estocagem e fatores de 

rápida deterioração por formação de ácido lático e perda de textura no alimento, contribu-

indo para diminuir a vida de prateleira. Indica-se também a quantidade de fungos pode 

indicar uma falta importante de controle microbiológico na fábrica após o tratamento tér-

mico, sendo os esporos presentes no ar importante fonte a ser controlada 
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4 CONCLUSÃO 

Como a maior parte dos microrganismos patogênicos vivem em condições de tem-

peratura amena (TEBALDI, 2008), os mercados regionais devem se adequar às exigências 

apontadas de armazenagem e processamento para a correta comercialização do produto 

e a não proliferação de problemas e indicativos de péssima qualidade de venda. De forma 

geral, o grupo concluiu que a amostra do concorrente C é de pior qualidade com relação a 

deteriorantes, podendo os mercados estarem refrigerando o produto no ambiente de venda 

para evitar a propagação de mesófilos e alguns fungos filamentosos. 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta uma alternativa de construção de dispositivos de 
extração em fase sólida com material comumente encontrado em laboratórios de pesqui-
sas. Busca ser uma alternativa à técnica de extração em fase sólida convencional e efici-
ente na recuperação do analito. Além disso, propõe a redução do uso de solventes e sor-
ventes, e a menor geração de resíduos serão alcançados, seguindo os princípios da quí-
mica verde. 

 

Palavras-chave: DPX. Pesticida. Química-verde. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento populacional iniciou-se a produção de alimentos em larga escala 

para atender a nova demanda, neste cenário os pesticidas são uns dos principais agroquí-

micos utilizados na prevenção e combate de pragas. Os pesticidas de origem orgânica são 

os mais utilizados, sendo os principais organoclorados, organofosforados e os carbamatos 

(RISSATO et al, 2004). Os pesticidas carbamatos tem mecanismo de ação semelhante aos 

organofosforados, são tóxicos e inibem a colinesterase que provoca um acúmulo da aceti-

lcolina na sinapse do inseto, paralisando a transmissão na sinapse colinérgica, sem a pas-

sagem de impulsos nervosos, o organismo é levado à morte, em altas concentrações e 

cumulativo esse efeito pode se dar em humanos gerando vários danos ao organismo, como 
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convulsões (SANCHES et al. 2003; RATTAN, 2010). Os carbamatos foram introduzidos na 

década de 1950 e são empregados em vários países, entre os principais se encontra o 

carbaril (1-naftilmetilcarbamato), usado como inseticida aplicado no controle de mais de 

100 espécies (RISSATO et al, 2004; GARBELLINI e ULIANA, 2007). Sua classificação to-

xicológica apresenta nível de moderado a alto e a ingestão pode causar efeitos adversos 

como irritação, náuseas, queimaduras, problemas no sistema nervoso entre outros (GAR-

BELLINI e ULIANA, 2007). Sendo assim, a ANVISA definiu limite máximo para a ingestão 

diária aceitável como 0,003 mg/kg de peso corpóreo (BRASIL, 2018). Pensando em todos 

os efeitos, não somente para o homem mais também para o ambiente é necessário a quan-

tificação desses elementos. Nas extrações de pesticidas de amostras de alimentos, são 

mais utilizadas as técnicas tradicionais, como a extração líquido-líquido e a extração sólido-

líquido Sohxlet, que utilizam solventes tóxicos, ou grande volume de solvente. 

A extração em fase sólida (SPE, do inglês Solid-phase Extraction ) é uma alternativa 

para extração que se assemelha a cromatografia e apresenta diversas vantagens entre elas 

a redução de resíduos tóxicos, porém como desvantagem os cartuchos utilizados são de 

alto custo (CALDAS et al., 2011). Como alternativa ao formato clássico de cartucho da SPE 

está a extração em fase sólida em ponteiras descartáveis, do inglês Disposable Pipette 

Extraction (DPX). A DPX normalmente emprega uma ponteira plástica usada em pipetas 

automáticas, geralmente de 1 ou 5 mL, que possui uma pequena quantidade de sorvente 

em seu interior, restrito pela presença de filtros nas partes superior e inferior, os quais têm 

a função de evitar a passagem de qualquer material e ser uma barreira permeável para 

passagem dos fluidos retendo a fase extratora (PINTO; QUEIROZ, 2015). O presente tra-

balho apresenta uma alternativa de construção de dispositivos de extração em fase sólida 

com material comumente encontrado em laboratórios de pesquisas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para obtenção dos espectros de absorção molecular e as medidas dos sinais, foi 

empregado um espectrofotômetro UV-Vis (AGILENT, modelo Cary 60) equipado com cu-

beta de quartzo com 1 cm de caminho óptico. 

Para a construção dos dispositivos foram utilizadas ponteiras azuis de 200 -1000 μL; 

sorventes baseados em sílica ligada a grupos octadecil (C18) e filtros como papel de filtro, 

algodão, lã de vidro e filtro de PTFE. 

A metodologia de extração, após preparo da ponteira e acondicionamento da fase 

sólida na mesma, a amostra foi aspirada para o interior da ponteira e misturada à fase sólida 

por meio da entrada de ar através da ponta da ponteira. Houve o descarte da amostra com 

subsequente aspiração da solução eluente. Posteriormente a eluição do pesticida da fase 

sólida, realizou-se a medida espectrofotométrica em 280 nm. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O pesticida carbamato carbaril apresenta duas bandas de absorção máxima, em 220 

e 280 nm. Preferencialmente, as medidas no ultravioleta foram realizadas em 280 nm, 

mesmo com menor intensidade, devido a menor sobreposição de bandas com outras es-

pécies que podem estar concomitantes na amostra. Curvas de calibração de carbaril foram 

obtidas com faixas de concentrações distintas. A Tabela 1 resume as faixas de concentra-

ções estudas, bem como as equações das retas e os ajustes obtidos. 
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Tabela 1: Curvas de calibração de carbaril. 

Faixa estudada de 
carbaril (mgL-1) 

Equação da Reta R2 

0,1 – 1 mgL-1 y = 0,0159x + 0,0013 R² = 0,9644 

1,0 – 10 mgL-1 y = 0,0192x + 0,0058 R² = 0,9942  

10 -100 mgL-1 y = 0,0174x + 0,0534 R² = 0,9976 

 

Também foram obtidos os espectros de absorção dos solventes que poderiam ser 

empregados como eluentes do carbaril da fase sólida. Os solventes analisados foram: eta-

nol, metanol, acetona e acetonitrila e os espectros obtidos foram de 200 – 340 nm. Nenhum 

dos solventes estudados absorve radiação eletromagnética em 280 nm, porém as espécies 

acetona e acetonitrila apresentam bandas de absorção elevadas próximas a este compri-

mento de onda. Portanto, somente o metanol e etanol foram utilizados nos estudos subse-

quentes.  

Os dispositivos de extração foram construídos com ponteiras de volume 200 -1000 

μL, na parte inferior e superior foram alocados um tipo de material como suporte e barreira 

e no interior foi adicionado a fase sólida (Figura 1). Os materiais utilizados como suporte e 

barreira da fase sólida foram papel de filtro, algodão e filtro de PTFE. O uso de papel filtro 

foi inviável pela alocação dentro da ponteira e por não reter a fase sólida. O emprego do 

algodão e do filtro PTFE apresentou maior viabilidade para condicionar a fase sólida testada 

(C18). 
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Figura 1: Foto ilustrativa dos dispositivos. 

 

 

Solução de carbaril 2,50 mg/L foi empregada nos primeiros estudos de adição e re-

cuperação utilizando como eluente etanol. Os resultados obtidos demonstraram a viabili-

dade do dispositivo construído para extração do pesticida carbaril, porém, o valor de recu-

peração não foi satisfatório, o que pode ser resultado de uma eluição ineficiente ou, ainda 

existe a possibilidade do material sorvente não estar retendo uma porção do analito de 

interesse. Segundo Pinto e Queiroz (2015), a técnica requer algumas otimizações, uma vez 

que a eficiência de extração depende do contato do analito com a fase extratora e ainda o 

solvente escolhido deve levar em conta a natureza química do sorvente, do analito e de 

possíveis interferentes. 
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4 CONCLUSÃO 

Algumas vantagens da técnica baseada na DPX como, a redução do tempo de ex-

tração, uso de quantidades menores de solventes orgânicos e amostras, foram observadas 

no emprego dos dispositivos e são relevantes para consolidar o conceito de Química Verde 

(PINTO; QUEIROZ, 2015). Novos estudos estão sendo realizados, buscando alcançar altos 

níveis de extração do analito de interesse de matrizes complexas. O trabalho está em de-

senvolvimento e busca explorar novas alternativas para aperfeiçoamento do dispositivo e 

do método analítico. 
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RESUMO: Neste estudo buscou-se avaliar se linhagens quase isogênicas de tomateiro com 
diferente composição dos carotenoides possuem diferente suscetibilidade ao fungo B. ci-
nerea. Observamos que o mutante tangerine e Delta carotene possuem menor suscetibili-
dade e maior capacidade antioxidante. A produção de etileno foi elevada em frutos inocu-
lados. 

 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum. Linhagens quase isogênicas. Micro-Tom. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O tomate (Solanum lycopersicum) é uma hortaliça consumida mundialmente devido 

às suas características sensoriais e nutricionais, conferidas direta e indiretamente pelos 

carotenoides, pigmentos que contribuem para a atividade antioxidante dos frutos (ZHANG 

et al.; 2013). Os carotenoides são sintetizados em grandes quantidades nos frutos durante 

o amadurecimento, após o início da produção autocatalítica de etileno, característica de 

frutos climatéricos (AHMAD, SIDDIQUI; 2015). Durante o amadurecimento a elevação da 

taxa respiratória dos frutos desencadeia a degradação e conversão de açúcares e ácidos 

orgânicos em formas menos complexas, e a degradação das paredes celulares reduzindo 
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a firmeza dos frutos, tornando-os mais suscetíveis à patógenos (LIU, PIRRELLO, CHER-

VIN, ROUSTAN & BOUZAYEN, 2015). 

O Botrytis cinerea é um fungo necrotrófico, causador da podridão cinzenta nos frutos, 

que induz a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS), que podem levar à morte 

das células dos tecidos, tornando os frutos mais suscetíveis à sua proliferação (CANTU et 

al.,2009). 

Além disso, a degradação das paredes celulares que ocorre durante o próprio ama-

durecimento favorece a ação dos patógenos necrotróficos, pois diminui a eficiência da bar-

reira física (CANTU et al.,2009). 

O envolvimento de pigmentos na redução da suscetibilidade de frutos a este pató-

geno já foi relatado em estudos anteriores. Zhang et al. (2015) verificou relação direta entre 

o acúmulo de antocianinas e a redução da suscetibilidade de frutos de tomate ao B. Ciné-

rea. Segundo o autor, a propriedade antioxidante deste pigmento alterou a dinâmica da 

produção de EROS, impedindo a morte dos tecidos e, portanto, o estabelecimento do fungo. 

Embora os carotenoides sejam conhecidos por sua elevada atividade antioxidante, 

há escassez de pesquisas abordando seu papel na suscetibilidade ao B. cinerea. A dificul-

dade de acessar tal informação biológica é um dos motivos para a falta destes estudos. No 

entanto, algumas metodologias são propostas para este tipo de investigação, como a intro-

gressão de mutações em um único modelo vegetal, que permite associar os fenótipos ob-

servados ao efeito da mutação em questão (CARVALHO et al., 2011). 

Algumas mutações envolvendo a síntese de carotenoides são conhecidas para os 

frutos de tomateiro, como a mutação Delta carotene (Del), Beta carotene (B) e tangerine 

(t), que ocasionam acúmulo majoritário dos carotenoides delta caroteno, beta caroteno e 

prolicopeno, respectivamente. Além do yellow flesh (r), caracterizado pela ausência de ca-

rotenoides e, assim como Micro-Tom tem porte pequeno, facilitando o cultivo (BORDGI-

NON, 2015). 

Neste trabalho, linhagens quase isogênicas a cultivar Micro Tom de tomateiro carre-

gando as mutações citadas anteriormente foram utilizadas como ferramenta para verificar 
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se o diferente acúmulo de carotenoides modifica a suscetibilidade dos frutos ao fungo B. 

cinerea durante o armazenamento pós-colheita. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

As análises e atividades foram realizadas no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica 

Pós-Colheita do Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ-USP e em casa de vege-

tação a temperatura de 28 °C, fotoperíodo de 11 /13 h e irrigação automática. Os genótipos 

foram o Micro-Tom (MT) e as linhagens quase isogênicas ao MT, Beta carotene (B), Delta 

carotene (Del), tangerine (t) e yellow flesh (r). 

Os frutos foram colhidos no estádio “vermelho-maduro” e selecionados quanto à au-

sência de manchas e injurias. Foram lavados em hipoclorito de sódio 5% (v/v) por 5 min e 

em seguida realizado duas perfurações com 2 mm de profundidade e 1 mm de diâmetro, 

seguido pela inoculação de 5 μL de suspensão de esporos de B. cinerea em concentração 

de 10 5 esporos por mL. O tratamento controle consistiu de frutos inoculados água esterili-

zada. Após a inoculação, os frutos foram armazenados em temperatura de 20 °C, com 

umidade relativa do ar próxima da saturação. 

A suscetibilidade foi avaliada por 5 dias consecutivos por meio da medida do diâme-

tro médio de cada lesão (severidade). A produção de etileno foi medida diariamente, onde 

seis frutos de cada genótipo foram acondicionados em recipientes herméticos de 100 mL 

de volume por 2h. Após este período, uma alíquota de 0,5 mL foi coletada e injetadas em 

cromatógrafo a gás Thermofinigan, modelo Trace GC Ultra, com detector de ionização de 

chama (FID). A calibração dos cromatogramas foi feita em comparação ao tempo de reten-

ção de padrões de etileno autênticos. Após a colheita, frutos não inoculados foram conge-

lados e liofilizados para posterior análise da capacidade antioxidante com o método ABTS 

(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (Re et al., 1999). As leituras foram realizadas em 



                                                                                                   200 
 
 

 
 

Realização:  

espectrofotômetro, a 734 nm. Todas as médias foram submetidas a análise de variância e 

comparadas pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do terceiro dia da inoculação com o fungo diferenças significativas em rela-

ção a severidade das lesões foram observadas, sendo o mutante t o menos suscetível em 

todos os dias de avaliação. O mutante Del mostrou-se suscetível inicialmente, no entanto, 

nos últimos três dias suas lesões progrediram de forma mais lenta, assemelhando-se ao t 

no período final de avaliação (Figura 1- gráfico A). 

Figura1. Severidade das lesões em frutos inoculados com B. cinerea (gráfico A) e capaci-
dade antioxidante dos frutos de cada mutante (gráfico B). Barras verticais repre-
sentam ± erro padrão da média (n=5). Médias seguidas de letras iguais não diferem 
significativamente (P ≤0,05). 
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Em relação a capacidade antioxidante lipofílica (Figura 1-gráfico B), os mutantes t e 

Del, foram os que apresentaram maior capacidade de sequestro do radical ABTS, o que  

provavelmente resultou na redução da suscetibilidade destes genótipos, visto que a redu-

ção da explosão oxidativa é um dos fatores capazes de aumentar a resistência dos frutos 

de tomate ao fungo (Zhang et al., 2015). 

Em relação a produção de etileno, o hormônio responsável pela maturação dos fru-

tos e outros eventos que tornam os genótipos mais suscetíveis à fungos necrotróficos, foi 

possível observar que sua produção é induzida pela interação com o patógeno, visto que 

os frutos inoculados com água obtiveram concentrações inferiores do hormônio (Figura 2 – 

gráficos A e B). No entanto é provável que o etileno não seja responsável pela diferença na 

suscetibilidade, considerando que mesmo os genótipos menos suscetíveis tiveram alta pro-

dução do hormônio (Figura 2). 

Figura 2. Quantificação da produção de etileno em cinco dias após a inoculação dos frutos 
com o fungo B. cinerea (A) e com água (B). Barras verticais representam ± erro pa-
drão da média (n=4). Dados representados em massa fresca (MF). Médias seguidas 
de letras iguais não diferem significativamente (P ≤ 0,05). 
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4 CONCLUSÃO 

A presença das mutações tangerine e Delta carotene em frutos de tomate reduzem 

a suscetibilidade ao fungo B. cinerea e aumentam a capacidade antioxidante durante o 

armazenamento pós-colheita. 
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RESUMO: Para avaliar a geração de efluentes do setor de processamento de frutas e hor-
taliças do IFFluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana, foi feito o acompanhamento 
de uma aula prática de processamento de mandioca, e durante o decorrer da pratica o 
grupo avaliador cronometrou cada vez que as torneiras e mangueiras do setor eram aber-
tas. Assim como tomou-se nota da velocidade de vazão da água para cálculos posteriores. 
Ao final concluiu-se que com conscientização se pode reduzir o gasto desnecessário de 
água em 88,74 m³, ou seja, 33%, levando um consumo inferior a 60m³. Pois assim o preço 
CEDAE passaria para R$ 1,32 por m³ e uma taxa de R$ 4,74, o que renderia uma economia 
de R$ 2.236,80 anuais para a instituição. 

 

Palavras-chave: Efluente. Resíduos. Água. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A água é essencial para sobrevivência humana, onde todos necessitam para sua 

utilização em diversos processos produtivos. O planeta se encontra em sua maior parte 

coberto por água e sua importância é revelada em diversas atividades (SALCEDO, 2016). 

