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Uso de halquinol para controle bacteriano em animais destinados ao
consumo humano
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RESUMO: Na produção animal, os antibióticos são amplamente utilizados em doses
subterapêuticas e terapêuticas, porém isto gera um aumento na pressão de seleção sobre as
bactérias, acarretando o surgimento de patógenos resistentes a diversas drogas, que podem
gerar prejuízos na produção animal e serem transmitidos aos consumidores. Desta forma, o
objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência antimicrobiana de cepas isoladas de animais de
produção ao halquinol, um composto utilizado como melhorador de desempenho, através da
determinação de suas concentrações inibitória e bactericida mínimas por microdiluição. A
concentração bacteriostática de halquinol mais recorrente foi de 37,5 µg/mL, numericamente
próxima à recomendada pelo fabricante, de 30 µg/mL. Contudo, para alguns isolados,
concentrações de até 600 µg/mL foram necessárias para que o crescimento bacteriano fosse
inibido, sugerindo que alguns isolados apresentam resistência ao halquinol. Deste modo,
pôde-se observar efeito inibitório do halquinol sobre os isolados avaliados; entretanto, não
foram obtidas concentrações bactericidas, caracterizando o composto como bacteriostático.
Palavras–chave: Alimentos; Escherichia coli; Melhorador de desempenho; Resistência
antimicrobiana; Salmonella; Saúde.
INTRODUÇÃO
Na produção animal, os antibióticos são amplamente utilizados em doses
subterapêuticas, como melhoradores de desempenho, e terapêuticas, ação que favoreceu a
melhora da saúde, do bem-estar animal, e na eficiência da produção (SINGH; BHUNIA,
2019; ROSKAM et al., 2019). Contudo, a alta aplicação de antibióticos para fins de
desempenho promove um aumento na pressão de seleção sobre as bactérias, acarretando no
surgimento de patógenos resistentes a diversas drogas, que podem gerar prejuízos na
produção animal e serem transmitidos aos consumidores (SINGH; BHUNIA, 2019).
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Os alimentos gerados podem apresentar resíduos desses antibióticos, o que acarreta
reações alérgicas, prejuízos à flora intestinal e o desenvolvimento de bactérias resistentes nos
consumidores (CHEN et al., 2019). Além disso, a contaminação por cepas resistentes ao
longo da cadeia alimentar e em produtos de origem animal representa um preocupante
problema de saúde pública, visto que a infecção causada por essas cepas se torna de difícil
tratamento (CHEN et al., 2019; FOUNOU et al., 2016). Estima-se que, anualmente, 50.000
vidas são perdidas apenas nos Estados Unidos e na Europa em decorrência das infecções por
bactérias resistentes (O´NEIL, 2014).
Projeções futuras indicam que até 2050, a resistência aos antimicrobianos poderá
provocar uma redução de 2 a 3.5% do PIB mundial, ocasionando a perda de até 100 trilhões
de dólares. Ademais, se houver aumento contínuo da resistência até 2050, estima-se que a
mortalidade anual associada às infecções resistentes atingirá cerca de 10 milhões de pessoas
(O’ NEIL, 2014). Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a resistência antimicrobiana
de cepas isoladas de animais de produção ao halquinol, um composto utilizado como
melhorador de desempenho.
MATERIAL E MÉTODOS
Cepas e materiais
Foram utilizadas bactérias das produções de suínos e frangos de corte (Tabela 1)
fornecidas pelo Mercolab Laboratórios (Cascavel, Brasil), mantidas em solução de meio de
cultivo e glicerol 50% (1:1), armazenados a -80 ºC até utilização, e reativadas em caldo
infusão de cérebro e coração (BHI). As bactérias foram obtidas a partir de amostras de campo
recebidas pelo laboratório parceiro, e direcionadas já isoladas para o Laboratório de Pesquisa
e Inovação Agroalimentar da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para a realização das
análises. Foi utilizado o halquinol como melhorador de desempenho (98,75% de pureza).
Tabela 1. Isolados bacterianos utilizados no estudo.
Escherichia coli (Fígado - Salmonella Agona 13065
Frango)

Salmonella Mbandaka 13068

Escherichia coli 10028

Salmonella Agona 13066

Salmonella Mbandaka 13069

Escherichia coli 10034

Salmonella Cholerasuis
(Pulmão - Suíno)