Reduzir ao máximo os resíduos decorrentes de uma indústria de alimentos é inten-

cional para as fabricas alimentícias, pois acarreta de um gerenciamento ambiental, que 

gera melhorias ao processo produtivo (AQUARONE, 1990).  
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O lixo gerado por atividades agrícolas e industriais é conhecido como resíduo e as 

empresas geradoras são obrigadas a dar destino correto no final de seus processos, pois 

os resíduos são os maiores responsáveis pelas agressões fatais ao ambiente. A indústria 

os elimina em vários processos, alguns deles são sólidos amontoados em depósitos, ou 

líquido despejado em rios e mares (KRAEMER, 2005). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para avaliar a geração de efluentes no setor de frutas e hortaliças do campus Bom 

Jesus do Itabapoana foi feito o acompanhamento de uma aula prática sobre processamento 

da mandioca com uma turma de terceiro ano do curso de Técnico em Alimentos, a aula 

ocorreu à tarde, das 14 às 17 horas aproximadamente, e durante todo o decorrer da prática 

o grupo de avaliação cronometrou cada vez que a torneira e mangueira do setor foram 

abertas, assim como tomou-se nota da velocidade de vazão da água para cálculos poste-

riores. Com todos os valores devidamente anotados, sucedeu-se os cálculos por meio de 

fórmulas no Excel 2016. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obteve-se por meio do acompanhamento da aula um total de 1.593,28 litros de água 

gastos em apenas uma aula prática com duração de aproximadamente três horas, o que 

gera cerca de 1.354,29 litros de efluentes, considerando 85% da água gasta; entretanto, 

são realizadas no mínimo uma aula prática por semana, o que no final do mês contabiliza 

6.373,14 litros de água gastos e 5.417,17 litros de efluentes gerados.  

Por meio de perguntas realizadas ao técnico do setor no final da prática foi possível 

ter uma ideia geral média da água gasta no setor durante o mês, pois além das práticas 

que ocorrem no mínimo 4 vezes ao mês, também há o estágio, que ocorre 2 vezes por 
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semana, ou seja, 8 vezes por mês e possui um consumo semelhante das práticas, assim 

como no dia de recebimento de frutas, que ocorre semanalmente, em que o tanque de 200 

litros é enchido para a sanitização, e a higienização padrão do setor. 

Ao final, obteve-se o equivalente a 88.744,24 litros de água gastos apenas no setor 

de frutas e hortaliças do campus , com uma geração de 75.432,6 litros de efluentes a ser 

tratada pela CEDAE, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que 

cobra 2,92$ reais por m 3 em gastos acima de 60m 3 de água para redes públicas sitiadas 

na área de localização B, como é o caso do IFF campus Bom Jesus, sendo que somente 

no setor de frutas o gasto mensal é superior a 88m 3 com 75m 3 de efluente a ser tratado 

após. 

Foi calculado o preço pago pela água gasta no setor em questão, apenas para uma 

noção básica do custo monetário, e chegou-se a 269,62$ reais mensais e 3.235,49$ anuais 

apenas em um dos 4 setores da instituição, além de todas as outras áreas obviamente. Um 

fator relevante no elevado consumo de água foi a desorganização e falta de habilidade dos 

manipuladores observados na prática, acarretando do desperdício de matéria-prima e con-

sequentemente o aumento dos efluentes, assim como a aplicação deficiente de Boas Prá-

ticas de Fabricação (BPF). Algumas medidas podem ser aplicadas para reduzir o consumo 

de água e consequentemente a geração de efluentes, assim como a produção com parâ-

metros higiênico-sanitários adequados, garantindo que não haja contaminação. Durante o 

processo de cronometragem, tomou-se nota da abertura da torneira 30 vezes, e da man-

gueira 9; além de que esta última foi mal fechada em determinado momento da prática e 

deixada com uma vazão reduzida (3,28mL/s), porém constante no chão do setor, sem uso, 

por aproximadamente 1 hora, até que nossa equipe a desligou, pois os manipuladores 

ainda não haviam notado, este escoamento como trata-se de um gasto anormal, não foi 

calculado juntamente com os valores apresentados acima. 

Entretanto, se o descuido mencionado acima houvesse ocorrido em um dia comum 

e o técnico não houvesse notado, aquela mangueira poderia ter passado a noite aberta, 

considerando que o setor fecha as 18 hrs e o técnico só retornaria as 8 hrs, seriam 14 horas 
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de escoamento, com um desperdício de 165 mil litros de água. Se estas medidas forem 

adotadas, o ideal seria uma lavagem de setor inicial de no máximo uma hora com a man-

gueira aberta no início e depois no final da produção, e uma lavagem mais superficial de no 

máximo meia hora de mangueira aberta durante a produção nos dias comuns. Quanto aos 

utensílios, eles devem ser mantidos guardados em local adequado e limpo, dispensando a 

lavagem antes do uso, e no meio e final da produção lavar todos os acumulados juntos, em 

no máximo 30 minutos de torneira aberta em ambos. 

Quanto aos dias de chegada de fruta, apesar da capacidade de 200 litros do tanque 

de sanitização, nem sempre deve ser necessário que esteja completamente cheio, assim 

como também seria útil alertar melhor os alunos sobre o desperdício da água, as conversar, 

distrações e condutas inadequadas a um setor de produção alimentícia, relembrando-os a 

todo momento das BPF’s. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Com conscientização para reduzir o gasto desnecessário de água pode-se reduzir 

os 88,74m 3 em 33%, levando para um consumo inferior a 60m 3 , pois assim o preço da 

CEDAE passaria para 1,32$ reais por m 3 e uma taxa de 4,74$, o que renderia uma eco-

nomia de 2.236,80$ reais anuais para a instituição. 
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de mercado que teve como objetivo analisar a acei-
tabilidade de uma embalagem de alimentos feita a partir de resíduos agroindustriais. Atra-
vés de um questionário online foram feitas perguntas acerca da embalagem, no qual os 
resultados obtidos foram aceitáveis. 

 

Palavras-chave: Resíduo Agroindustrial. Meio Ambiente. Inovação. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a modernização do setor alimentício em reflexo da era pós-moderna as emba-

lagens ganharam funções que vão além de c onter, proteger e viabilizar o transporte dos 

produtos. Foram empregados no papel de atrair o consumidor, portar informações, ser ino-

vadora, promover praticidade e responsabilidade ambiental (COLLARO, 2015). O vigente 

trabalho tem como objetivo estudar a aceitação de uma proposta de embalagem ativa e 

ecológica para acondicionar torradas, fabricada com fibra de coco e flor de bananeira e 

utilizando cera de abelha como impermeabilizante, além de óleos essenciais de alecrim e 
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orégano. O propósito é de agregar valor a uma biomassa pouco utilizada para fins industri-

ais e utilizando aditivos naturais que proporcionam a sua impermeabilidade, ação antifún-

gica e aromatização do produto nela contido, conforme trabalho desenvolvido por Santos 

(2014). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se a plataforma “Google Forms” para o desenvolvimento do questionário e 

aplicação da pesquisa de mercado. O público-alvo da pesquisa foram estudantes. Algumas 

questões iniciais foram elaboradas com o objetivo de possibilitar o conhecimento do perfil 

de consumo dos entrevistados. Em seguida, foram feitas perguntas específicas, utilizando 

recursos de imagens e textos para ilustrar termos técnicos, a fim de tornar a coleta de dados 

mais uniforme, dando assim, credibilidade às respostas obtidas. As perguntas utilizadas 

foram: “Qual característica da embalagem do produto chama mais a sua atenção?”, “Você 

encontra facilmente no mercado embalagens ecológicas na área alimentícia?”, “Você pa-

garia mais caro em um produto só por sua embalagem ser diferenciada?” e “Você compraria 

uma torrada acondicionada em uma embalagem feita a partir de resíduos agroindustriais?”. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos dados obtidos no questionário online, a faixa etária em que se encon-

tra o público participante está entre os jovens, onde estes possuem maior peso no mercado 

consumidor em virtude de 87,9 % dos entrevistados possuírem entre 18 a 28 anos de idade. 

Outra informação importante levantada sobre o público é o sexo, uma vez que existem 

diferenças no comportamento dos consumidores se mulheres ou homens.  

Na presente pesquisa, 67,2 % dos entrevistados eram do sexo feminino. Segundo 

Aquino e Philippi (2002), a praticidade, rapidez e durabilidade, contribui para a aceitação 



                                                                                                   212 
 
 

 
 

Realização:  

do produto nos hábitos alimentares da família. Para Gouveia (2006), entre as mulheres 

destaca-se uma maior preocupação com a leitura de rótulos, atração pela embalagem, den-

tre outros, diferente dos homens, que não se preocupam com o que estão consumindo. 

 

3.1 Perfil das respostas sobre embalagem 

Na questão a respeito de qual característica presente na embalagem chama mais a 

atenção do consumidor, 44 % dos entrevistados afirmaram que a informação sobre o pro-

duto é o fator mais importante presente na embalagem (Figura 1). Segundo ABRE (2018), 

uma das funções mais importantes da embalagem é informar o consumidor por meio de 

textos e desenhos apresentados em seu rótulo. 

Figura 1: Resposta dos entrevistados sobre a característica que mais chama a atenção do 
consumidor no momento da compra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dos autores. 
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Quando questionados sobre a facilidade em encontrar embalagens ecológicas no 

setor alimentício, 88,8% dos entrevistados responderam negativamente a esta pergunta, 

conforme dados apresentados na (Figura 2). Sabe-se da importância deste tema e desta 

conscientização da população pela procura de embalagens ecológicas, uma vez que as 

embalagens plásticas possuem grande potencial de geração de lixo e poluição ambiental 

(BRASIL, 2018; SACHS, 2005). 

Figura 2: Resposta dos entrevistados sobre facilidade em encontrar embalagens ecológi-
cas em alimentos. 

 
 
Fonte: Dos Autores. 

 

Quando questionados acerca da intenção de investimento em um produto cujo valor 

fosse acrescido devido ao uso de embalagens diferenciadas, mais da metade (54 %) dos 

entrevistados responderam que talvez comprariam (Figura 3).  
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Figura 3: Resposta dos entrevistados sobre a intenção de compra de embalagens diferen-
ciadas.  

Fonte: Autores. 

 

Por fim, foi levantado junto aos entrevistados a seguinte questão: “Você compraria 

uma torrada acondicionada em uma embalagem feita a partir de resíduos agroindustriais?”, 

e obtendo-se mais de 50% dos votos favoráveis a temática principal do projeto (Figura 4). 
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Figura 4: Resposta dos entrevistados sobre a intenção de compra de uma torrada acondi-
cionada em uma embalagem oriunda de resíduos agroindustriais. 

 
 
Fonte: Autores. 
 

 

4 CONCLUSÃO 

Percebeu-se que o produto pautado recebeu um alto grau de aceitação dentro da 

população participante da pesquisa, o que torna favorável o desenvolvimento de um projeto 

neste sentido, a fim de diminuir os impactos ambientais gerados por polímeros convencio-

nais, dando um novo destino ao que outrora era visto como “lixo”. Além disso, salientou 

uma zona de investimento para o setor que busca a redução do impacto ambiental gerado 

pelo descarte de produtos de baixo interesse pelo mercado. 
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RESUMO: Propôs-se o desenvolvimento de embalagem ativa para macarrão, verificando 
a tendência da população na busca por alimentos embalados em porções individuais e que 
a criação de uma embalagem ativa nestas condições é tecnologicamente viável, porém 
sendo ainda necessária adaptações no projeto inicial. 

 

Palavras-chave: Embalagem ativa. Embalagem inovadora. Flavorizante. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Mediante a crescente mudança na configuração de perfil dos consumidores, notou-

se a necessidade de adequação e inovação no setor alimentício (COSTA; MACEDO; HON-

CZAR, 2010). Segundo Zaltman, Duncan e Holbeck (1973), inovação é “qualquer ideia, 

prática ou artefato material percebido como novo pela unidade de adoção relevante, a qual 

pode ser uma pessoa, uma organização, um setor industrial, uma região, dentre outros. 

Além disso, o processo de inovar na indústria de alimentos muitas vezes demanda esforço 

técnico e custo. O uso da Pesquisa de Mercado como ferramenta de coleta de informações 

e monitoramento de hábitos e atitudes dos clientes auxilia na tomada de decisão acerca 

das características do produto (KOTLER, 1994). 
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Além de cumprir suas funções principais de conter, proteger, comunicar e ser con-

veniente e prática, a inovação no setor de embalagens levou ao emprego de novas funcio-

nalidades. Essas embalagens estão tomando o espaço das embalagens convencionais e 

as classificamos em dois tipos: embalagens ativas e inteligentes (YAM; TAKHISTOV; 

MILTZ, 2005). 

As embalagens ativas são embalagens inovadoras que modificam as condições do 

ambiente (VERMEIREN et al., 1999). O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento 

de um projeto de criação de embalagem ativa para macarrão, de forma a proporcionar a 

aplicação dos conceitos teóricos adquiridos no curso superior em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos do Instituto Federal Fluminense (IFF) campus Bom Jesus/RJ. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no laboratório de análises físico-químicas de alimentos 

do IFF campus Bom Jesus/RJ. Como materiais, utilizou-se fumaça líquida, sacos de polie-

tileno de baixa densidade linear, papel cartão, estufa com circulação de ar e seladora de 

pedal. As etapas do trabalho foram divididas em: 1. Pesquisa de mercado; 2. Seleção do 

material de embalagem primária e revestimento com fumaça líquida; 3. Criação do rótulo e 

marca da embalagem secundária. 

 

2.1 Pesquisa de mercado 

A pesquisa de mercado foi realizada por meio de um questionário estruturado que 

continha perguntas fechadas acerca das tendências de consumo dos participantes e sobre 

a aceitação dos mesmos da embalagem ativa proposta. O questionário foi enviado online 

por meio de um link de acesso, o qual ficou disponível para coleta de dados no prazo de 1 

semana. 
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2.2 Seleção do material da embalagem primária e revestimento com fumaça líquida 

A embalagem selecionada para servir como base para a aplicação do flavorizante 

foram sacos de polietileno de baixa densidade (PEBD) linear, devido a sua flexibilidade e 

alta temperatura de fusão do polímero. Após a seleção do material da embalagem primária, 

a mesma recebeu, em sua parte interna, um revestimento de fumaça líquida. Em seguida, 

as embalagens com o revestimento ativo foram levadas para a estufa à 70ºC por 30 minutos 

para a secagem do solvente e fixação do flavorizante. Em seguida, pesou-se uma porção 

de 100 g de macarrão tipo “argolinha” e efetuou-se o envase e a selagem. 

 

2.3 Desenvolvimento da embalagem secundária 

Para a confecção da embalagem secundária foi utilizado papel cartão. O rótulo foi 

confeccionado baseado na legislação vigente (ANVISA, 2002). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Embalagem primária com aplicação de flavorizante 

Após a etapa de aplicação e secagem da fumaça líquida, observou-se uma boa ade-

rência do material sobre o filme do polímero. Também não foi observado prejuízos na es-

trutura do polímero devido às etapas de secagem e selagem das embalagens. Além disso, 

verificou-se que a quantidade de macarrão por porção (100 gramas) dentro de cada saco 

individual foi demasiada para o tamanho da embalagem, uma vez que, após o cozimento, 

houve uma expansão do macarrão e um aumento na área ocupada dentro da embalagem. 

Após o cozimento do macarrão dentro das embalagens ativas, observou-se uma reduzida 

migração dos compostos de aroma e sabor da fumaça líquida para o macarrão. Isso pode 

ser explicado devido à perda de voláteis durante a estocagem do produto, ocasionada pela 

escolha de um material de embalagem permeável a compostos voláteis. 
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3.2 Pesquisa de mercado 

O questionário obteve o alcance de 102 pessoas. Após análise das respostas, veri-

ficou-se que o fator mais importante no momento da compra de um produto é o preço, com 

35,3 % das respostas. Corroborando com esse dado, ao questionarmos se essas pessoas 

estão dispostas a pagar um valor mais alto por um produto mais prático, 97 % dos entre-

vistados responderam que sim. Isso mostra uma tendência à valorização da embalagem, 

independente do custo que a mesma possa agregar ao preço final do produto. Outro ques-

tionamento levantado foi se os entrevistados encontravam com facilidade produtos em por-

ções individuais nos supermercados. 

Sobre esse levantamento, 76,5 % responderam que não encontravam com facili-

dade, mostrando um importante ramo de atuação ainda pouco explorado por algumas in-

dústrias de alimentos, sendo uma ótima oportunidade de investimento e ampliação do setor. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Com desenvolvimento do presente trabalho, foi possível observar que, em virtude 

dos fatos mencionados, há uma grande necessidade da adaptação do mercado aos produ-

tos de consumo individual, tendo em vista a modernização da configuração dos consumi-

dores, que exigem mais praticidade sem a perda da qualidade. Além disso, percebeu-se a 

necessidade de melhorias no projeto de desenvolvimento de uma embalagem ativa flavori-

zante para macarrão. Por outro lado, o estudo preliminar e a execução das etapas do pro-

jeto durante a disciplina de embalagem de alimentos permitiu vivência da interdisciplinari-

dade, sendo necessária a aplicação de conhecimentos adquiridos em disciplinas da grade 

curricular do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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RESUMO: A resolução RDC 275 de 21 de outubro de 2002 do Ministério da Saúde foi 
utilizada para a avaliação da confeitaria, classificando-a no grupo 3, baixa conformidade, 
consequência, por não adotar o uso de manuais de equipamentos, procedimentos e regis-
tros, em desacordo com à legislação vigente. 

 

Palavras-chave: Legislação. Checklist. BPF. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil em 2017, registrou cerca de 440 casos de surtos causados por DTA’s (Do-

enças Transmitidas por Alimentos), sendo que em 1,94% dos casos, o produto acusado 

como causador dos surtos foram os produtos de confeitaria como bolos e doces, advindo 

principalmente de locais comerciais como lojas de confeitaria, comprovando assim a nova 

rotina das pessoas onde o consumo de alimentos prontos é grande, gerando uma preocu-

pação com estabelecimentos que não utilizam ferramentas de qualidade (BRASIL, 2018). 

As Boas práticas de Fabricação (BPF) para a cadeia de panificação constituem uma 

das maneiras de garantir o padrão de qualidade exigido do produto, desde a matéria-prima 

ao produto final. Para garantir adequado padrão, a Resolução de Diretoria Colegiada RDC 



                                                                                                   224 
 
 

 
 

Realização:  

275/2002 do Ministério da Saúde norteia os estabelecimentos na padronização dos proces-

sos e o uso correto de ferramentas uteis na elaboração e manipulação dos alimentos, com-

plementando a RDC 216/2004 que trata da uniformização dos processos higiênico-sanitá-

rios na elaboração dos alimentos (BRASIL, 2004; BRASIL 2002). 

Diversos fatores afetam a qualidade final dos alimentos, entre estes, estão o despre-

paro dos manipuladores, refletido na higiene pessoal, nas operações de higiene e sanitiza-

ção de equipamentos e utensílios, levando à contaminação do alimento preparado. Outros 

aspectos devem ser observados, tais como as instalações, linhas do processo de produção, 

transporte do alimento, e documentação. É somente através da implementação do pro-

grama de BPF que o estabelecimento irá atingir um alto padrão de qualidade (SCHIMANO-

WSKI; BLÜMKE, 2011; DIAS; SANTOS, 2016; BRASIL, 2006). 

O objetivo da pesquisa foi a análise das conformidades indicadas na Lista de Verifi-

cação das Boas Práticas de Fabricação em uma confeitaria, objetivando o levantamento 

dessas informações para a implantação das BPF no estabelecimento conforme a legislação 

vigente. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em uma confeitaria localizada na região do Centro Político 

Administrativo em Cuiabá, a base, das avaliações ocorreram conforme a legislação espe-

cifica, sendo utilizada a RDC n° 275/2002 do Ministério da Saúde através de um checklist 

contida em anexo da própria legislação. 

As visitas ocorreram na primeira quinzena de agosto de 2018, a coleta de dados foi 

realizada através de observação in loco além de entrevistas com os funcionários e com a 

proprietária do estabelecimento. Conforme a legislação, foram analisados 164 itens da lista 

de verificação sendo eles classificados em “Conforme”, “Não conforme” e “Não se Aplica 
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(N.A.)”. Sendo realizadas as observações durante todo o processo de produção, desde a 

recepção da matéria-prima até a expedição do produto final. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A classificação geral do estabelecimento foi o grupo 3, que diz respeito a caracterís-

tica de 50% ou menos dos quesitos de conformidades de acordo com a legislação. Obteve-

se 36,59% dos itens em conformidade, 44,51% dos itens em não conformidade e 18,90% 

para a observação de N.A. Os dados foram trabalhados em grupos especificados pela pró-

pria legislação, RDC 275/2002, como podemos observar na Tabela 1. 

Tabela 1: Análise das conformidades indicadas na Lista de Verificação das Boas Práticas 
de Fabricação de acordo com a resolução RDC n° 275/2002 do Ministério da 
Saúde. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

  

 

Grupos 

Conformes Não conformes Não se Aplica N.A 

Nº de observações % 
Nº de 

observações 
% 

Nº de 
observações 

% 

Equipamentos, 
móveis e utensílios  

15 71,43 6 28,57 0 0 

Documentação 0 0 15 88,24 2 11,76 

Edifícios e 
instalações 

30 37,97 34 43,04 15 18,99 

Manipuladores 3 21,43 11 78,57 0 0 

Produção e 
Transporte 

12 36,36 7 21,21 14 42,42 
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Os valores mais expressivos encontrados são sobre os documentos da empresa 

sendo 88,24%, o que deixa claro que não havia nenhum monitoramento escrito e registrado, 

segundo Back et al. (2006) em estudo feito com padarias demonstrou conformidades infe-

riores a 50% sendo classificadas também no grupo 3, o estabelecimento não possuía ne-

nhum tipo de registro sobre saúde dos funcionários, registro de temperaturas entre outros 

documentos citados na legislação. 

No grupo de Manipuladores, constatamos 78,57% não conformidades, valor equiva-

lente ao descoberto por Shinohara et al., (2016 p. 83), que constatou que o principal pro-

blema com não conformidades foram o grupo de manipuladores, Miranda (2012) observou 

alto índice de uso de adornos, resultando em 91% das não conformidades, sendo que esses 

dados demonstram a falta de treinamento dos manipuladores  

No quesito edifícios e instalações (43,04%) observamos que o estabelecimento fi-

cava em uma casa, adaptada para a produção dos bolos e demais produtos, constatamos 

que as principais não conformidades estavam em detalhes importantes como declínio do 

piso para escoamento de água adequado, presença de embaloamento no encontro da pa-

rede com o chão e revestimento das paredes, dados semelhantes aos encontrados por 

Erhardt (2008 p. 41) que no mesmo quesito em visitas a estabelecimentos produtores de 

alimentos, obteve a não conformidade em 41,8 % nos casos avaliados. 

Em equipamentos, móveis e utensílios (28,57%) houve requisitos seguidos conforme 

a legislação demonstrando um bom resultado, já em produção e transporte (21,21%) ob-

teve-se grande parte de não aplicáveis pois o estabelecimento não fazia o transporte do 

produto final. 
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4 CONCLUSÃO 

De acordo com a identificação das não conformidades dentro dos cinco aspectos 

avaliados, conclui-se que a empresa precisa de uma mudança de sua postura, necessi-

tando de avaliação para adequação à legislação vigente e implantação e implementação 

dos Programas de BPF no estabelecimento. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar o frescor de peixes comercializados em Cuiabá/MT. Con-
clui-se que as amostras analisadas apresentaram inúmeras não conformidades sensoriais 
e algumas espécies estavam impróprias para o consumo, segundo a análise de BNVT. 

 

Palavras-chave: qualidade; análises de frescor; bases nitrogenadas voláteis totais. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem 

Animal (RIISPOA), o termo pescado abrange todos os habitantes dos meios aquáticos, de 

água doce ou salgada, desde que destinados à alimentação humana (BRASIL, 2017). Estes 

possuem alta atividade de água, e elevados teores de proteína, vitaminas lipossolúveis e 

minerais, o que os tornam também matérias prima muito perecíveis. 

Em relação ao frescor do pescado, torna-se importante sua avaliação através de 

parâmetros sensoriais e físico-químicos. A observação sensorial é um método que fornece 

detalhes mais complexos do estado de frescor do pescado (NIELSON et al. 1997), sendo 
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essencial tanto para os consumidores, quanto para o setor pesqueiro e de serviços de ins-

peção (BOGDANOVIC et al.,2012). 

Além disso, outros métodos mundialmente utilizados são a determinação de Bases 

Nitrogenadas Voláteis Totais (BNVT), o qual indica seu estado de frescor, através da quan-

tificação de aminas formadas no processo de degradação por bactérias, sendo elas a tri-

metilamina (TMA), dimetilamina e amônia (PALMA, 1994). 

Outra análise utilizada é a de determinação do Potencial Hidrogeniônico (pH), sendo 

esta usada com ressalvas, devido ao acréscimo do mesmo no final da fase de rigor mortis 

(CONNELL, 1988). 

Com base nisso, este trabalhou visou avaliar o frescor de diferentes espécies de 

peixes comercializados refrigerados em redes de supermercado de Cuiabá-MT. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização deste estudo, foram adquiridas 12 diferentes espécies de peixes co-

mercializados resfriados em supermercados locais da cidade de Cuiabá/MT. As amostras 

foram transportadas em caixas de isopor, devidamente higienizadas e com gelo, até o La-

boratório de Tecnologia em Carnes e Pescado (LabCarPesc), alocado na Universidade Fe-

deral de Mato Grosso, campus Cuiabá, no qual se deu a realização das análises de avali-

ação de frescor.  

Foram coletadas 05 amostras de peixes inteiros: pescadinha (Merluccius merluc-

cius), tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus), manjuba (Anchoviella lepidentostole), corvina 

itibon (Plagioscion squamosissimus) e peixe galo (Selene setapinnis). Foram também ana-

lisadas 07 amostras de peixes porcionados (filés ou postas): tambacu (Fêmea Colossoma 

macropomum x Macho Piaractus mesopotamicus), matrinxan (Bryeen cephalus), salmão 

(Salmo salar, L.), tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus), atum (Thunnus), pintado (Pseudo-

platystoma corruscans) e pirarucu (Arapaima gigas). 
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Para avaliação da qualidade sensorial dos peixes inteiros foram observados os atri-

butos preconizados na legislação vigente (BRASIL, 2017), sendo eles: superfície do corpo; 

olhos; brânquias; abdômen; escamas; textura da carne; vísceras; ânus; e odor. Já para os 

peixes porcionados, foram avaliados apenas a textura da carne e odor. Para todas as amos-

tras foram respeitadas as características específicas de cada espécie. Como indicadores 

de frescor físico-químico, foram determinados os valores de pH e BNVT, conforme meto-

dologias descritas por Zenebon et al. (2008) e Savay-da-Silva et al. (2008), respectiva-

mente. 

As análises foram conduzidas em triplicata, tendo seus resultados expressos em 

média, desvio padrão e percentagem (%) de Conformidade (C) e Não Conformidade (NC), 

conforme a legislação vigente. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para os peixes inteiros, foi observado 100% de NC para os atributos “olhos” e “guel-

ras”, seguido de 80% para “escama”. Apenas o atributo “superfície de corpo” obteve menos 

de 50% de NC. Para os peixes porcionados, as NC foram de apenas 28,6%, para ambos 

os atributos analisados: “odor” e “textura da carne” (Tabela 1). 

O elevado índice de NC observados para os peixes inteiros podem estar relaciona-

dos a presença de estruturas que carregam elevadas quantidades de microbiota natural, 

como as guelras e vísceras. Observa-se que apenas as amostras de tilápia e manjuba 

apresentaram valores menos de 50% de NC, considerando todos os atributos avaliados. 

Além disso, percebe-se que os peixes inteiros que não são nativos desta região, apresen-

tam maiores índices de NC sensoriais, assim como valores excedentes de BNVT, como 

pode ser observado na Tabela 2, isso pode ser consequência do binômio: distância do local 

de captura x tempo de comercialização. 
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Em relação aos parâmetros físico-químicos, para pH foi obtido um total de 100% de 

C para peixes inteiros e porcionados, e para BNVT, o total foi de 60 e 100% de C para 

peixes inteiros e porcionados, respectivamente (Tabela 2). 

Tabela 1: Resultado dos atributos sensoriais para diferentes espécies de peixes comercia-
lizados em Cuiabá, MT. 

Inteiros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pescadinha C NC NC NC NC NC NC NC NC 

Tilápia NC NC NC C C C C NC C 

Manjuba C NC NC C NC C C C C 

Corvina Itibon C NC NC NC NC NC NC C NC 

Peixe Gal C NC NC NC NC NC NC NC NC 

Conforme 80% 0% 0% 40% 20% 40% 40% 40% 40% 

Não Conforme 20% 100% 100% 60% 80% 60% 60% 60% 60% 
 

Porcionados 6 7 

Tambacu C C 

Matrinxan C NC 

Salmão NC C 

Tilápia C C 

Atum C C 

Pintado C C 

Pirarucu NC NC 

Conforme 71,4% 71,4% 

Não Conforme 28,6% 28,6% 

1= superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico; 2= olhos transparentes, brilhantes e salientes; 3= 
guelras róseas/vermelhas, úmidas, brilhantes e odor específico; 4= ventre roliço; 5= escamas brilhantes e 
aderentes; 6= odor específico; 7= carne firme; 8= vísceras íntegras; 9= ânus fechado. 

3 4 5 6 7 8 9 

Soares et al. (1998) indicam que o pH sozinho não é um parâmetro de confiança 

para avaliar o frescor do pescado, pois os valores podem variar conforme as espécies e o 

manejo. Assim, mesmo que as amostras analisadas neste experimento, estejam de acordo 

com os valores tolerados pela legislação (pH ≤7,0), isso não exime que as amostras anali-

sadas possam oferecer risco ao consumidor, quando analisado apenas esse parâmetro. 
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Grande parte das amostras apresentaram valores dentro dos limites máximos tole-

rados pela legislação para BNVT, entretanto, ressalta-se que a classificação feita por Brasil 

(2017) ainda deixa a desejar, devido a mesma não ser específica para cada espécie de 

pescado. Desta forma esse parâmetro se comportaria melhor quando vinculado a outras 

análises de frescor. 

Tabela 2: Valores médios (± desvio padrão) de pH e BNVT (mgN.100g- 1 muscular) para 
diferentes espécies de peixes comercializados em Cuiabá, MT. 

Inteiros pH BNVT 

Pescadinha 6,65 (±0,0954) 21,07 (±0,0000) 

Tilápia 6,17 (±0,0208) 7,02 (±3,0408) 

Manjuba 6,71 (±0,0702) 12,29 (±3,0408) 

Corvina Itibon 6,41 (±0,0907) 39,16 (±3,0928) 

Peixe Galo 6,40 (±0,0723) 32,73 (30,0928) 

Conforme 100% 60% 

Não Conforme 0% 40% 
 

Porcionados pH BNVT 

Tambacu 5,84 (±0,0289) 2,53 (±0,6749) 

Matrinxan 5,92 (±0,0462) 13,64 (±0,3375) 

Salmão 6,13 (±0,0513) 7,02 (±3,0408) 

Tilápia 5,87 (±0,0208) 10,53 (±0,0000) 

Atum 5,89 (±0,0231) 22,82 (±3,0408) 

Pintado 6,15 (±0,0252) 8,78 (±3,0408) 

Pirarucu 6,09 (±0,0757) 14,04 (±3,0408) 

Conforme 100% 100% 

Não Conforme 0% 0% 

 

Segundo a classificação prevista por Ogawa e Maia (1999), as amostras de tilápia 

inteira; tambacu, salmão e pintado poderiam ser classificados com frescor máximo (5-10mg 

de N.100g- 1); pescadinha e atum com frescor satisfatório (15-25mg de N.100g- 1). E cor-

vina e peixe galo em estado inicial de putrefação (30-40mg de N.100g -1). 
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4 CONCLUSÃO 

Conclui-se que as amostras analisadas apresentam inúmeras não conformidades 

sensoriais. E que as amostras de corvina e peixe galo já estariam impróprias para o con-

sumo, segundo os resultados de BNVT. Além disso, destaca-se que um único parâmetro 

não pode determinar o frescor do pescado, sendo importante sempre a realização de um 

conjunto de análises. 

 

 

5 REFERÊNCIAS 

BOGDANOVIC, T. et al. Development and Application of Quality Index Method Scheme in 
a Shelf-Life Study of Wild and Fish Farm Affected Bogue ( Boops boops, L. ). Journal of 
Food Science, v.77, n.2, p. 99-106, 2012. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 9.013, de 29 de 
março de 2017. Aprova o Regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2017. 
 
CONNELL, J. J. Control de la Calidad del Pescado. Acribia. 1988. 236 p. 
 
OGAWA, M.; MAIA, E. L. Manual de pesca: ciência e tecnologia do pescado. São Paulo: 
Varela, 1999, 430p. 
 
PALMA, E. J. Frescura del Pescado y Mecanismos. In: Curso internacional tecnologia de 
procesamiento de productos pesqueiros, 1994, Peru. Instituto Tecnologico Pesquero 
Del Peru, v. 10, p. 59-73. 
 
SAVAY DA SILVA. L.K.; RIGGO, R; MARTINS, P.E; GALVÂO, J.A; OETTERER, M. Otimi-
zação e padronização do uso da metodologia para determinação de bases nitrogenadas 
voláteis totais (BNVT) em camarões XyphopenaeusKroyeri . Brazilian Journal of 
Foodand Technology. Campinas. VII BMCFB Preprint Series n. 20.P 138-14. (2008). 
 
SOARES, V. F., VALE, S. R., JUNQUEIRA, R. G., GLÓRIA, B. A. Teores de histamina e 
qualidade físico-química e sensorial de filé de peixe congelado. Ciênc. Tecnol. Aliment., 
v. 18, n. 4, p. 462-470, 1998. 
  



                                                                                                   235 
 
 

 
 

Realização:  

ZENEBON, O.; PASQUER, N.S.; TIGLEA, P. Instituto Adolf Lutz: métodos químicos e 
físicos para análises de alimentos. São Paulo. Instituto Adolf Lutz, 2008. 1020p. 
 

 

Autor a ser contatado: Jonatã Henrique Rezende de Souza 
E-mail: jonatarezendesouza@gmail.com 
 

 

 

 

  

mailto:jonatarezendesouza@gmail.com


                                                                                                   236 
 
 

 
 

Realização:  

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO COLONIAL NA RE-
GIÃO DO VALE DO TAQUARI, RS 

 

Thaís Benincá1 
Vanessa Cristina Bouvié Daltoté2 

Eliane Maria Kolchinski3 
Voltaire Sant’anna4 

 

1 Mestranda em Ambiente e Sustentabilidade, Área da Vida e Meio Ambiente, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

2 Cientista de Alimentos, Área da Vida e Meio Ambiente, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

3 Docente, Área da Vida e Meio Ambiente, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

4 Orientador, Área da Vida e Meio Ambiente, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho é analisar o processo produtivo de queijo colonial no Vale 
do Taquari e sua qualidade microbiológica. Os resultados indicam que o queijo tem grande 
relevância para a renda de pequenos produtores, mostrando que há necessidade de maio-
res cuidados durante sua fabricação. 