Salmonella Mbandaka 13070

Escherichia coli 10107

Salmonella Cholerasuis
10387/16

Salmonella Minnessota (Propé Frango)
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Escherichia coli 10545

Salmonella Heidelberg
(Campo - Frango)

Salmonella Minnesota 12854

Escherichia coli 10546

Salmonella Heidelberg (Ceco
- Frango)

Salmonella Minnesota 12855

Escherichia coli 4231/16

Salmonella Heidelberg 12858

Salmonella Minnesota 12856

Escherichia coli 6568/16

Salmonella Heidelberg 12859

Salmonella Minnesota 12857

Escherichia coli Betahemolítica

Salmonella Heidelberg 12860

Salmonella Typhimurium
(Propé - Frango)

Salmonella Agona 13063

Salmonella Heidelberg 12861

Salmonella Typhimurium
ATCC 14028

Salmonella Agona 13064

Salmonella Mbandaka 13067

Salmonella Gallinarum AL
1138

Salmonella Enteritidis
CRIFS 1016

Salmonella Enteritidis 56301

Salmonella Enteritidis 9SUSP

Salmonella Enteritidis
33SUSUP
Concentração inibitória mínima (CIM)

Para determinação da CIM foram realizados ensaios em microplacas através da técnica
de microdiluição em caldo Mueller Hinton (MH) (CLINICAL AND LABORATORY
STANDARDS INSTITUTE, 2001). Foram avaliadas concentrações de halquinol de 9,3750 a
4800 µg/mL. A população bacteriana utilizada foi de 5×10 UFC/mL, com os seguintes
5