 

Palavras-chave: Queijo artesanal. Leite não pasteurizado. Qualidade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Vale do Taquari, região central do estado do Rio Grande do Sul, ao longo do século 

XX, recebeu imigrantes alemães e italianos, que povoaram a região, trazendo até dos dias 

de hoje a preservação de aspectos importantes da cultura de seus antepassados como, por 

exemplo, o dialeto, a religião, hábitos alimentares e o modo de vida (TROMBINI, 2016). 

O Estado do Rio Grande do Sul produz há mais de um século um tipo de queijo 

artesanal a partir de leite cru. Trata-se do queijo colonial ou da colônia (CANOVA, 2013). 

Os queijos de leite cru são característicos da região geográfica de origem uma vez que são, 

naturalmente, inoculados com os microrganismos presentes na atmosfera, conferindo ao 

produto aromas complexos. 
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Ainda há muita discussão sobre padrões da qualidade microbiológica de queijos co-

loniais, principalmente feito com leite cru. Diante desse contexto, a produção artesanal de 

queijo colonial em municípios do Vale do Taquari é uma herança cultural dos imigrantes 

italianos e, como tal, deve ser preservada. Também, é relevante analisar e compreender o 

funcionamento da produção e do mercado desses produtos tanto no âmbito acadêmico 

como para a formulação de políticas públicas. 

O presente trabalho tem por objetivo iniciar a contextualização do processo histórico 

e descrever as características da produção artesanal do queijo colonial em municípios da 

região do Vale do Taquari. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

No presente estudo, a pesquisa de campo ocorreu durante o período de vigência da 

bolsa de pesquisa em que foram trabalhados 7 (sete) produtores de queijo colonial, nos 

municípios da região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, os quais foram perguntados 

com questionário com indagações como: qual a importância dele para você e para sua 

família, com que você aprendeu a fazer o queijo, como ele era produzido por seus familia-

res, se você consome esse queijo. 

A presente metodologia foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UERGS (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética número 

66396217.9.0000.8091 e parecer número 2.020.926). 

As análises microbiológicas ocorreram conforme metodologia definida pela Instrução 

Normativa nº 62/2003 (BRASIL, 2003) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (MAPA). Foram analisados 5 (cinco) produtos, comprados em mercados locais no 

Vale do Taquari, que não apresentavam inspeção sanitária. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As sete propriedades visitadas são de caráter familiar e possuem características dis-

tintas. Nas sete propriedades analisadas a produção de queijo colonial caracteriza-se como 

uma atividade complementar para a renda da família.  

“Foi assim, a gente trabalhava vendendo leite. Só que depois como tem o serviço no 

chiqueiro, muito serviço, então nós vendemos as vacas. Só que eu segurei pro gasto de 

casa” (Relato da produtora B). 

O dinheiro obtido com a comercialização do queijo é somado às demais fontes de 

renda das famílias. As propriedades A e B possuem apenas duas vacas em lactação. Nesse 

caso, a ordenha é realizada manualmente pelas mulheres. A propriedade C, por sua vez, 

possui sete vacas em lactação e realiza a ordenha mecanicamente. Nas propriedades A e 

B o processamento do queijo é realizado na cozinha da residência e a maturação dos quei-

jos é realizada em geladeiras domésticas. Na propriedade C o processamento é realizado 

em uma sala específica, com balcão de refrigeração específico para a maturação dos quei-

jos. 

O queijo é feito no momento seguinte a ordenha, nas três propriedades analisadas 

a produção do queijo é responsabilidade das mulheres.  

“Foi a minha mãe que ensinou...já é 15 anos que eu faço queijo” (Relato da produtora C). 

Observa-se, pelo depoimento das produtoras, que as etapas de processamento são 

semelhantes nas propriedades analisadas. O mesmo foi observado por Ambrosini (2007) e 

Cruz (2012) ao analisar o processamento do Queijo Serrano nos Campos de Cima da Serra, 

no Rio Grande do Sul. Esse comportamento foi observado para as 7 propriedades analisa-

das.  

Os resultados da qualidade microbiológica de queijos coloniais comprados em mer-

cados locais são mostrados na Tabela 1. As amostras B, D e E estavam com contagens 

menores que o limite e detecção e consequentemente enquadradas como aptas para o 

consumo. Não houve produtos com contaminação por Salmonella sp. E Listeria spp. 
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Dados científicos indicam que a qualidade de queijos está diretamente relacionada 

com as práticas higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, assim como com a sanidade do 

rebanho (PINTO et al., 2009). 

Tabela 1: Análises microbiológicas de queijo colonial no Vale do Taquari/RS.  

 Queijos coloniais  

 Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E 

Estaf. coagu-
lase positiva 
(UFC/g) 

3x104  <102  1x104 <102  <102  

Coliformes 
45ºC (UFC/g) 

103  <0,3  2X105 <0,3  <0,3  

 

Os resultados mostram que queijos coloniais não inspecionados comercializados no 

Vale do Taquari podem ser seguros para o consumo humano, sendo cuidados com a pro-

cedência das peças essencial por parte dos consumidores, sendo o período de maturação 

desses produtos um passo essencial para a qualidade do produto (SOUZA et al ., 2003). 

Estudos devem ser aprofundados no contexto do queijo colonial com uma visão social, le-

gal, de qualidade, focando no desenvolvimento regional sustentável. 
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RESUMO: Devido ao fato do ‘mel de cacau’ ser um subproduto ainda pouco utilizado de 
maneira comercial pela sua perecibilidade, busca-se alternativas para seu emprego. Os 
objetivos foram elaborar, caracterizar físico-químicamente e sensorialmente, a bebida al-
coólica de ‘mel de cacau’ com diferentes concentrações de sacarose. As análises realiza-
das foram: pH, acidez total, acidez volátil, teor alcoólico e análise sensorial. Para a análise 
sensorial foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso, com 3 tratamentos (fermentado 
seco, demisec e suave) e 50 blocos (provadores). Os dados foram submetidos ao teste de 
Friedman a 5% de probabilidade. Quanto as características físico-químicas, atenderam a 
legislação vigente, excetuando a acidez total. Quanto a análise sensorial, esta demonstrou 
que todos os fermentados de ‘mel cacau’ produzidos foram bem aceitos pelos provadores 
tendo médias para impressão global acima de 60 %, com destaque ao fermentado alcoólico 
demisec. 

 

Palavras-chave: Fermentação alcoólica. Sacarose. Análise Sensorial. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cacau (Theobroma cacao L.) é uma espécie tropical, encontrada de forma espon-

tânea em florestas nas planícies úmidas da América do Sul e Central. Esse termo ‘mel de 

cacau” é empregado regionalmente nos polos produtores para caracterizar um líquido ama-

relo pálido, resultante da prensagem da mucilagem em torno da semente ou obtido durante 

a fermentação, tendo em sua constituição principalmente água, açúcar e ácido não volátil. 

Tendo em vista sua composição aliada ao fato de ser pouco explorado de forma comercial, 

possibilita a busca por alternativas para seu uso, como por exemplo a produção de fermen-

tado alcoólico (BRANDÂO, 2013). 

Este trabalho teve como objetivo elaborar bebidas alcoólicas fermentadas do “mel 

de cacau” com diferentes concentrações de sacarose, determinar se as bebidas atendem 

a legislação vigente e avaliar sua aceitação por meio de análise sensorial. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Três amostras de fermentado de “mel de cacau” (Tabela 1) foram produzidas no 

Setor de Agroindústria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) / Campus Santa Teresa. 

Utilizou-se as variedades CNN-51, VB-1151, PH-16 e OS-1319 advindos da Fazenda Ca-

choerinha em Várzea Alegre - Santa Teresa, levedura desidratada (Saflager w-34/70), sa-

carose, sorbato de potássio (0,34 g.L -1 ), dornas brancas de polipropileno de 20 L, man-

gueiras de silicone, pás de polietileno e refratômetro manual. 

Tabela 1: Descrição das amostras de ‘mel de cacau’. 

Amostra Descrição 

FCSu Fermentado de cacau suave (10% de sacarose) 
FCDs Fermentado de cacau demisec (5% de sacarose) 
FCSe Fermentado de cacau seco (0% de sacarose) 

Fonte: Dos autores  
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Após colheita dos frutos, por 3 dias foi coletado o ‘mel de cacau”, após este período, 

efetuou-se a separação das sementes, que foram acondicionadas em tanque de polipropi-

leno, prensadas pelo próprio peso para extração do mel. Posteriormente, passou por uma 

filtragem em peneira comum, foi envasado em garrafas plásticas de dois litros e submetido 

ao resfriamento a uma temperatura de aproximadamente 7 °C. 

Para o preparo do mosto de cada amostra, utilizou -se uma quantidade de 16 litros 

de “mel de cacau”, adicionados a dornas de polipropileno branca com capacidade para 20 

L. O teor de sólidos totais foi medido em refratômetro na escala de 0 - 30 °Brix a 20 °C. 

Após inoculação da levedura, a dorna foi lacrada, instalado o batoque hidráulico e colocada 

no Freezer a 17 ºC/10 dias, iniciando a fermentação primária. A 1ª trasfega foi realizada 

visando eliminar os sedimentos ao fundo e iniciar fermentação secundária/maturação a 4 

°C por 10 dias. 

Após esse período realizou-se uma nova trasfega e mediu-se o volume do mosto. A 

cada amostra adicionou-se o sorbato de potássio e as respectivas quantidades de saca-

rose, em conseguinte ocorreu o envasamento do fermentado em garrafas de vidro de colo-

ração âmbar de 500 mL previamente esterilizadas com álcool 70 %. Ao término do proce-

dimento, as garrafas foram lacradas e armazenadas sob uma temperatura de 2 °C. As aná-

lises físico-químicas realizadas foram: pH, acidez total, acidez volátil e teor alcoólico (BRA-

SIL, 2005). Na análise sensorial os provadores preencheram uma ficha de avaliação em 

escala hedônica de nove pontos, cujos extremos correspondem a desgostei muitíssimo (1) 

e gostei muitíssimo (9). Para cada amostra avaliou-se os seguintes atributos: aparência, 

aroma sabor e impressão global do fermentado. 

Para as análises físico-químicas foram realizadas médias simples, e para análise 

sensorial o DBC com 3 tratamentos e 50 provadores. Os dados foram submetidos a avali-

ação por meio do teste não paramétrico de Friedman, contemplando sua avaliação através 

de postos médios ou escala de ordenação. Para todos os procedimentos foi adotado um α 

= 5 %. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os fermentados se encontraram dentro dos padrões estabelecidos por Brasil (2012), 

com valores de pH variando de 2,00 a 4,00. No que se refere a acidez total, os valores 

variaram de 159 a 170 mEq.L -1 (Tabela 2), ficando acima do permitido pela legislação 

vigente. Assis Neto et al. (2010) produziram fermentado de jaca, que atingiu um valor de 

acidez total de 220 mEq.L -1. 

A acidez volátil que indica a presença de ácido acético e seus derivados, que não é 

desejável para o fermentado alcoólico. Os fermentados de cacau ficaram abaixo de 20 mEq 

-1, indicando que o “mel de cacau” se encontravam em bom estado de sanidade. 

Tabela 2: Características físico-químicas dos fermenta dos alcoólicos de “mel de cacau”  

        FCSu        FCDs           FCSe 

pH 3,81     3,87      4,00 
Acidez total (mEq.L-1) 170     159     169 
Acidez volátil (mEq.L-1) 5   4    5 
Teor alcoólico (% v/v) 8,00     8,00     8,06 

Fonte: Dos autores 

 

Os fermentados alcoólicos produzidos estão com o teor alcoólico entre 8 e 8,06 %, 

o que poderiam ter uma redução em relação ao tempo de armazenamento devido ao menor 

teor de álcool encontrado, porém se encontram dentro da legislação. 

Na análise sensorial, os atributos avaliados, aparência, cor, sabor e impressão global 

houve diferenças estatísticas, demonstrando que a adição de sacarose teve influência so-

bre os fermentados de “mel de cacau”. Em relação ao atributo aparência, as intensidades 

diferiram entre si para o FCSu e FCDs, sendo o demisec o mais aceito, assim também 

ocorreu para o aroma. Quanto ao atributo sabor, houve diferença estatística apenas para o 

FCSe, tendo menor aceitação. Para a impressão global, foi observado diferença estatística 

apenas para o FCSe, de forma que os maiores postos médios foram atribuídos ao FCSu e 

FCDs. 
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Considerando todos os atributos avaliados, aparência, aroma, sabor e impressão 

global, o FCDs foi o que possuiu as maiores médias. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Os fermentados de “mel de cacau” quanto as características físico-químicas 

atenderam a legislação vigente, excetuando a acidez total. Todos os fermentados 

produzidos foram bem aceitos pelos provadores com destaque ao fermentado 

alcoólico demisec. 
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RESUMO: Foi desenvolvida uma bebida gaseificada a base de soro de leite, como forma 
de reaproveitar o subproduto gerado pela indústria alimentícia de derivados lácteos. Foram 
produzidas duas formulações, uma com 35% de soro, outra com 65% do soro. A formulação 
controle foi usada de um produto típico do mercado consumidor. As análises físico-químicas 
da bebida gaseificada à base de soro de leite foram satisfatórias, atendendo aos parâme-
tros das legislações e o desejado pelos desenvolvedores. 

 

Palavras-chave: Refrigerante. Laticínios. Subproduto. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

As bebidas lácteas são produtos formulados contendo leite in natura ou fermentado, 

soro de leite, pedaços de polpa ou suco de frutas, mel, cultivo de bactérias lácteas e outras 

matérias primas conformes o tipo de produto (LIMA; MADUREIRA; PENNA, 2002). 

O soro é um subproduto, obtido a partir do resultado da coagulação do leite por ácido 

ou enzimas proteolíticas. As vitaminas hidrossolúveis (tiamina, riboflavina, ácido pantotê-

nico, vitamina B6 e B12) do leite, passam para o soro sendo rico também em sais minerais 
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(cálcio, magnésio, zinco, potássio e fosforo) e com alto teor de lactose (VENTURINI FILHO, 

2010). 

Além do alto valor biológico por sua composição de aminoácidos de proteínas alta. 

As alternativas de utilização dos constituintes de soro aumentam a cada ano, devido a suas 

funções nutricionais (VENTURINI FILHO, 2011).  

O mercado de refrigerantes é bastante significativo, além de apresentar elevada 

elasticidade-renda de demanda, ou seja, a demanda varia fortemente com relação as alte-

rações de renda (VENTURINI FILHO, 2010). 

O seguinte trabalho tem como proposta a criação de uma bebida gaseificada à base 

de soro de leite, subproduto de empresas de laticínios. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O soro foi extraído a partir da fabricação de queijo frescal sem adição de sal, após a extra-

ção foi pasteurizado estabilizando a temperatura em 60ºC por 30 minutos. Logo após o soro 

foi coado três vezes em coador de malha fina para retirada de qualquer sólido existente, 

para obtenção de uma bebida o mais translúcida possível. A tabela abaixo consta a formu-

lação utilizada para confecção do xarope adicionado do soro para confecção da bebida.  

Tabela 01: Formulação do xarope 

Formulação do xarope usado para bebida gaseificada sabor uva à 
base de soro de leite 

1,54 g de Ácido Cítrico 

16,77 g de Pó Solúvel de Suco de Uva 

2 L de Soro de Leite 

Após preparação do mix, foi retirado 1300 ml de seu total e diluído em 700ml água 

gaseificada para a formulação 65%, e 700 ml de mix para 1300 ml de água gaseificada na 

formulação 35%, que foram lacradas imediatamente após a mistura. 
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A bebida final foi levada a refrigeração para posteriores análises físico químicas de 

acidez, ph, brix e proteína. Para determinação de acidez, as amostras gaseificadas e diluí-

das com água destilada foram adicionadas do indicador fenolftaleína e titulado com solução 

de NaOH 0,1 mol/L até a viragem do indicador. O resultado foi expresso em %, de acordo 

com a metodologia descrita no Manual de normas Analíticas do INSTITUTO ADOLFO LUTZ 

(2008) 

O Ph eletrométrico foi determinado em aparelho phmetro, por meio de imersão do 

eletrodo na amostra previamente desgaseificada por meio de fervura em banho maria (INS-

TITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). Para a determinação de proteína na bebida foi utilizado o 

método Kjeldahl, que se baseia na transformação do nitrogênio da amostra em sulfato de 

amônio através da digestão com ácido sulfúrico e posterior destilação com liberação amô-

nia, que é fixada em solução ácida e titulada. A conversão do teor de nitrogênio total para 

porcentual de proteína foi feita usando-se o fato 6,38 (BRASIL, 2006). Para medir o ºBrix 

dos produtos, foi utilizado o instrumento refratômetro (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 02, abaixo, constam os resultados das análises físico-químicas. 

Tabela 02: Análise físico-químicas:  

Formulações pH ºBrix Acidez Proteína 

Formulação controle 3,41 9,56 1,43 0,43 

Formulação 35% de xarope 4,03 2,83 1,86 2,46 

Formulação 65% de xarope 3,91 5,6 3,73 4,86 

Realizou-se testes de pH, sólidos solúveis (ºBrix), acidez e proteínas em duas for-

mulações testes com concentrações distintas de xarope produzido com soro de leite com-

paradas as análises equivalentes em um refrigerante de uva comercial. 
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Segundo o parâmetro pH a formulação 65% foi a que mais se aproximou da formu-

lação controle, porém em acidez a formulação destacada como mais aproximada do con-

trole foi a de 35%, sendo que em ºBrix as duas formulações teste apresentaram valores 

muito inferiores à controle, ressalvando a redução da adição de sacarose. Já tratando-se 

do percentual de proteínas, pode-se observar na tabela acima a quantidade muito superior 

deste macronutrentes nas formulações testes em comparação à controle convencional-

mente vendida, além de utilizar um subproduto comumente descartado na indústria de lati-

cínios. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

As análises físico-químicas foram satisfatórias, visando que o interesse era a criação 

de um produto que reaproveitasse o subproduto de uma indústria de laticínios, além do 

enriquecimento de seu valor nutricional pelas proteínas contidas no soro de leite. 
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RESUMO: A cadeia produtiva da apicultura brasileira vem crescendo ano após ano, e o 
hidromel pode ser uma boa alternativa para excedentes de exportação e mercado interno. 
Objetivou-se produzir, analisar físico-quimicamente e sensorialmente o hidromel composto 
por mel e por mel de abelha sem ferrão. Cada tratamento se diferenciava pela proporção 
utilizada de mel de abelha sem ferrão, onde, tratamento um com 100% de mel de apis 
melífera (HASF 0%), tratamento dois com 90% de mel apis melífera e 10% de mel de abelha 
sem ferrão (HASF 10%) e tratamento três com 80% de mel apis melífera e 20% de abelha 
sem ferrão (HASF 20%). As análises realizadas foram: pH, acidez total, acidez volátil, teor 
alcoólico e análise sensorial. Para análise sensorial delineamentos experimentais e análi-
ses estatísticas, os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Lilliefors) e de ho-
mocedasticidade (Barttlet)., houve diferença entre os tratamentos nos quesitos aroma e 
aparência. Entretanto, no quesito sabor, que tinha proporção de 20 % HASF obteve média 
significativamente maior que os tratamentos de 0 % HASF e 10 % HASF. Quanto à avalia-
ção da impressão global, o hidromel de 20 % HASF obteve média significativamente maior 
que o tratamento 10 %H ASF, e o hidromel elaborado com 0 % HASF não se diferiu signi-
ficativamente dos outros dois tratamentos.  

 

Palavras-chave: Fermentação de mel. Abelha Mandaçaia. Análise Sensorial 
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1 INTRODUÇÃO 

A meliponicultura, criação racional das abelhas sem ferrão, é uma excelente alterna-

tiva de geração de renda para populações tradicionais e exerce importante papel na manu-

tenção das abelhas (VENTURIERI, 2006).  

O hidromel é a bebida com graduação alcoólica 4 a 14 % v/v a 20 ºC, obtida pela 

fermentação alcoólica de solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável (BRA-

SIL, 2009). 

Os objetivos deste trabalho foram produzir, analisar físico-quimicamente e sensori-

almente o hidromel composto por mel e por mel de abelha sem ferrão.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para o experimento foram produzidos hidroméis com 3 tratamentos diferentes sendo 

cada um com três repetições. Cada tratamento se diferenciava pela proporção utilizada de 

mel de abelha sem ferrão utilizada, onde, tratamento um com 100% de mel de apis melífera 

(HASF 0%), tratamento dois com 90% de mel apis melífera e 10% de mel de abelha sem 

ferrão e tratamento três com 90% de mel apis melífera e 20% de abelha sem ferrão (HASF 

20%). 

As amostras de hidromel foram elaboradas no Setor de Agroindústria do Ifes – Cam-

pus Santa Teresa. Foram utilizados 15 L de mel e 1,5 L de mel de abelha sem ferrão, água 

potável, sais nutrientes (sulfato de zinco e fosfato de amônio) e levedura seca ativa (S. 

cervisiae). 

Antes de realizar o procedimento para o preparo do mosto todos os utensílios foram 

devidamente higienizados e esterilizados. Nas dornas, foram acrescentados o mel de abe-

lha Apis mellifera, e proporções de 0%, 10% e 20 % de mel de abelha sem ferrão respecti-

vamente, misturado com água potável numa proporção que se obtenha um mosto de 

18°Brix. Ao atingir este valor foi preparado o pé de cuba, onde adicionou-se a esta mistura 
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0,5 g.L -1 de mosto de fermento, 0,2 g.L -1 de Sulfato de zinco e 0,02 g.L -1 de fosfato de 

amônia, o pé de cuba foi dividido em partes iguais entre os tratamentos. A partir deste 

momento as dornas foram vedadas. No espaço de dois dias foi medido a densidade do 

hidromel utilizando o densímetro até que o mesmo atingiu o valor 1,010 g.L -1 que corres-

ponde a 3 ºBrix. O processo de fermentação ocorreu em ambiente controlado em torno de 

25 ºC e teve duração de 10 dias. Ao final do processo de fermentação, foi feita a primeira 

trasfega do hidromel, visando eliminar sedimentos produzidos durante o processo fermen-

tativo. Após 4 dias da primeira trasfega ocorreu uma segunda e finalizando assim o pro-

cesso de fabricação do hidromel. O hidromel foi então envasado em garrafas de vidro ver-

des  

As análises físico-químicas aplicadas ao fermentado alcoólico foram: pH, acidez to-

tal, acidez volátil e teor alcoólico Brasil (2005). A análise sensorial foi realizada no Setor de 

Agroindústria do Ifes Campus Santa Teresa. Os provadores preencheram uma ficha de 

avaliação em escala hedônica de nove pontos, cujos extremos correspondem a desgostei 

muitíssimo (1) e gostei muitíssimo (9). Para as análises físico-químicas foram realizadas 

médias simples, já para análise sensorial utilizou-se DBC. Os dados foram submetidos a 

avaliação por meio do teste não paramétrico de Friedman a 5 %. Para os atributos sabor e 

impressão global os tratamentos foram comparados utilizando-se o teste Duncan a 5 %. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os resultados das análises físico-químicas dos hidromeis pro-

duzidas com HASF 0, HASF 10 e HASF 20, respectivamente. Podemos observar que as 

características físico-químicas de todos os tratamentos estão de acordo com os valores 

estabelecidos por Brasil (2012). 
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Tabela 1: Média das análises físico-químicas dos hidroméis 

Parâmetros 
HASF 

0 
HASF 10 HASF 20 

Limites 
Mín. Max. 

pH 3,66 3,57 3,61 3 – 3,8 

Acidez total em mEq.L-1 69,2 59,5 64 50 – 130 

Acidez volátil em mEq.L-1 03 03 02 0 – 20 

Teor alcoólico em % v/v a 20 
ºC 

7,81 8,12 8,08 4 – 14 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A baixa acidez volátil é uma indicação de higiene do processo, uma vez que ácidos 

como acético, butírico, fórmico e propiônico geralmente derivam de contaminação bacteri-

ana. O teor alcoólico permaneceu no padrão em todos os tratamentos, mesmo o mel de 

abelha sem ferrão possuir menor índice de açúcar (EVANGELISTA et. al 2005). Todos os 

hidromeis apresentaram pH ácido, independente do tratamento. Os resultados encontrados 

na análise sensoriais para os atributos sabor e impressão global dos hidromeis são apre-

sentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Análise estatística dos atributos sabor e impressão global 

 Proporções de mel no Hidromel 

Variável HASF 0 HASF 10 HASF 20 
Valor de 
P 

C.V. 
(%) 

Sabor 5,81b 5,65b 6,19a 0,0039 16,31 
Impressão 
global 

6,14ab 6,01b 6,39a 0,003 12,78 

Médias, seguidas das mesmas letras nas linhas são iguais entre si pelo Teste Duncan ao nível de 
5% de probabilidade. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O hidromel elaborado com 20 % de mel de abelha sem ferrão se destacou com uma 

média mais alta o que significa melhor aceitação por quem consumiu, pois diferiram signi-
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ficativamente dos outros dois tratamentos, 0 % HASF e 10 % HASF. No entanto, os hidro-

méis elaborados com HASF 0 % e HASF 10 % não diferiram significativamente entre si. O 

valor de HASF 10 % não foi suficiente de promover mudança capaz de proporcionar per-

cepção de melhora no sabor do hidromel, como ocorreu com o hidromel elaborado com 

HASF 20 %. É possível afirmar que o aumento da proporção de mel de abelha sem ferrão 

melhora a aceitação do sabor do hidromel ao contrário do atributo sabor onde o HASF 20 

% foi suficiente para melhorar de forma significativa o sabor do hidromel. Entretanto isso 

não ocorreu no aroma, onde não foi percebida pelos provadores diferença significativa. 

No atributo impressão global a média geral dos três tratamentos obtiveram resulta-

dos próximo a seis (termo hedônico: gostei ligeiramente) e o HASF 20 % obteve maior 

média de classificação e se diferenciou significativamente do tratamento HASF 10 %, no 

entanto o HASF 0 % não diferiu significativa dos demais tratamentos. 

Na aparência não foi notada diferença significativa entre os hidromeis. No entanto 

foi a maior média entre os atributos pesquisados ficando no termo hedônico gostei regular-

mente. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Foi possível produzir as amostras de Hidromel segundo as formulações propostas. 

Os parâmetros físico-químicos analisados ficaram dentro dos padrões exigidos pela legis-

lação brasileira. Não houve diferença entre os tratamentos nos atributos aroma e aparência. 

O atributo sabor o tratamento HASF 20 % foi superior aos demais. Quanto à impressão 

global, o hidromel elaborado com HASF 0 % não diferiu dos demais tratamentos. 
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RESUMO: O presente trabalho trata-se de uma avaliação físico-química e sensorial de três 
diferentes marcas de doce de leite pastoso, comercializadas em Bom Jesus do Itabapoana, 
fazendo um comparativo com a legislação e observando a aceitação do produto. Foram 
avaliadas as propriedades físico químicas preconizadas como cinzas, proteínas e umidade, 
além da análise sensorial. Comparou-se com a legislação vigente para o produto e obser-
vou-se que as três amostras se encontravam fora dos padrões exigidos. Os métodos utili-
zados para as análises foram: Adolf Lutz, AOAC e a RDC 360. Concluiu-se segundo os 
resultados obtidos, que as três amostras não estavam dentro dos padrões. 

 

Palavras-chave: Físico-Química. Doce de Leite. Sensorial. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O doce de leite ou dulce de leche é uma sobremesa muito popular no Brasil e nos países 

sul-americanos (DEMIATTE, 2001). Perroni (2011), afirma que o doce de leite iniciou seu 

desenvolvimento na indústria de sacarose, que era extraída em grande escala. Trata-se de 

um alimento obtido pela cocção do leite adicionado de sacarose (açúcar) cuja produção no 

Brasil é de 34.000 toneladas por ano (MACHADO, 2005). O doce de leite é uma sobremesa 
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com flavor muito característico devido a reação de Maillard (MONTEIRO, 2011). São reali-

zados diversos trabalhos sobre a qualidade e o processamento do doce de leite, sua pro-

dução é simples e feita de maneira caseira até grandes escalas para a comercialização 

(DEMIATE et al., 2001). 

O presente trabalho avaliou três amostras de doce de leite pastoso produzidas em 

distintas partes do país, com a finalidade de comparar e analisar os produtos de acordo 

com a legislação vigente, comparando aspectos, comparando os parâmetros físico-quími-

cos e sensoriais das presentes amostras com os parâmetros estabelecidos pelas normas 

técnicas vigentes. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras do doce de leite foram adquiridas no comércio de Bom Jesus do Itaba-

poana, optou-se por produtos produzidos em diferentes cidades. A amostra 1 foi produzida 

na cidade de Bom Jesus do Itabapoana que fica no estado do Rio de Janeiro, a amostra 2 

foi produzida em uma zona rural do estado de Minas Gerais e a amostra 3 foi produzida na 

cidade de Itaperuna que também fica no estado do Rio de Janeiro. As amostras foram le-

vadas para o Laboratório de Físico-Química e Sensorial do IFFluminense no Campus Bom 

Jesus do Itabapoana - RJ, para assim serem analisadas e comparadas. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra 1 da análise de umidade não teve diferença entre a amostra 2 e 3, porém 

a amostra 3 e 2 apresentaram diferença, as amostras estão com a umidade fora da legis-

lação vigente, apresentando a quantidade de umidade abaixo dos 30% obrigados por lei.  

No processo produção destas amostras pode ter ocorrido uma maior evaporação de 

água, assim diminuindo a umidade dela aumentando sua consistência.  
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Segundo a legislação vigente o valor mínimo de proteína permitido no doce de leite 

é de 5%. Todas as amostras apresentaram quantidades diferentes, avaliou-se as três dife-

rentes amostras, sendo que as amostras 2 e 3 estão dentro dos valores estabelecidos pela 

legislação, já a amostra 1, tem um valor abaixo do mínimo estabelecido pela lei, este valor 

pode estar relacionado com a adição do soro do leite e também a adição de amido que 

podem influenciar diretamente na porcentagem de proteína presente no alimento. 

A análise de lipídios foi realizada para avaliar o teor de gordura presente nas três 

diferentes amostras, as três amostras apresentam diferenças entre si, observou-se que as 

três amostras estão fora da quantidade permitida de 6 a 9%, os valores baixos e fora dos 

padrões apresentados pelas três alíquotas avaliadas, podem ser devidos ao grande inte-

resse das indústrias lácteas pela matéria gorda do leite, é recomendado que o uso do leite 

com um teor de gordura maior seja utilizado para a produção dos doces de leite. 

A amostra 1 contém um teor de carboidrato maior que a amostra 2 e 3 que são 

estatisticamente iguais em teor de carboidrato. A quantidade de sacarose no processo de 

fabricação da amostra 1 de doce de leite, pode ter influenciado na concentração dos outros 

nutrientes já que a quantidade de lipídeos e proteínas comparados as outras amostras es-

tão bem abaixo do ideal. 

A avaliação da atividade de água no alimento é determinante na disponibilidade das 

amostras em sofrer degradação e também indicam o tempo de prateleira, os tipos de em-

balagem entre outros pontos importantes do produto. Foram avaliadas três amostras dife-

rentes onde a amostra 1 apresenta um máximo de 0,829, a amostra 2 máximo de 0,823 e 

a amostra 3 máximo de 0,841, foram 3 valores bem próximos um do outro e também abaixo 

do valor em que é bom para o crescimento de microrganismos deteriorantes mas ainda 

assim pode ocorrer crescimento de bolores e leveduras que conseguem crescer em ativi-

dade de água menores que 0,85, nas amostras 1 e 2 foram valores baixos e muito próximos 

onde dificilmente iram crescer microrganismos, a amostra 3 também deu abaixo do valor 

em que pode haver crescimento de microrganismos, porém a chance de crescimento é 

maior, pois a “aw” é perto do valor que os microrganismos começam a se desenvolver. 
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Quanto menor a atividade de água melhor para o tempo de conservação do alimento e o 

doce de leite é um produto que apresenta uma baixa atividade de água. 

A amostra 1 e 2 tem viscosidade estatisticamente iguais pelo teste de Tukey, e os 

valores das amostras é bem superior a amostra 3, que demonstrou uma viscosidade relati-

vamente baixa para um doce de leite. 

A amostra 1 tem sua acidez relativamente baixa comparada as outras amostras, as 

amostras 2 e 3 estatisticamente são iguais. 

Com base nos resultados é possível concluir que a amostra 1 se apresenta fora dos 

requisitos propostos pela legislação na maioria das análises obrigatórias, com exceção as 

análises de cinzas, as análises de umidade, proteínas e lipídeos, estão fora da legislação 

vigente, essa amostra de acordo com a legislação não pode ser considerada doce de leite, 

revelando que é preciso que um órgão responsável fiscalize a produção deste doce.  

A amostra 2 também se apresenta fora dos requisitos propostos pela legislação obri-

gatória, três das quatro análises não cumpriram os requisitos, a análise de proteína está de 

acordo com a legislação, as análises de lipídeos, cinzas e umidade não estão de acordo 

com a legislação. Mostrando que também é preciso que um órgão responsável fiscalize a 

produção. 

A amostra 3 comparada as outras amostras é a que mais está de acordo com a 

legislação, as análises de cinzas e proteínas estão de acordo com a legislação, já as aná-

lises de lipídeos e umidade estão fora dos requisitos mínimos apresentado pela legislação. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Conclui-se que as três amostras estão fora dos requisitos físico-químicos preconiza-

dos pela legislação vigente, revelando a necessidade de maior fiscalização nas indústrias 

de laticínios em todo o Brasil. Mesmo fora dos requisitos todas as amostras foram bem 
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aceitas pelos provadores na análise sensorial, destacando principalmente a amostra 2 que 

teve todas as notas acima de 6. 
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RESUMO: Foram realizadas análises físico-químicas de umidade e atividade de água em 
queijos tipo Camembert, produzidos a partir do leite de cabra e leite de vaca. O queijo ge-
rado a partir do leite de vaca obteve teor de umidade de 52,33%, permanecendo na faixa 
comum de umidade do Camembert, classificado como queijo de alta umidade; já o queijo 
produzido a partir do leite de cabra obteve 44,35% de umidade, um valor abaixo do comum 
para queijo tipo Camembert, classificado como queijo de média umidade. A atividade de 
água para a peça feita com leite de vaca foi de 0,616, e de 0,631 com leite de cabra. 