grupos controle: caldo MH + bactérias (controle positivo) e caldo MH (controle negativo).
Após o preparo das placas, foi realizada incubação à 37 °C com leitura visual dos resultados
após 24h; a ausência de turbidez do meio foi utilizada como marcador de inibição de
crescimento visível. Além da CIM, foi determinada a concentração bactericida mínima
(MBC, em inglês minimum bactericidal concentration), pelo plaqueamento dos poços sem
crescimento visível e incubação por 24h à 37 °C, sendo classificada como MBC a menor
concentração em que não ocorresse proliferação bacteriana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se observar efeito inibitório do halquinol sobre os isolados avaliados; entretanto,
não foram obtidas concentrações bactericidas, caracterizando o composto como
bacteriostático (Tabela 2).
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Tabela 2. Concentrações inibitória e bactericida mínimas de halquinol contra isolados
bacterianos obtidos da produção animal.
Bactéria
MIC (µg/mL) MBC (µg/mL)
Escherichia coli (Fígado - Frango)
37,5
>4800
Escherichia coli 10028
37,5
>4800
Escherichia coli 10034
37,5
>4800
Escherichia coli 10107
37,5
>4800
Escherichia coli 10545
37,5
>4800
Escherichia coli 10546
75
>4800
Escherichia coli 4231/16
18,75
>4800
Escherichia coli 6568/16
75
>4800
Escherichia coli Beta-hemolítica
37,5
>4800
Salmonella Agona 13063
37,5
>4800
Salmonella Agona 13064
37,5
>4800
Salmonella Agona 13065
37,5
>4800
Salmonella Agona 13066
37,5
>4800
Salmonella Cholerasuis (Pulmão - Suíno)
75
>4800
Salmonella Cholerasuis 10387/16
75
>4800
Salmonella Heidelberg (Campo - Frango)
37,5
>4800
Salmonella Heidelberg (Ceco - Frango)
37,5
>4800
Salmonella Heidelberg 12858
37,5
>4800
Salmonella Heidelberg 12859
37,5
>4800
Salmonella Heidelberg 12860
300
>4800
Salmonella Heidelberg 12861
150
>4800
Salmonella Mbandaka 13067
37,5
>4800
Salmonella Mbandaka 13068
37,5
>4800
Salmonella Mbandaka 13069
37,5
>4800
Salmonella Mbandaka 13070
37,5
>4800
Salmonella Minnessota (Propé - Frango)
37,5
>4800
Salmonella Minnesota 12854
18,75
>4800
Salmonella Minnesota 12855
75
>4800
Salmonella Minnesota 12856
37,5
>4800
Salmonella Minnesota 12857
600
>4800
Salmonella Typhimurium (Propé - Frango)
37,5
>4800
Salmonella Typhimurium ATCC 14028
37,5
>4800
Salmonella Gallinarum AL 1138
37,5
>4800
Salmonella Enteritidis CRIFS 1016
37,5
>4800
Salmonella Enteritidis 33SUSUP
75
>4800
37,5
>4800
Salmonella Enteritidis 56301
Salmonella Enteritidis 9SUSP
37,5
>4800
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A concentração mais efetiva para inibir o crescimento microbiano foi de 37,5 µg/mL,
valor próximo ao recomendado pelo fabricante, de 30 µg/mL. Para alguns isolados houve
maior resistência ao composto e, de modo a inibir o crescimento bacteriano destes, exigiu-se
concentrações superiores ao valor mais efetivo de 37,5 µg/mL. Nos casos em que a resistência
foi maior, a concentração de halquinol variou de 75 µg/mL até 600 µg/mL.
Yang, Park e Lee (2013) determinaram a concentração inibitória mínima do halquinol
(8-hidroxiquinolina) obtido de Sebastiania corniculata a partir da dissolução prévia do
composto em metanol, seguido de microdiluição em placas de 96 poços com 200µl de caldo
MH acrescido do inóculo bacteriano – Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes,
Shigella sonnei, Bacillus cereus e Staphylococcus aureus –, bactérias de origem alimentar que
podem causar doenças nos consumidores.
Yang, Park e Lee (2013) postularam que a CIM determinada para S. Typhimurium foi
a mais alta dentre as bactérias testadas, com 50µg/mL, sendo a concentração mais efetiva
determinada de 10µg/mL, a qual inibiu o crescimento de L. monocytogenes, B. cereus e S.
aureus. Observa-se que, na inibição de Salmonella (foco deste estudo), foi encontrada uma
concentração inibitória 12,5 µg/mL mais elevada do que a concentração majoritária obtida
nesse estudo.
CONCLUSÕES
O halquinol demonstrou bom potencial bacteriostático, porém não foi capaz de
eliminar as bactérias avaliadas. A maioria das concentrações obtidas foi próxima ao
recomendado pelo fabricante, embora destaquem-se isolados com maior resistência,
necessitando de até 600 µg/mL para inibição visual na análise de CIM.
Desta forma, o composto se mostra como uma opção viável na produção animal,
impedindo a proliferação bacteriana e contribuindo para a segurança do alimento fornecido
aos consumidores, sendo necessários novas análises para caracterizar completamente seu
potencial.
REFERÊNCIAS
CHEN, J.; YING, G. G.; DENG, W. J. Antibiotic Residues in Food: Extraction, Analysis, and
Human Health Concerns. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 67, n. 27, p.
7569–7586, 2019.
CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE. 2001. M100-S11,
Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical Microbiology
Newsletter. 27th ed. Vol. 23. Wayne, PA.

11
12

FOUNOU, L. L.; FOUNOU, R. C.; ESSACK, S. Y. Antibiotic resistance in the food chain: A
developing country-perspective. Frontiers in Microbiology, v. 7, n. 11, p. 1–19, 2016.
2¶1(,/-5HYLHZRQ$QWLELRWLFUHVLVLWDQFH$QWLPLFURELDO5HVLVWDQFHௗ7DFNOLQJDFULVLVIRU
the health and wealth of nations. Health and Wealth Nations. December, p. 1–16, 2014.
ROSKAM, J. L.; LANSINK, A. G. J. M. O.; SAATKAMP, H. W. The technical and
economic impact of veterinary interventions aimed at reducing antimicrobial use on broiler
farms. Poultry Science, v. 98, n. 12, p. 6644–6658, 2019.
SINGH, A. K.; BHUNIA, A. K. Animal-Use Antibiotics Induce Cross-Resistance in Bacterial
Pathogens to Human Therapeutic Antibiotics. Current Microbiology, v. 76, n. 10, p. 1112–
1117, 2019.
YANG, J. Y.; PARK, J. H.; LEE, H. S. Isolation of 8-hydroxyquinoline from Sebastiania
corniculata and Antimicrobial Activity against Food-borne Bacteria. Journal of the Korean
Society for Applied Biological Chemistry, v. 56, p. 763–766, 2013.

12
13

Utilização da palma forrageira na elaboração de produtos alimentícios:
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RESUMO: A palma forrageira possui elevado valor nutritivo, rica em vitaminas, proteínas e
minerais, é vista como excelente suplemento alimentar, tanto para os animais como para
humanos. Diante disso, objetivou-se realizar uma revisão acerca de estudos científicos
realizados na região Nordeste e publicados nos últimos 10 anos que demonstrem o potencial
gastronômico e nutricional da palma, por meio de análises físico-químicas, químicas,
microbiológicas e/ou sensoriais. As buscas foram realizadas nas bases de dados: Periódicos
Capes, ScienceDirect e Google Acadêmico. Foram aplicados os seguintes descritores: “Palma
forrageira” OR “Opuntia cochenillifera” AND “food products” OR “food supplementation”.
Inicialmente, 188 artigos científicos foram selecionados, ao final da triagem, apenas 6
publicações foram eleitas para extração dos dados e análise dos resultados. Os produtos
obtidos foram: bebida mista, iogurte, umbuzada, mistura enriquecida e pão de forma,
utilizando a polpa da palma, a entrecasca e os brotos. Em geral, as formulações desenvolvidas
apresentaram boa aceitação sensorial, atenderam aos parâmetros microbiológicos e físicoquímicos estabelecidos pelas legislações, e o uso da palma contribuiu com o enriquecimento
nutricional dos produtos. Diante da análise dos estudos selecionados, foi possível concluir que
a inclusão da palma forrageira na formulação de produtos alimentícios é uma alternativa
viável para o aproveitamento desse vegetal.
Palavras–chave: Opuntia cochenillifera; Plantas Alimentícias não Convencionais; Nordeste;
Semiárido; Suplemento Alimentar.
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INTRODUÇÃO
A palma forrageira é uma planta originária do México, encontrada na maioria dos
continentes, principalmente em países de clima árido e semiárido. No Brasil, sua introdução
ocorreu no século XVIII, sendo os dois gêneros mais conhecidos e cultivados Opuntia spp. e
Nopalea spp. (LIRA; SANTOS; DIAS, 2017).
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) admitem que no ano
2017, o Brasil produziu 2.875.034 t de palma forrageira, sendo 99,6% na região Nordeste. A
palma é uma das espécies de plantas que possui um mecanismo fisiológico especial, uma vez
que consegue se adaptar bem a condições adversas características do semiárido, como longos
períodos de estiagem. Nesse sentido, essa planta é vista como uma fonte alimentar de
relevância para o desenvolvimento de regiões semiáridas, sendo principalmente utilizada
como forragem na alimentação do gado (SILVA et al., 2014).
Por conter um elevado valor nutritivo, ser rica em vitaminas, proteínas e minerais, a
palma forrageira é vista como excelente suplemento alimentar, para animais e humanos,
considerada uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional) (DUTRA et al., 2020). Sua
utilização na dieta humana se estende ao consumo dos frutos, polpa, na forma de sucos,
vitaminas e combinada com outros alimentos (NOVA et al., 2017).
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a
palma forrageira possui importante valor econômico e social, pois é considerada uma
potencial contribuidora no combate à fome (FAO, 2017).
Apesar disso, a sua versatilidade de consumo na dieta humana não é incentivada de
forma ativa e clara, sendo insuficiente para extinguir o preconceito criado em relação a sua
utilização exclusiva como alimento na pecuária nordestina (SOARES, 2017).
Perante o exposto, o objetivo deste trabalho consiste em uma revisão dos estudos
científicos realizados na região Nordeste publicados nos últimos 10 anos que demonstrem o
potencial gastronômico e nutricional da PANC palma forrageira, por meio de análises físicoquímicas, químicas, microbiológicas e/ou sensoriais.

MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização do estudo
A referida pesquisa é definida como revisão sistemática da literatura, e tem como
propósito selecionar estudos que produziram produtos alimentícios enriquecidos com a Planta
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Alimentícia não Convencional palma forrageira, e analisaram suas características físicoquímicas, químicas, microbiológicas e/ou sensoriais.
A pesquisa foi realizada seguindo as etapas de planejamento, execução, análise dos
resultados e conclusões dos estudos selecionados, seguindo a metodologia adaptada de
Barbosa et al. (2019). De acordo com os autores, a revisão bibliográfica sistemática possibilita
aos investigadores uma melhor eficácia nas pesquisas efetuadas a partir da temática
estabelecida permitindo que se estabeleçam objetivos, metodologia, normas de seleção,
realização e avaliação dos achados alcançados.