 

Palavras-chave: Atividade de água. Penicilium Camembert. Maturado. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Portaria N° 146, de 07 de março de 1996, pertencente ao MAPA 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), entende-se por queijo o produto 

fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro de leite ou leite reconstitu-

ído (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de soros lácteos, coagulados pela ação 

física do coalho, de enzimas específicas, de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, 

isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agrega-

ção de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos especifica-

mente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. E de acordo com o Codex 

Alimentarius (1973), entende-se por queijo camembert o queijo que: tendo a forma de um 

cilindro achatado ou setores do mesmo. O corpo apresenta uma cor quase branca a ama-

relo-claro e tem uma textura macia (ao pressionar com o dedo polegar), sem ser friável, 

maturado desde a superfície até o centro do queijo. Geralmente não há furos de gás, mas 

são aceitas algumas aberturas e rachaduras. Deve desenvolver uma crosta que deve ser 

macia, coberta inteiramente por mofo branco, mas pode ter manchas de tons avermelhado, 

marrom ou cor de laranja. O queijo inteiro pode ser cortado posteriormente ao desenvolvi-

mento de fungos.  

O Brasil detém uma fabricação variada de tipos de queijos, sejam eles de origem 

nacional ou origem exterior, advindos por queijeiros da França, Dinamarca, Italianos, Ingle-

ses e Americanos (ABIQ, 2015).  

Possuindo origem francesa, o queijo Camembert ganhou espaço no Brasil e sua 

produção é feita com uma quantidade menor de leite, comparado aos demais, e com cui-

dados artesanais (ROBERT, 2007). Trata-se de um queijo semi-macio, com peso mínimo 

de 110g. É fabricado originalmente com leite de cru de vaca; com maturação de 12 a 14 

dias. (Perry, 2004); além de estar com uma presença crescente no Brasil (ABIQ, 2019).  

Este queijo utiliza fungos somente na superfície, e teve sua metodologia desenvol-

vida na França, em 1871, por Marie Harel, residente da vila de Camembert, na Normandia, 
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e que produziu queijo parecido com o atual Camembert. Este queijo pode ter textura e sabor 

mais ou menos acentuados graças ao grau de maturação gerado pelo fungo Penicilium 

Camembert, que consiste numa coloração cinza-esbranquiçada na superfície do queijo. 

No Brasil a metodologia empregada para produção é a mesma para o queijo tipo 

Brie, diferindo apenas o diâmetro, pois, o tipo Camembert apresenta um diâmetro de 10,5 

a 11 cm, com aproximadamente 300g, já o tipo Brie possui a média de 20 cm de diâmetro 

(PEREIRA, 2014) 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Fabricação 

Produziram-se dois tipos de queijos, um a partir de leite de cabra e outro do leite de 

vaca e foram fabricados no Setor Tecnológico de Laticínios do Instituto Federal Fluminense 

– campus Bom Jesus do Itabapoana – RJ. Utilizaram-se 10 litros de leite de cabra e 10 

litros de leite de vaca. Os dois queijos passaram pelo mesmo processo de fabricação. Am-

bos os leites passaram por pasteurização lenta, 65°C por 30 minutos, e logo após executou-

se: 

● Adição de 4mL de cloreto de cálcio; 

● Fermentação a partir da inoculação de uma amostra de queijo Camembert ad-

quirido de forma comercial; 

● Adição de 10mL de coalho; 

● Corte com liras verticais e horizontais, para gerar grãos com 2cm e após, dei-

xado em repouso por 3 minutos; 

● Mexedura da coalhada por 20 minutos com o garfo, até atingir o ponto da massa 

e finalização com a retirada do soro e enformagem; 

● Três viragens, uma logo aos 15 minutos da enformagem, as outras duas após 

60 e 120 minutos; 



                                                                                                   267 
 
 

 
 

Realização:  

● Acidificação feita posteriormente à viragem, na qual as peças ficaram cobertas 

por uma tela e deixadas em temperatura ambiente, dentro do laboratório de físico-

químico do IFFluminense por 20h; 

● Maturação feita por 12 meses. 

A metodologia utilizada para o processamento do queijo Camembert foi de acordo 

com a citada por Robert (2007). 

 

 

2.2 Análises Físico-químicas 

As análises de umidade realizadas seguem a metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(2008), e a atividade de água foi aferida pelo medidor digital da Novasina, modelo Lab Swift. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado obtido a partir das análises de aW, em valor de média, de 0,616 para a 

peça feita com o leite de vaca e de 0,631 no queijo feito com queijo de cabra. O resultado 

das análises de umidade, em média, de 52,33% para o queijo com leite de vaca, e 44,35% 

para queijo com leite de cabra. De acordo com Furtado 2003, a umidade do queijo tipo 

Camembert varia de 50% a 51%, o que indica que o queijo produzido com leite de cabra 

teve uma umidade abaixo do comum, classificado como Média Umidade, pois, o tipo Ca-

membert está classificado como queijo de Alta Umidade, 46 a 54,9% (BRASIL, 1996). O 

queijo produzido a partir do leite de vaca se manteve dentro da faixa esperada. A atividade 

de água, comparada com Pomar et al., 2001, apresenta um valor abaixo, tanto para o queijo 

com leite de vaca quanto de cabra. 
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4 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois, foi possível perceber que a umidade 

do Camembert a base do leite de cabra foi inferior ao do queijo feito com leite de vaca. A 

atividade de água do queijo de vaca foi menor ao comparado ao de cabra. 
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RESUMO: O queijo camembert é caracterizado por sua pasta mole no interior e casca ave-
ludada ao redor, fabricado originalmente com leite de vaca não pasteurizado produzido e 
processado na Normândia. Este trabalho buscou realizar a inoculação de um queijo Ca-
membert em leite de vaca e cabra pasteurizados, para testar a possibilidade destes micror-
ganismos oriundos da Normândia desenvolverem-se em outras variações do mesmo subs-
trato; replicando uma variação distinta do queijo Camembert no Brasil. Foram avaliadas por 
meios de análises de coliformes a 45º C, Estafilococos coagulase positivo, Salmonella spp. 
Os resultados foram satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Análise microbiológica. Laticínios. Inoculação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A variação dos tipos de queijo a partir dos anos são decorrentes da diversificação do 

leite, maturação, temperaturas utilizadas, tamanho de corte da massa e outras técnicas de 

processamento. Há registro atualmente de 1000 tipos de queijo, sendo que a França produz 

400 destes, entre eles está o Camembert, feito pela primeira vez por Madame Marie Harel 

em 1791 no vilarejo Camembert na Normândia, por meio da coagulação de leite de vaca 
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não-pasteurizado. Trata-se de um queijo semi-macio envolto por uma camada branca, de-

vido ao crescimento fúngico (Penicillium camemberti e P. candidum) após submissão a ma-

turação, que se encontra em torno de 30 dias (DIAS, 2007; PERRY, 2004). O Camembert 

é um queijo com denominação de origem protegida (DOP), que especifica como o queijo 

produzido na Normândia, com leite de vaca cru, macio, salgado e com casca florida do leite 

cru produzido e processado na Normândia. Portanto, este trabalho buscou realizar a inocu-

lação de um queijo Camembert em leite de vaca e cabra pasteurizados, para testar a pos-

sibilidade destes microrganismos oriundos da Normândia desenvolverem-se em outras va-

riações do mesmo substrato; replicando uma variação distinta do queijo Camembert no 

Brasil. Para atestar a eficácia do processamento experimental, realizou-se as principais 

análises microbiológicas exigidas pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Re-

forma Agrária na Portaria N°146 , de 7 de Março de 1996 para queijos de alta umidade 

(46%<umidade>55%), a fim de comprovar sua aptidão para o consumo.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

No decorrer deste trabalho fez-se uso de 10L de leite de vaca e 10L de leite de cabra, 

que foram submetidos à pasteurização lenta (65ºC/30min.) seguida de queda de tempera-

tura para a adequada à coagulação (34ºC), e posterior inoculação de 10g de uma peça de 

queijo Camembert, obtido no comercio local, em cada tipo de leite e deixado descansar por 

40 minutos. Após coagulação a massa foi cortada manualmente por meio de faca, e reali-

zou-se a dessoragem elevando a temperatura à 40ºC, para posterior enformagem e prensa 

da massa. Ao final obteve-se 4 peças de queijo tipo camembert, 2 de leite de vaca e 2 de 

leite cabra; que foram deixadas maturando por um período de 12 meses. A maturação do 

Queijo Camembert original deve ser realizada em prateleiras apropriadas, com temperatu-

ras de 12°-15°C e umidade do ar em torno de 85 – 90% para favorecer o desenvolvimento 

do fungo desejado. Nestas condições específicas, após 12 dias de maturação o queijo já 
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se encontra coberto por um manto branco fúngico, após 21 dias o queijo já está pronto para 

o consumo, porém, com pouco mais de um mês (35 dias) o sabor do Camembert já torna-

se mais pronunciado (SUZUKI; GARCIA; MORA, 2011). Como a maturação contribui na 

agregação de flavor ao produto por meio da proteólise das caseínas e lipólise das gorduras 

em moléculas menores, deixou-se o queijo experimental maturar por um período 12 vezes 

maior que o do produto original, principalmente devido a não observação do crescimento 

da camada fúngica. 

 

2.1 Análises microbiológicas realizadas 

Realizou-se as análises de presença de Salmonella enterica e ausência de Echeri-

chia coli e Staphylococcus aureus, segundo preconizados pela legislação do Instituto Naci-

onal de Controle de Qualidade em Saúde (INQCS) pela coleção de microrganismos Norte 

americana American Type Culture Collection (ATCC); com as normativas INCQS 00150 

ATCC 14028, INCQS 00033 ATCC 25922 e INCQS 00358 ATCC 12600, respectivamente. 

Contagem de Estafilococos coagulase positiva e de coliformes comparados aos padrões 

estabelecidos pela RDC Nº 12, de 02 de janeiro de 2001 da Agência de Vigilância sanitária 

(ANVISA). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após realização das análises contatou-se ausencia de Salmonella entérica, Echeri-

chia coli e Staphylococcus aureus segundo estabelecidos pela legislação vigente citada 

anteriormente para todas amostras analisadas, ou seja, a QCO1 e QCO2 para o produzido 

a partir de leite de vaca, e QCO3 e QCO4 para oriundos do leite de cabra. Ao expressar 

coliformes, todos os resultados foram inferiores a 5x10 -3, como preconizado pela legisla-

ção, sendo que quase todas apresentaram contagem inferior a 1 nas diluições utilizadas 

(10 -1 ,10 -2 ,10 -3), exceto as amostras QCO1 e QCO4, que revelaram contagens ínfimas 
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na diluição 10 -1. Já na contagem de Estafilococos coagulase positiva, cuja legislação de-

fine um limite de 10 3, as quatro amostras apresentaram resultados satisfatórios, pois na 

diluição -3 todas as amostras demonstraram contagem inferior a 1, exceto o QCO3 na placa 

2, porém, seu crescimento foi insignificante conforme observado na Tabela 1. 

Tabela 1: Contagem das Unidades Formadoras de Colônia na análise de Estafilococos 
coagulase positiva em 3 diluições. 

Contagem UFC de Estafilococos coagulase positiva 

Amostras 
Placa 1 Placa 2 

Diluição 10-1 Diluição 10-2 Diluição 10-3 Diluição 10-1 Diluição 10-2 Diluição 10-3 

QC01 14 4 <1 28 3 0 

QC02 77 6 <1 63 9 <1 

QC03 21 8 <1 26 10 3 

QC04 17 3 <1 18 6 <1 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Como afirmado ao longo do trabalho, o queijo Camembert geralmente é realizado 

em queijo de vaca não pasteurizado, portanto, a reprodução foi executada com sucesso 

por meio de inoculação de queijo já pronto para consumo em leite de vaca e cabra pasteu-

rizados, somente com um enriquecimento no palato do queijo oriundo do leite de cabra. 

Assim como atestamos que mesmo após um período prolongado de maturação o queijo 

permaneceu microbiologicamente apto para consumo. 
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RESUMO: Realizou-se análises de rendimento, redução de diâmetro e espessura, perda 
de massa, taxa de liberação de gordura e análise instrumental de cor em hambúrgueres de 
aparas de tambatinga e tradicionais. Conclui-se que aparas de tambatinga apresentam po-
tencial tecnológico para elaboração de fischburger.  

 

Palavras-chave: Resíduos. Pescado. Fischburger. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O hambúrguer comercial tem se tornado uma das saídas para a nova vida do brasi-

leiro, devido ao baixo custo e rápido preparo (ARAUJO, 2012). Porém, é importante consi-

derar, no momento de compra, qual o melhor tipo de produto a ser adquirido, e para isso, 

além da qualidade nutricional, os parâmetros físicos como rendimento, encolhimento, etc. 

também devem ser avaliados. 
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As indústrias processadoras de pescado atendem à demanda da população, por pro-

dutos de fácil preparo, em sua grande maioria, na forma de filés (FOGAÇA et al. 2015). 

Entretanto, dentre os resíduos gerados durante a filetagem, as aparas (espinhaço) podem 

ser utilizadas na elaboração de diferentes tipos de produtos, como por exemplo fishburgue-

res.  

A elaboração de produtos a partir desse resíduo, além de agregar valor a um produto 

que antes poderia ser descartado, reduz o impacto negativo ao meio ambiente (PIRES et 

al. 2014). 

Por isso, o objetivo deste trabalho foi elaborar fishburguer de aparas de tambatinga 

(Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus) e compará-lo, quanto aos parâmetros 

físicos, com hambúrgueres encontrados no comércio da região de Cuiabá-MT. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Na elaboração dos fishburgueres (T1), foram utilizadas aparas de tambatinga (Co-

lossoma macropomum x Piaractus brachypomus), provenientes da filetagem, adquiridas no 

comércio local (Cuiabá-MT), tendo em sua formulação o s seguintes ingredientes: aparas 

triturada de tambatinga (93,65%); proteína texturizada de soja (4%); alho desidratado 

(0,4%); cebola desidratada (0,2%); salsa desidratada (0,2%); cominho (0,05%); pimenta do 

reino (0,1%); glutamato monossódico (0,3%) e sal (1,1%). A homogeneização dos ingredi-

entes foi feita em bandeja de plástico higienizada e, em seguida, foram moldados em mo-

delador de hambúrguer tamanho “mini”, com porções de aproximadamente 30g, sendo co-

bertos com filme plástico e armazenados em freezer convencional à -18ºC por 38 horas até 

a realização das análises. 

Os hambúrgueres tradicionais também foram adquiridos em comércio local, conge-

lados: T2 = hambúrguer misto de ave e bovino; T3 = hambúrguer misto de ave e suíno. 

Sendo realizadas medições in natura e após cocção. 
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A elaboração dos fishburgueres e as análises físicas foram realizadas no Laboratório 

de Carnes e Pescado, localizado na Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Mato 

Grosso, Campus Cuiabá. As amostras foram submetidas às análises: a) rendimento pós 

cocção; b) redução de diâmetro e espessura pós cocção (BARRY, 1992); c)perda de massa 

pós cocção (BAINY, 2014); d) taxa de liberação de gordura pós cocção, onde a gordura 

liberada foi recolhida através de papel manteiga, tamanho 11x11cm (Lumipan, Paulínia-

SP), previamente tarado em estufa com circulação de ar forçado (Solab-102) por uma hora 

(CLAUDINO, 2010); e) análise instrumental de Cor (após cozido), com auxílio de aparelho 

colorímetro Minolta (CR-400, Konica), com iluminante - D65 e espaço de cor L*, a*, b*. 

Antes da realização das análises, a s amostras foram descongeladas em temperatura am-

biente (±20°C) por 30 minutos. Posteriormente, assadas em forno (Esmaltec, Munique Au-

tomático) pré-aquecido a 270°C por 15 minutos, e a cocção em temperatura de 180°C por 

15 minutos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises de rendimento, redução de diâmetro e espessura, perda 

de massa e liberação de gordura estão expressos na Tabela 1. 

Tabela 1: Valores médios (± desvio padrão) das análises físicas dos hambúrgueres. 

Análise T1  T2 T3 

Rendimento (%) 76,59a (±2,8475)  57,78b (±2,4609) 61,96 b (±3,5569) 

Redução do diâmetro (%) 12,53a (±1,5612)  13,60a (±1,4642) 6,46 b (±1,9280) 

Redução de espessura (%) 40,39a (±3,0429)  59,88b (±4,5867) -1,59 c (±5,5696) 

Perda de Massa (%) 23,40a (±2,8475)  42,22b (±2,4609) 38,04 b (±3,5569) 

Liberação de gordura (%) 0,17ab (±0,0990)  2,62a (±0,3481) 0,02 b (±0,0077) 

T1 = Fishburguer de aparas de tambatinga; T2 = hambúrguer misto de ave e bovino; T3 = hambúr-
guer misto de ave e suíno. Letras diferentes na mesma linha apresentam diferença significativa (p< 
0,05) pelo teste de Tukey. 
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O fishburguer de tambatinga (T1) obteve maior rendimento após tratamento térmico, 

diferenciando-se de T2 e T3. Consequentemente, houve menor perda de massa (T1). Não 

houve diferença significativa entre os outros tratamentos (T2 e T3). O valor de rendimento 

encontrado está de acordo com Mendonça et al. (2018), que encontraram valores de ren-

dimento semelhantes, variando de 57,20% a 70,94% para hambúrguer de tucunaré. Já 

Paulo et al. (2015) compararam hambúrguer comercial bovino (37,49%) e hambúrguer ela-

borado com o filé de tambatinga (18,65%), encontrou valores menores na perda de massa. 