Planejamento
Os critérios de inclusão dos estudos aplicados foram: I - trabalhos publicados entre os
anos 2010 e 2021; II - artigos científicos publicados na íntegra em língua portuguesa,
espanhola ou inglesa; III - estudos originais sobre a produção e caracterização de produtos
alimentícios com a PANC palma forrageira.
Como critérios de exclusão estabeleceram-se: I - artigos científicos publicados em
anais de eventos, monografias, dissertações, teses e editoriais de jornais e artigos de revisão;
II - trabalhos que não abordassem a temática em questão; III - estudos duplicados nas bases de
dados.
Execução
As buscas foram realizadas no mês de setembro de 2021. As bases de dados
eletrônicas empregadas no estudo foram: Periódicos Capes, ScienceDirect e Google
Acadêmico. Para a aquisição dos artigos nas referidas bases foram aplicados os descritores em
inglês com os respectivos operadores: “Palma forrageira” OR “Opuntia cochenillifera”
AND “food products” OR “food supplementation”.
Foram identificados 188 artigos científicos considerados relevantes para a temática
abordada, destes, 182 não estavam de acordo com os critérios definidos na referida pesquisa.
Ressalta-se que entre os critérios de exclusão encontram-se a publicação de artigos científicos
em anais de eventos e dissertações, no entanto, devido a limitação de artigos relevantes para o
tema foram incluídos um artigo de anais e uma dissertação, assim foram selecionados, ao
final, 6 publicações para leitura completa, extração dos dados e análise dos resultados (Figura
1).
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Figura 1. Procedimento de triagem dos estudos selecionados

Fonte: Autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As caraterísticas de maior importância das publicações científicas selecionadas foram
extraídas, e para auxiliar na análise e discussão dos resultados, os artigos receberam
codificação (A1 a A6) (Quadro 1).
Quadro 1. Aspectos relevantes dos estudos selecionados
Extração dos Dados
Código

Alimento/parte da
PANC utilizada

Análise realizada
Microbiológica, química e

A1

Bebida mista/polpa

A2

Iogurte/polpa

Sensorial

A3

Umbuzada/polpa

Físico-química

Iogurte/polpa e

A4
A5
A6

entrecasca

sensorial

Sensorial

Mistura

Microbiológica e físico-

enriquecida/brotos

química

Pão de forma/farinha da

Microbiológica, química,

polpa

físico-química e sensorial

Fonte: Autores.
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Local do
estudo
Teresina (PI)
Areia (PB)
Campina
Grande (PB)

Referência
Batista et al.,
2010
Galdino et al.,
2010
Lima et al., 2012

Guanambi

Nunes et al.,

(BA)

2012

Pombal (PB)
Piranhas (AL)

Oliveira Júnior,
2015
Alves; Constant;
Teles, 2021

O trabalho A1 estudou as características químicas, microbiológicas e sensoriais de
uma bebida desenvolvida à base de goiaba e palma forrageira. Foram elaboradas 4
formulações com 30% de polpa de goiaba, variando os percentuais de polpa de palma (PP) em
15% e 20% e sólidos solúveis em 11º e 12º Brix. As 4 formulações foram sensorialmente bem
aceitas para todos os atributos avaliados (sabor, cor, corpo e aceitação global). Quanto à
intenção de compra, os avaliadores afirmam que provavelmente comprariam o produto. Os
parâmetros químicos e microbiológicos atenderam os requisitos fixados pela legislação.
Concluiu-se que a formulação C (20% PP e 11º Brix) é a mais viável para elaboração da
bebida, pois além da sua aceitação sensorial, foi utilizado menos açúcar e apresentou maior
concentração de vitamina C.
O artigo A2 objetivou produzir iogurte enriquecido com polpa de palma forrageira, e
avaliar seus atributos sensoriais. Seis formulações foram elaboradas, três com leite de vaca
(LV) e três com leite de cabra (LC), variando a concentração da polpa da palma (PP) em 10%,
20% e 30%. A formulação com maior preferência entre 40 avaliadores foi a que continha LV
e 20% PP, com 42,85% das respostas. A avaliação descritiva realizada nos dias 0, 8 e 14
demonstrou que os iogurtes se mantiveram com as características sensoriais de qualidade
quase inalteradas até o 14º dia, apenas o iogurte com LC foi considerado mais ácido a partir
do 8º dia. Foi possível concluir que a maior adição da palma no iogurte de leite de cabra
mascarou o odor e o sabor característicos.
No trabalho A3, realizou-se a caracterização físico-química de formulações de
umbuzadas preparadas com leite de vaca e de cabra, enriquecidas com a polpa da palma
forrageira. O teor de acidez titulável da polpa de umbu foi de 2,07% e o pH 2,58 o que sugere
um produto ácido. A análise do teor de cinzas indicou riqueza de conteúdo mineral em ambas
as matérias-primas. As formulações com a palma apresentaram maior teor de vitamina C
atribuindo-se esse aumento a essa espécie. Os autores concluíram que a adição da polpa de
palma forrageira promoveu aumento no teor de ácido ascórbico e carotenoides nas
umbuzadas, indicando que as formulações são viáveis para elaboração de uma bebida mista
com alto valor nutricional.
No estudo A4 um iogurte com polpa da palma foi desenvolvido, formulado com 3%
da polpa e pedaços da entrecasca, seguido da análise sensorial. Os resultados indicaram que
76% gostaram extremamente, o iogurte obteve 92,6% de Índice de Aceitabilidade,
considerado uma ótima aceitação pelos 145 avaliadores, atingindo 86,2% de intenção de
compra. Foi possível concluir que o iogurte elaborado apresentou viabilidade de
comercialização, contribuindo com a valorização da palma na região.
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A pesquisa A5 teve por objetivo misturar o bagaço de caju e brotos de palma
estudando seu enriquecimento proteico com a levedura Saccharomyces cerevisiae por 0, 24,
48, 72 e 96 h, através de planejamento experimental (temperatura e concentração de leveduraCL em g/L), seguida da caracterização físico-química e microbiológica da mistura com maior
teor de proteína. Após 72 h de fermentação a mistura apresentou aumento de 17,92% no valor
proteico, a 30 °C e 10% de CL. A concentração proteica da mistura equivale a 35,82% do
valor de Ingestão Diária Recomendada para um adulto. A avaliação microbiológica indicou
ausência de coliformes termotolerantes, Bacillus cereus e Salmonella. Desse modo, concluiuse que o aproveitamento do bagaço do caju e dos brotos da palma é potencialmente promissor,
econômico e ambiental.
O estudo A6 avaliou as características químicas, físico-químicas, microbiológicas e
sensoriais de pão de forma adicionado da farinha da palma forrageira (FP) em substituição a
farinha de trigo (0%, 5%, 10% e 15%). Quanto a avaliação sensorial, a FP5% apresentou as
maiores médias para: aparência geral, porosidade e cor do miolo, aroma, textura em boca e
sabor, e obteve 75% de Índice de Aceitabilidade. A presença de micronutrientes na palma fez
aumentar o teor de vários componentes, como: fibra, cálcio, magnésio, potássio, zinco e
vitamina C, sem alterar os parâmetros texturométricos. As amostras atenderam aos limites
estabelecidos pela legislação para coliformes termotolerantes, Staphylococcus aureus e
Salmonella. Apesar da coloração verde da palma, não houve interferência negativa na
aceitação por parte dos potenciais consumidores do produto, podendo ser viável sua
comercialização além de um atrativo para crianças na pré-escola.
Em relação a forma de emprego da palma forrageira na elaboração dos produtos,
83,33% (n=5) dos estudos utilizou a polpa (A1, A2, A3, A4 e A6), e A5 (n=1) o broto da
palma. Para a maioria dos estudos (66,67% - n=4) a aceitação sensorial dos produtos foi
realizada, com exceção de A3 e A5. Os resultados foram satisfatórios, visto que as
formulações apresentaram boa aceitação, alto Índice de Aceitabilidade, boa intenção de
compra, sem interferência da cor da palma.
Apenas três estudos avaliaram a qualidade microbiológica do produto desenvolvido
(A1, A5 e A6), obtendo resultados semelhantes e em atendimento aos padrões fixados pela
legislação. Vale ressaltar que, dentre as características físico-químicas analisadas, apenas no
estudo A6 determinou os micronutrientes, confirmando que a inclusão da palma aumentou a
concentração destes no produto elaborado (pão).
Percebe-se, portanto, a necessidade de estudos que explorem todas as partes da PANC
palma forrageira, avaliando todas as características de qualidade, diante do elevado valor
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nutritivo da palma, possibilitando conhecer a qualidade higiênico-sanitária, físico-química, e a
aceitação do consumidor em relação ao produto.
CONCLUSÕES
Diante da análise dos estudos selecionados, foi possível concluir que a inclusão da
palma forrageira na formulação de produtos alimentícios é uma alternativa viável para o
aproveitamento desse vegetal, visto que, os alimentos elaborados apresentaram boa aceitação
sensorial, atenderam aos parâmetros microbiológicos e físico-químicos estabelecidos pelas
legislações, além do aumento no valor nutricional.
Contudo, para avaliar o potencial de comercialização desses alimentos de forma mais
significativa, recomenda-se para estudos futuros, que seja mensurada a disponibilidade da
palma forrageira para utilização como matéria-prima em produtos industrializados, bem
como, seja quantificado os compostos bioativos da palma e das formulações elaboradas,
avaliando os benefícios promovidos à saúde humana.
REFERÊNCIAS
ALVES, S. de A.; CONSTANT, P. B. L.; TELES, A. R. S. Physical-chemical and sensory
evaluation of bread made with forage palm flour (Opuntia ficus-indica). Research, Society
and Development, v. 10, n. 11, p. e14101119433, 2021.
BARBOSA, F. T.; LIRA, A. B.; OLIVEIRA NETO, O. B. de; SANTOS, L. L.; SANTOS, I.
2%$5%26$/75,%(,5209056286$ဨ52'5,*8(6&)GH7XWRULDOSDUD
execução de revisões sistemáticas e metanálises com estudos de intervenção em
anestesia. Brazilian Journal of Anesthesiology, v. 69, n. 3, p. 299-306, 2019.
BATISTA, R. D. de S. R.;SILVA, R. da A.; BRANDÃO, T. M.; VELOSO, T. R.; NEVES, J.
A.; SANTOS, D. e N. Bebida mista à base de goiaba (Psidium guajava L.) e palma forrageira
(Opuntia fícus-indica): desenvolvimento e aceitabilidade. Archivos Latinoamericanos de
Nutrición, v. 60, n. 3, p. 285-290, 2010.
DUTRA, M. de F. B.; ALOUFA, M. H. I.; MELO, N. F. de; LEITE, J. I. P. Aclimatization of
cactus pear genotypes Opuntia stricta (Haw.) e Nopalea cochenilifera (L.) Salm-Dyck
resistant to carmine cochineal (Dactylopius opuntiae). Holos v. 7, n. e10689, p. 1-19, 2020.
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Global report on
food crises 2017. Disponível em: <http://www.fao.org/>. Acesso em: 24 set. 2021.