Para a taxa de liberação de gordura, T1 não diferiu estatisticamente de T2 e T3, entretanto 

estes últimos apresentaram diferença entre si, com menor liberação de gordura no T3. Com 

relação a redução do diâmetro, apenas T3 obteve diferença estatística apresentando o me-

nor valor, quando comparado à T1 e T2. Dentre os ingredientes descritos na embalagem 

de T3, houve inserção de diferentes tipos de açúcares (maltodextrina, dextrose, açúcar fer-

mentado e açúcar). De acordo com Carretta (2006), o açúcar auxilia na redução da perda 

do encolhimento durante cozimento. Já para a análise de espessura todos os tratamentos 

obtiveram diferenças significativas entre si. Foi possível observar que T3 obteve valor ne-

gativo. Após cocção, foi perceptível maior deformidade dos hambúrgueres, o que causou a 

modificação de sua forma estrutural, aparentando um ganho de espessura. O resultado das 

análises de cor instrumental, antes e pós cocção, estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2: Valores médios (± desvio padrão) da análise instrumental de cor das amostras 
pós cocção. 

Tratamentos L* a* b* 

T1 
55,54 a 

(±2,0644) 
3,96 a (±0,5248) 

17,79 a (0,8842) 

T2 
43,24 b 

(±3,2779) 
13,10 b 

(±2,1392) 25,09 b (±1,0432) 
T3 44,02 b 

(±1,6410) 
13,44 b 

(±0,0952) 
23,93 b (±0,6987) 

T1 = Fishburguer de aparas de tambatinga; T2 = hambúrguer misto de ave e bovino; T3 = hambúr-
guer misto de ave e suíno. L= Valor de luminosidade; a*= vermelho/verde; b*= amarelo/azul. Letras 
diferentes na mesma coluna apresentam diferença significativa (p< 0,05) pelo teste de Tukey.   
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Houve diferença estatística, em todos os parâmetros L, a* e b*, para T1 quando 

comparado aos demais tratamentos, com maior valor de luminosidade e menores valores 

de a* e b*. Os maiores valores encontrados para T2 e T3 devem-se ao uso de corantes na 

formulação. A mesma explicação ocorre quanto à luminosidade, uma vez que os tratamen-

tos T2 e T3 apresentaram menores valores. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Comparativamente às outras matérias-primas de origem animal já consolidadas no 

mercado, as aparas de tambatinga apresentam bom potencial tecnológico para elaboração 

de hambúrguer, com baixo custo de produção e diminuição do desperdício e poluição am-

biental. 
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RESUMO: O processamento mínimo é um aliado da alimentação saudável, porém o es-
tresse gerado em suas etapas é um problema, na beterraba o principal é o esbranquiça-
mento da superfície. A aplicação arginina pode ser uma solução, ela é precursora de poli-
aminas e óxido nítrico que atuam combatendo o estresse. 

 

Palavras-chave: Aminoácido. Oxidação enzimática. Beta Vulgaris . 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A beterraba (Beta vulgaris L.) é uma hortaliça de muita importância para o mercado 

e para a dieta dos consumidores. Segundo A Companhia de Entrepostos e Armazéns Ge-

rais de São Paulo (CEAGESP) no período 2007-2017 foram comercializados cerca de 30 

.000 t/ano de beterraba, sendo o 33° produto mais comercializado no CEAGESP e na ca-

tegoria dos minimamente processados é uma das hortaliças mais consumidas. 

Os produtos minimamente processados (PMPs) são produtos hortícolas que sofre-

ram alterações físicas, mas ainda são mantidos frescos e metabolicamente ativos. Apesar 

do grande avanço da tecnologia para esse tipo de produto, ainda são encontrados proble-

mas. No caso da beterraba minimamente processada, o principal problema é a descolora-

ção da superfície de corte causada pela degradação de compostos, oxidação enzimática, 
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e desidratação. Esse tipo de injúria reduz a qualidade dos produtos e dificulta sua comerci-

alização. Durante o processamento mínimo, até 50% do conteúdo de betalaínas, respon-

sável pela coloração característica, pode ser perdido e, após o processamento, em decor-

rência do estresse e da descompartimentalização celular, há uma produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e enzimas oxidativas como a polifenoloxidase (PPO) e peroxi-

dase (POD) que aceleram os processos de degradação desses pigmentos, causando a 

perda de coloração (KLUGE et al.,2006). 

O uso de aditivos em PMPs é de grande utilidade na tentativa de amenizar os fatores 

negativos que são consequência do processamento mínimo. Estudos relatam o uso de pro-

dutos como ácido ascórbico (AA), cloreto de cálcio (CC) e cloridrato de L- cisteína (LC) no 

combate a danos oxidativos em PMPs (MELO; VILAS BOAS, JUSTO, 2009). A arginina 

atua nos tecidos vegetais como um precursor de diversos compostos, entre eles podemos 

destacar as poliaminas (PAs), que atuam combatendo o estresse e o óxido nítrico (NO), 

que atua como sinalizador celular e contribui para a redução do estresse oxidativo das cé-

lulas (WILLS, 2015). Levando em conta o problema encontrado na beterraba minimamente 

processada, sua importância ao mercado consumidor e as evidências de controle da oxi-

dação enzimática por aminoácidos, estudou-se os efeitos do uso da arginina nesse produto. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material Vegetal 

Beterrabas Híbrido Boro F1 foram obtidas de unidade beneficiadora em Piedade, no 

Estado de São Paulo. Foram transportadas para Piracicaba/SP e selecionadas quanto a 

ausência de injúrias mecânicas e patológicas. Após, foram pré-resfriadas em câmara fria a 

10°C para serem minimamente processadas no dia seguinte. 
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2.2 Preparo do produto minimamente processado 

O processamento mínimo da hortaliça foi realizado em ambiente devidamente higie-

nizado e refrigerado (15°C), sendo utilizado o fluxograma:  

Sanitização do produto inteiro com casca → Descascamento → Sanitização 1 → Corte → 

Sanitização 2 → Centrifugação 1 → Enxague/Aplicação de Tratamento → Centrifugação 2 

→ Porcionamento e embalagem. 

 

2.3 Tratamentos 

Foram testadas diferentes doses de arginina a fim de estabelecer a dose de maior 

eficiência na conservação da qualidade do produto por maior período. Os tratamentos con-

sistiram em: Controle (sem arginina), com imersão em água destilada,10 mM de arginina, 

25 mM de arginina e 50 mM de arginina. A aplicação de arginina foi realizada por imersão 

do produto durante 5 minutos após a sanitização 2. As análises dos parâmetros foram rea-

lizadas no tempo zero (imediatamente após o processamento) e a cada três dias, até 12 

dias, totalizando seis períodos de análises. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 4 x 5 (tratamento x dias de análises), com 4 repetições 

de 200 g. 

 

2.4 Determinações 

a) Índice de esbranquiçamento: o índice de esbranquiçamento (IE) foi calculado 

utilizando-se fórmula específica, quanto maior o IE, maior é a intensidade de esbranquiça-

mento do produto.  

b) Atividade da Polifenoloxidase (EC 1.10.3.1): a atividade da PPO foi determinada 

conforme metodologia adaptada de Giner et al. (2001). Onde se obteve um extrato enzimá-

tico para realizar a extração da enzima e as leituras feitas em absorbância de 420nm. 



                                                                                                   285 
 
 

 
 

Realização:  

c) Taxa respiratória: para a determinação da taxa respiratória, o produto foi acon-

dicionado em frascos de vidro, ficando hémeticos 1 por hora e a leitura feita em cromató-

grafo a gás. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Índice de esbranquiçamento (IE) 

O índice de esbranquiçamento é uma medida que determina o quanto a superfície 

do produto está com aspecto esbranquiçado e desidratado. No caso da beterraba minima-

mente processada, o produto recém-processado apresenta IE próximo a 10. Quando o pro-

duto apresenta aspecto esbranquiçado, este valor aumenta. O IE limitante para o produto 

em questão está na faixa de 16 a 18, o que indica que a beterraba já está com a aparência 

afetada e o produto já não é considerado mais comercializável. O tratamento controle apre-

sentou uma tendência crescente mais acentuada em relação ao demais tratamentos com 

arginina, já no sexto dia o produto tratado sem o aminoácido apresentava aparência comer-

cialmente afetada enquanto os tratamentos com o aminoácido ficaram dentro da faixa acei-

tável para comercio até o dia nove, apresentando comportamentos bem semelhantes entre 

si. A dose de 25 mM de arginina manteve o produto dentro da faixa aceitável até o dia doze, 

com valores abaixo de 18, entretanto o produto não pode ser considerado comercializável 

até esse dia devido aos resultados obtidos na análise de esbranquiçamento visual (notas 

maiores que quatro). 
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3.2 Taxa respiratória 

O tratamento controle apresentou uma taxa respiratória maior que todos os demais 

tratamentos nos seis primeiros dias, tendo um pico acentuado no dia três e outro menor no 

dia nove. Nos primeiros dias de armazenamento observou-se um comportamento similar 

entre os tratamentos com maior dose de arginina, no sexto dia o tratamento de 50 mM teve 

um aumento exponencial na respiração, apesar de ter apresentado as menores taxas inici-

ais. Ao longo do tempo de armazenamento houve uma tendência no aumento da taxa res-

piratória dos tratamentos sendo que, quanto maior a dose de arginina aplicada mais ex-

pressivo se torna esse valor. Os tratamentos com 10 mM e 25 mM diferiram inicialmente, 

mas ao longo do tempo passaram a apresentar um comportamento similar com um au-

mento gradual na respiração e sem picos muito acentuados, se mostrando eficazes para o 

controle da taxa respiratória. 

 

3.3 Atividade de Polifenoloxidase 

Em relação a atividade da enzima Polifenoloxidase (PPO) o tratamento controle 

apresentou um comportamento totalmente diferente dos demais tratamentos, desde o pri-

meiro dia de análise seus valores foram superiores a todos os outros sendo que a partir do 

dia três é evidente um crescimento exponencial com um pico no dia nove. Os tratamentos 

com aplicação de arginina tiveram a capacidade de manter sua atividade em valores bem 

mais baixos do que o tratamento controle e todos os tratamento com arginina tiveram um 

comportamento muito parecido sendo eficazes no controle da atividade dessa enzima. 
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4 CONCLUSÃO 

A aplicação de arginina foi eficaz na preservação e manutenção da qualidade em 

beterrabas minimamente processadas, inibindo a oxidação enzimática, reduzindo o índice 

de esbranquiçamento e mantendo as características visuais que são importantes na comer-

cialização. A dose mais eficaz na manutenção do produto foi de 25 mM. Este aminoácido 

pode vir a ser um aditivo usado na indústria de PMPs visando a manutenção da qualidade. 
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RESUMO: Avaliou-se o potencial de uso do bagaço de malte proveniente do processo de 
produção da cerveja como ingrediente funcional, analisando o efeito de diferentes proces-
sos de secagem sobre seu teor total de polifenois e ácido fenólico. Amostras de bagaço de 
cerveja Pilsen foram secas à 60ºC, 80ºC e 100ºC e analisadas quanto aos seus teores de 
polifenóis e compostos com atividade ABTS. Amostras liofilizadas foram usadas como con-
trole. Os resultados mostram que o processo de secagem aplicado ao bagaço de malte, a 
60ºC, implica menor efeito negativo em relação a secagem a 80ºC e 100ºC, sendo que 
houve interessante semelhança das características analisadas quando comparadas com 
amostras liofilizadas. Assim, o uso de ar estático a 60ºC parece ser uma alternativa interes-
sante para secar o bagaço proveniente das cervejarias, o qual demonstrou ter potencial 
para ser usado como ingrediente funcional na indústria alimentícia. 

 

Palavras-chave: Bagaço de Malte. Polifenóis. Secagem. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Há uma tendência crescente de procura por alimentos que apresentam baixo im-

pacto ambiental atualmente, o que tem levado as indústrias alimentícias a desenvolver no-

vos produtos com foco no reuso de resíduos de seus processos produtivos (FERGUSON 

et al ., 2001; LECUMBERRI et al ., 2007; KNASMÜLER, et al ., 2009; SAURA-CALIXTO, 

2011) . A redução da geração de resíduos nas indústrias e/ou sua valorização é benéfica 
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para as indústrias de alimentos, pois pode agregar valor a produtos normalmente negligen-

ciados. Nesse cenário, soma-se o aumento do consumo de cervejas artesanais no Brasil, 

o que levou a elevação da produção de resíduos sólidos também nesse ramo. O bagaço 

de malte é o resíduo gerado em maior quantidade pela indústria cervejeira, a qual o tem 

disponibilizado para destinos pouco nobres como compostagem ou ração animal. Segundo 

Mussato et al. (2006) existem várias outras aplicações para tal resíduo, como alimentação 

e nutrição humana após processamento tecnológico; produção de energia por queima di-

reta ou por produção de biogás via fermentação anaeróbia; produção de carvão vegetal; 

material adsorvente em tratamentos químicos; cultivo de micro-organismos e obtenção de 

bioprodutos por fermentação, dentre outros. Estudos vem demonstrando que os resíduos 

sólidos do processamento de certos alimentos podem ser ingredientes funcionais em po-

tencial (COELHO et al., 2001; SANT’ANNA et al., 2017). O bagaço de cevada, por exemplo, 

tem grande potencial para ser uma fonte natural de antioxidantes e fibras alimentares. Este 

fato abre uma oportunidade para o desenvolvimento de novos produtos com alegação fun-

cional, a custos baixos, pois pode representar um importante meio de alocar esse desper-

dício de alimentos. 

Para valorizar a utilização deste resíduo, também é importante avaliar o efeito de 

diferentes processos sobre suas características, fato que não é encontrado na literatura. 

Em um cenário de processos alimentares ecologicamente corretos, o objetivo do presente 

trabalho é avaliar o efeito de diferentes formas de secagem de bagaço de malte na concen-

tração de compostos bioativos no resíduo.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para atingir estes objetivos, bagaço de malte proveniente da produção de cerveja 

Pilsen foi submetido a um processo de secagem em estufa a 60, 80 e 100ºC, até massa 
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constante. Amostras liofilizadas foram usadas como controle. A extração de compostos bi-

oativos foi realizada de acordo Sant’Anna et al. (2012). O extrato foi avaliado espectrofoto-

metricamente para polifenóis totais, flavonóis, ácidos fenólicos e compostos com capaci-

dade de sequestro de radicais ABTS (SINGLETON e ROSSI, 1965; MAZZA et al., 1999; 

RE et al., 1999). As médias das duplicatas dos experimentos foram comparadas por análise 

de variância (ANOVA) seguido de teste de Tuckey, sendo considerados significativamente 

diferentes quando p <0,05. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As curvas de secagem mostraram um comportamento exponencial clássico no início 

do processo e se tornaram constantes no final. Como esperado, as amostras secas a 60ºC 

levaram mais tempo para atingir massa constante do que aquelas secas à 80ºC, as quais 

demoraram mais do que aquelas à 100ºC. A Tabela 1 mostra que a concentração de poli-

fenóis totais das amostras do bagaço secas à 60°C (12210,49±1500,18mg AGE/100g) e 

80ºC (11944,96±834,66 mg AGE/100g) não afetou (p >0,05) em relação àquelas liofilizadas 

(9515,59±1528,00mg AGE/100g). Quando o bagaço foi seco a 100ºC, implicou na redução 

significativa (p <0,05) da concentração de polifenóis totais (7601,40±759,7510mg 

AGE/100g).  

Quando o teor de ácidos fenólicos foi avaliado, os resultados mostraram que a ex-

posição ao processo de secagem em estufa implicou na redução significativa (p <0,05) dos 

compostos em relação às amostras liofilizadas (3601,62±157,89 mg ACE/100g). No en-

tanto, quando comparados os resultados das amostras secas a 60°C (1538,40±139,80 mg 

ACE/100g), 80°C (1423,46±234,33 mg ACE/100g) e 100ºC (1440,02±226,55 mg 

ACE/100g), a concentração dos ácidos fenólicos não variou significativamente. 
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Tabela 1. Resultados de compostos bioativos em bagaço de malte secos em diferentes 
temperaturas. 

 100ºC 80ºC 60ºC Liofilizado 

Polifenói

s totais 

7.601,40±759,7

5 mg 

AGE/100gb 

11.944,96±759,7

5 mg AGE/100ga 

12.210,49±1500,1

8 mg AGE/100ga 

9.515,59±1.528,0

0 mg AGE/100ga 

Flavonói

s 

3.262,74±59,00 

mg EE/100ga 

3.395±241,19 mg 

EE/100ga 

3.395,44±327,92 

mg EE/100ga 

3.318,77±397,7 

mg EE/100ga 

Ácidos 

fenólicos 

1.140,02±226,6

5 mg 

ACE/100gb 

1.1423,46±234,3

3 mg ACE/100gb 

1.538,40±139,80 

mg ACE/100gb 

3.601,62±157,89 

mg ACE/100ga 

Atividade 

ABTS 

48,07±0,53%c 50,32±0,38%c 60,22±1,83%b 68,87±2,45%a 

a,b,c ,letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa p <0,05. 