19
20

GALDINO, P. O.; GALDINO, P. O.; FERNANDES, T. K. da S.; OLIVEIRA, M. R. T. de;
ROCHA, A. P. T. Caracterização sensorial de iogurte enriquecido com polpa da palma
forrageira (Napolea cochenillifera). Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento
Sustentável, v. 5, n. 5, p. 15, 2010.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Agropecuário. 2017.
Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/6959#resultado>. Acesso em: 24 set. 2021.
LIMA, A. K. V. de O.; GOMES, J. P.; SILVA, F. L. H. da; SANTANA, M. de F. S.;
PEREIRA, F. C. Caracterização físicoquímica de umbuzadas formuladas com palma
forrageira. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, v. 14, n. 4, p. 397-405, 2012.
LIRA, M. A.; SANTOS, M. V. F.; DIAS, F. M. Histórico e importância da palma. In:
Cadernos do Semiárido. Palma forrageira: cultivo e uso. v. 1, n. 7, p. 19-61, 2017.
NOVA, S. da R. M. V.; BARROS, J. G. de; PAIXÃO, A. E. A.; TONHOLO, J.; UCHOA, S.
B. B. Palma forrageira: seu uso em alimentação e novas oportunidades de negócios de
elevado valor agregado. Cadernos de Prospecção, v. 10, n. 4, p. 738-753, 2017.
NUNES, V. X.; NOGUEIRA, D. P.; COTRIM, E. S.; SANTOS, A. O.; OLIVEIRA, C. G. de.
Análise sensorial de iogurte enriquecido com polpa do fruto da palma forrageira (Opuntia
fícus-indica Mill). In: VII CONNEPI-Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação.
Anais..., Palmas, 2012.
OLIVEIRA JÚNIOR, G. N. Enriquecimento nutricional da mistura de bagaço de caju
(Anacardium occidentale L.) e brotos de palma (Nopalea cochenilifera Salm-Dyck) por
processos biotecnológicos para uso na alimentação humana. 2015. 74 f. Dissertação
(Mestrado em Sistemas Agroindustriais) - Universidade Federal de Campina Grande, Pombal,
2015.
SILVA, L. M. da; FAGUNDES, J. L.; VIEGAS, P. A. A.; MUNIZ, E. N.; RANGEL, J. H. de
A.; MOREIRA, A. L.; BACKES, A. A. Produtividade da palma forrageira cultivada em
diferentes densidades de plantio. Ciência Rural, v. 44, n. 11, p. 2064-2071, 2014.
SOARES, M. S. Palma forrageira: aspecto do cultivo e desempenho animal. Nutritime:
Revista Eletrônica, v. 14, n. 4, p. 6041-6055, 2017.