 

Ao analisar a concentração de flavonóis, os resultados mostram que não houve di-

ferença significativa (p >0,05) das amostras liofilizadas e as secas à 60ºC. Não houve dife-

rença significativa das amostras secas à 80ºC e 100ºC (p >0,05). Quanto à capacidade dos 

extratos das amostras secas para sequestras radicais ABTS, os resultados indicam que as 

amostras liofilizadas apresentaram maior capacidade do que as amostras secas por ar 

quente (p<0,05). As amostras secas à 60ºC apresentaram resultados (60,22±3,85%) mai-

ores significativamente (p<0,05) as amostras secas com maiores temperaturas 

(50,62±0,38% à 80ºC e 48,07±0,53% à 100ºC). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Estes resultados mostram que o processo de secagem aplicado ao bagaço de malte, 

a 60ºC, implica menor efeito negativo em relação a secagem a 80ºC e 100ºC, sendo que 
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houve interessante semelhança das características analisadas quando comparadas com 

amostras liofilizadas. O subproduto sólido apresentou importante concentração de polife-

nóis (compostos com atividade antioxidante). Assim, o uso de ar estático a 60ºC parece ser 

uma alternativa interessante para secar o bagaço proveniente das cervejarias, o qual de-

monstrou ter potencial para ser usado como ingrediente funcional na indústria alimentícia. 
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RESUMO: Os biscoitos tipo cookies são produtos que denotam significância ao mercado 
pelo alto consumo e possibilidade de diversificação de ingredientes. A farinha da casca da 
amêndoa do cacau (FCAC), também conhecida como farelo de cacau, é composta por 40% 
de fibras. Por outro lado, a farinha de arroz (FA) é um dos produtos mais indicados para a 
substituição da farinha de trigo (FT) no preparo de produtos isentos de glúten. Desta forma, 
o objetivo deste trabalho foi estudar a influência da mistura das farinhas (FCAC, FA e FT) 
sob a cor dos biscoitos tipo cookies. Foram desenvolvidas sete formulações de biscoitos, 
empregando o delineamento simplex centróide (F1- 100% FT; F2- 100% FA; F3- 100% 
FCAC; F4- 50% FT e 50% FA; F5- 50% FT e 50% FCAC; F6- 50% FA e 50% FCAC; F7- 
33% FT, 33% FA e 33% FCAC), nas quais foram analisados os valores de L*, a* e b*, com 
colorímetro Minolta CR 400. Para o estudo da significância dos efeitos individuais nas vari-
áveis respostas, as variáveis dependentes foram ajustadas em nível de 5%, sendo as aná-
lises realizadas com o auxílio do programa Statistic 10,0. A luminosidade (L*) dos biscoitos 
variou de 26,30 a 71,78, a coordenada a* de 2,59 a 9,52 e a coordenada b* de 5,25 a 31,29. 
A presença da FCAC contribuiu para biscoitos menos luminosos, vermelhos e amarelados 
quando comparados com os elaborados com FT e FA. Os resultados demonstraram que 
quando há presença de FCAC, ocorre efeito antagônico nos parâmetros L*, a* e b*, e si-
nérgico na presença de FT e FA. A farinha de casca de amêndoa de cacau contribuiu para 
cores mais escuras nos biscoitos, lembrando produtos de chocolate. Já para as demais 
farinhas o efeito sob a cor deu-se pelas reações de Maillard e caramelização. 

 

Palavras-chave: Aproveitamento. Resíduos. Glúten free. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os biscoitos tipo cookies são produtos que denotam significância ao mercado pelo 

alto consumo. Os cookies dispõem da aptidão de agregar diferentes formulações para in-

cluir compostos bioativos, se destacando pela capacidade de contemplar uma grande vari-

abilidade de ingredientes e de matérias-primas (MARETI; GROSMANN; BENASSI, 2010).  

A casca da amêndoa de cacau é separada após o processo de torrefação no pro-

cessamento da semente. Atualmente, toneladas destas cascas são jogadas no lixo. Ela é 

composta por 40% de fibras, sendo 30% de celulose, possibilitando o aumento pela produ-

ção de alimentos funcionais (REDGWELL et al., 2003). 

A farinha de arroz é indicada para a preparação de produtos isentos de glúten, sua 

composição química apresenta cerca de 85% de carboidratos, 7% de proteína, 0,9% de 

lipídeos e 0,8% de cinzas (TREDUS et al., 2001). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar a influência da mistura das 

farinhas de casca de amêndoa de cacau, farinha de arroz e farinha de trigo na elaboração 

de biscoitos tipo cookie. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Matéria-prima 

A farinha da casca de amêndoa do cacau, foi cedida pelo Departamento de Ciência 

dos Alimentos da UFLA (Universidade Federal de Lavras). Os demais ingredientes foram 

adquiridos no comércio local de Machado/MG. 
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2.2 Elaboração dos cookies 

Os biscoitos tipo cookies foram elaborados na Cozinha Experimental do IFSULDE-

MINAS – Campus Machado, de acordo com o delineamento centroide simplex, para tanto 

foram elaboradas 7 formulações com mistura das farinhas de casca de amêndoa de cacau 

(FCAC), farinha de arroz (FA) e farinha de trigo (FT). A proporção das farinhas para produ-

ção dos biscoitos está na Tabela 1. 

Tabela 1: Quantidades de farinhas nos cookies pelo centróide simplex. 

Formulação 
Componentes Originais 

FCAC (g) FA (g) FT (g) 

F1 - - 400 
F2 - 400 - 
F3 400 - - 
F4 - 200 200 
F5 200 - 200 
F6 200 200 - 
F71,2,3

* 133,33 133,33 133,33 

FCAC (farinha de casca de amêndoa do cacau), FA (farinha de arroz) e FT (farinha de trigo) 
*formulação realizada em triplicata para efeito de cálculo de erro experimental 

 

Inicialmente, os ingredientes foram separados e pesados. Em seguida, foram mistu-

rados a margarina (180g) e o açúcar (200g) até a obtenção de um creme homogêneo. En-

tão, acrescentou-se os ovos (2 unid.) e a essência de baunilha (2 col. chá) e, em seguida 

as farinhas, que foram misturadas até a obtenção de uma massa compacta, na qual adici-

onou-se o fermento (2 col. chá). As massas foram embaladas em Policloreto de Vinila, e 

levados à refrigeração (20min/10°C). Posteriormente, as massas foram moldadas em for-

mato cilíndrico (aprox. 2,5cm de Φ), dispostas em formas untadas e levadas a forno elétrico 

pré-aquecido por aprox. 12 min/250oC. Os biscoitos foram resfriados em temperatura am-

biente e acondicionados em potes de vidros hermeticamente fechados até as análises.  
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2.3 Análise instrumental de Cor 

Para os parâmetros de cor, foram realizadas as leituras de 10 cookies por formulação 

utilizando as superfícies em 3 pontos e na parte posterior em 2 pontos. 

Sendo observado os valores de L*, a* e b*. Utilizou-se o colorímetro marca Minolta, 

modelo CR 400, com iluminante D 65 e ângulo de observação de 10o no sistema de cor 

CIEL*a*b* (Minolta,1998). 

 

2.4. Análise Estatística 

Os modelos foram obtidos para as respostas experimentais avaliados em termos de 

valores de F (p≤0,05), Lack off fit e dos coeficientes de determinação (R2), em nível de 5% 

de probabilidade, com uso do programa STATISTICA versão 10.0. (CIRILLO, 2015). O grá-

fico Trace Plot foi utilizado para analisar o comportamento de cada variável em função das 

proporções da mistura. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As coordenadas L* e a* foram ajustadas ao modelo cúbico especial e a coordenada 

b* ao modelo quadrático, cujos comportamentos podem ser observados na Figura 1. 
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Figura 1: Curvas de contorno referente aos valores de L* (A), a* (B), b* (C)* dos biscoitos. 

 

 

A mistura influenciou os três parâmetros de forma semelhante. A presença da FCAC 

teve efeito antagônico, enquanto a FT e FA tiveram efeito sinérgico sob os parâmetros de 

cor dos biscoitos. Tal fato justifica-se pelas características distintas das três farinhas.  

A luminosidade (L*) dos biscoitos variou de 26,30 a 71,78, a coordenada a* de 2,59 

a 9,52 e a coordenada b* de 5,25 a 31,29. Desta maneira, os biscoitos elaborados com a 

presença da FCAC, apresentaram-se menos luminosos, vermelhos e amarelados quando 

comparados com FT e FA. 

Amir (2013) analisou pão com casca de cacau e afirmou que quanto maior o aumento 

da concentração da casca de cacau, menor fica o valor para L*, decaindo de 58,78 (sem a 

presença de casca de cacau) para 49,60 (20% de casca de cacau). Também observou o 

mesmo comportamento para as coordenadas de a* e b*. 
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De acordo com Quintas (2007), a cor é um importante atributo em produtos alimen-

tícios, uma vez que é imediatamente percebida pelos consumidores, e pode indicar a ex-

tensão das reações de Maillard e de caramelização que ocorreram naquele produto. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

A farinha de casca de amêndoa de cacau contribuiu para cores mais escuras nos 

biscoitos, lembrando produtos de chocolate. Já para as demais farinhas o efeito sob a cor 

deu-se pelas reações de Maillard e caramelização 
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TRABALHOS PREMIADOS 
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DESAFIO FOTOGRÁFICO: UM OLHAR SOBRE A RELAÇÃO SENSORALIDADE E 
PRAZER, SAUDABILIDADE E BEM-ESTAR 

O Desafio fotográfico faz parte de um projeto de extensão intitulado Cineclube De-

bates, coordenado pelo Professor Rafael Tardin, do Instituto Federal Fluminense, Campus 

Bom Jesus de Itabapoana.  

Em sua segunda edição, realizada no VIII Focal e IV Sicitea, o Desafio fotográfico 

teve como temática a relação entre sensorialidade, prazer, saudabilidade e bem-estar, 

sendo dividido em dois momentos: um anterior ao evento, cujas fotos foram enviadas para 

avaliação, e outro simultaneamente à realização dos minicursos, sendo estes a inspiração 

para as produções fotográficas.  

No desafio fotográfico anterior ao evento foram premiadas as três fotos com maior 

pontuação registrada na apuração entre os votantes e no simultâneo ao Sicitea foram pre-

miadas uma foto por área temática, dentre as áreas de oferta de minicursos.  

Apresentaremos, a seguir, os fotógrafos premiados e suas belíssimas fotos. 

Preparem-se, porque as imagens são para abrir o apetite... 

 

  



                                                                                                   303 
 
 

 
 

Realização:  

FOTOGRAFIAS PREMIADAS POR LINHA: momentos do evento 

 Linha 01: Cafés Especiais 

 

Autora da fotografia vencedora: Wanessa Melchert (ESALQ/USP)  
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 Linha 02: Análise Sensorial 

 

Autora da fotografia vencedora: Renata Lênnen (UFMT) 
 

 

 Linha 03: Características físico-químicas e funcionais dos Alimentos 

 

Autor da fotografia vencedora: Matheus Zanardi (IFF)  
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 Linha 04: Controle de qualidade 

 
Autora da fotografia vencedora: Victoria Caroline (UFMT)  
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 Linha 05: Práticas Gerenciais no setor de Alimentos 

 

Autora da fotografia vencedora: Alcione Marcia (Ifes)  
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 Linha 06: Panificação e confeitaria 

 

Autora da fotografia vencedora: Camila Auxiliadora (UFMT) 

 

 Linha 07: Alimentos Fermentados 

 
Autor da fotografia vencedora: Alexandre Vinco (UFES) 
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CLASSIFICAÇÃO GERAL: momentos anteriores ao evento 

 3º lugar: Luiz Fernando Dias Ferreira 

 

 

 2º lugar: Giovana Zanúncio Araújo 
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 FOTOGRAFIA CAMPEÃ: Bárbara Côgo Venturim 
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PÔSTERES 

Os trabalhos foram avaliados durante a sessão de apresentação, sendo premiados 

os melhores trabalhos por área temática e o melhor trabalho na classificação geral.  

Seguem os títulos e autores dos trabalhos premiados.  

 

TRABALHOS PREMIADOS POR ÁREA TEMÁTICA 

 

 Área temática: Administração 

Melhor trabalho: Diagnóstico de Produção, Beneficiamento e Comercialização da Região 
do Baixo Bom Jardim, Rio Pomba – MG. 
 
Autores: Carla Cristina Souza Duarte, Heloisa de Fátima Mendes Justino, Bruno Martins 
Lima, Roselir Ribeiro da Silva. 
 

 

 Área temática: Alimentos Funcionais 

Melhor trabalho: Extratos aquosos de frutos podem influenciar o crescimento de bactérias 
patogênicas e ácido láticas com potencial probiótico 
 
Autores: Priscilla Debesa Belizário Silva, Juan Miranda Lopes, Ana Lúcia Barretto Penna, 
Sabrina Neves Casarotti, Patrícia Bachiega, Maressa Caldeira Morzelle. 
 

 

 Área temática: Análise Sensorial 

Melhor trabalho: Avaliação sensorial de cafés comercializados em Rio Pomba-MG com 
denominações de Tradicional, Forte e Extra Forte 
 
Autores: Débora Rezende Ferreira, Isabella Fiebig Gonçalves, Mariane Laureano de Frei-
tas, Sebastião Moreira Júnior, Vanessa Riani Olmi Silva, Fabíola Cristina de Oliveira.  
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 Área temática: Avaliação e controle de qualidade 

Melhor trabalho: Procedimento analítico baseado em imagens digitais aplicado ao Scree-
ning do teor de proteínas em amostras de leite 
 

Autores: Bianca Bacellar Rodrigues de Godoy, Isabela Camargo Gonçalves, Anna Flavia 
de Souza Silva, Fábio Rodrigo Piovezani Rocha. 
 

 

 Área temática: Biotecnologia e Bioquímica dos Alimentos 

Melhor trabalho: Vazão hídrica no Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças. 
 
Autores: Gisele da Silva Polvarini, Adaelson Firminino da Silva Junior, Letícia de Souza 
Oliveira, Daniel Ferreira Coelho.  
 

 

 Área temática: Embalagens para alimentos 

Melhor trabalho: Pesquisa de mercado: Embalagem de alimentos feita a partir da flor da 
banana e fibra de coco, revestida com cera de abelha e óleo essencial de alecrim e oré-
gano. 
 

Autores: Christyane Bisi Tonini, Fabrício Barros Gonçalves, Daniel Saraiva Lopes, Julio da 
Silveira Ornellas, Sarah da Costa Santos. 
 

 

 Área temática: Padrões, legislação e fiscalização de alimentos 

Melhor trabalho: Avaliação do frescor de diferentes espécies de peixes comercializados 
resfriados em redes de supermercado na cidade de Cuiabá, MT.  
 

Autores: Jonatã Henrique Rezende de Souza, Ana Vitoria Siqueira de Arruda, Kélia Lorrane 
Santos Rodrigues de Oliveira, Paulo Victor Doná Rezende, Victoria Caroline Fernanda Go-
mes de Souza Bruno, Luciana Kimie Savay-da-Silva. 
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 Área temática: Tecnologia de bebidas 

Melhor trabalho: Produção, caracterização físico-química e análise sensorial de hidromel 
com diferentes proporções de mel (apis mellifera l.) e mel de abelha sem ferrão (melipona 
quadrifasciata anthidioides). 
 
Autores: Ernane Daniel de Faria, Adrielli Ramos Locatelli, Márcio Vinicius Ferreira de 
Sousa, Maria do Carmo Freitas Nascimento 

 

 

 Área temática: Tecnologia de produtos de origem animal 

Melhor trabalho: Análise físico-química em queijos tipo camembert a partir do leite de vaca 
e de cabra. 
 
Autores:  Adaelson Firmino da Silva Junior, Gisele da Silva Polvarini Letícia de Souza Oli-
veira, Ana Caroline da Silva Barroso, Lorena Provalero Mendanha, Renata Gomes de Brito 
Mariano.  
 

 

 Área temática: Tecnologia de produtos de origem vegetal 

Melhor trabalho: Arginina reduz esbranquiçamento enzimático e metabolismo em beter-
raba minimamente processada 
 

Autores: Julia Pereira Martins da Silva, Allan Patrick de Abreu Vieira, Ricardo Alfredo Kluge 
 

 

MELHOR TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO GERAL 

Área Temática: Avaliação e controle de qualidade  

Título: Procedimento analítico baseado em imagens digitais aplicado ao screening do teor 
de proteínas em amostras de leite 

Autores: Bianca Bacellar Rodrigues de Godoy, Isabela Camargo Gonçalves, Anna Flavia 
de Souza Silva, Fábio Rodrigo Piovezani Rocha. 

 

Parabéns a todos!!  
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GALERIA DE FOTOS 
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Até a próxima, pessoal!!! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante teve a honra de organizar o VIII Focal e 

o IV Sicitea. Foi um trabalho realizado por muitas mãos e, por isso, ao finalizar os Anais do 

IV Sicitea, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que contribuíram para que o evento 

fosse um sucesso. Sem o compromisso e o envolvimento de cada um de vocês esse tra-

balho não seria possível. 

Aproveitamos para agradecer também aos estudantes e pesquisadores de diferentes 

instituições que prestigiaram o evento, com apresentação de trabalhos – que aqui foram 

reunidos em forma de resumo expandido –, minicursos e palestras ofertadas durante a se-

mana. Foi um momento de divulgação da produção científica da área, mas também de 

confraternização das instituições, permeado por novas descobertas e sensações diversas.  

Para finalizar, deixamos uma dica: continuem produzindo e divulgando suas pesqui-

sas na área de Alimentos e se preparam para o IX Focal e o V Sicitea que acontecerão em 

2021, no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba.  

Esperamos ver todos vocês lá!! 

 

As organizadoras 
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