20
21

Uso de enramicina e bacitracina metileno disalicilato para controle
bacteriano em animais de consumo humano
Alberto Gonçalves Evangelista1; Lucas dos Santos Janotto2; Eduardo Henrique Custódio
Matté2; Fernando Bittencourt Luciano1
Doutorando em Ciência Animal, Escola de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, R.
Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba – PR. E-mail: alberto.evangelista@pucpr.edu.br e
fernando.luciano@pucpr.br.
2
Graduação em Biotecnologia, Escola de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, R.
Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba – PR. E-mail: lucas.janotto@pucpr.edu.br e
duduedu.hcm@gmail.com
1

E-mail do autor correspondente: alberto.evangelista@pucpr.edu.br

RESUMO: Um dos principais problemas enfrentados atualmente na produção animal é a
resistência antimicrobiana, com relatos de bactérias resistentes a cefalosporinas de amplo
espectro, ampicilina, tetraciclinas, amoxicilina, cloranfenicol, sulfonamidas, quinolonas,
aminoglicosídeos, colistina e florfenicol. Essa resistência pode comprometer enormemente a
segurança dos consumidores através da disseminação das bactérias na cadeia produtiva de
alimentos. Desta forma, pesquisas na área são extremamente necessárias para determinação
dos riscos existentes. Nesse contexto, foi objetivo do trabalho avaliar a efetividade de
antimicrobianos frente a Salmonella e Escherichia coli isoladas da produção animal. Os
isolados foram obtidos através de amostras de campos recebidas por um laboratório parceiro,
sendo avaliada as concentrações inibitória e bactericida mínimas da enramicina (ENR) e da
bacitracina metileno disalicilato (BMD). Foi observada uma ineficiência dos compostos
avaliados, mesmo com a aplicação de doses muito acima das recomendadas pelos fabricantes
(5 a 10 g/tonelada de ENR e 50 mg/L de BMD). Percebe-se a urgente necessidade do controle
do uso de ATBs na produção animal, de forma a garantir a segurança do consumidor.
Palavras–chave: Escherichia coli; Resistência antimicrobiana; Salmonella.
INTRODUÇÃO
Um dos principais problemas enfrentados atualmente na produção animal é a
resistência antimicrobiana, tendo como uma de suas causas a utilização de antibióticos
(ATBs) como melhoradores de desempenho, além da utilização indiscriminada na saúde
humana (SCOTT et al., 2018). Há relatos de Salmonella e Escherichia coli resistentes a
diversos fármacos comumente utilizados para controle bacteriano, como cefalosporinas de
amplo

espectro,

ampicilina,

tetraciclinas,
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amoxicilina,

cloranfenicol,

sulfonamidas,

quinolonas, aminoglicosídeos, colistina e florfenicol (KHAN et al., 2019; PROCURA et al.,
2019; SHIGEMURA et al., 2018; XU et al., 2018; ZHANG et al., 2017; ZHU et al., 2019),
causada pela utilização desmedida do próprio composto ou de químicos semelhantes.
Órgãos de regulamentação da saúde no mundo todo vem limitando a utilização de
antibióticos na produção animal para esta finalidade pelo seu grande impacto na saúde
humana (YAP et al., 2014). Entretanto, alguns dos maiores produtores de alimentos no
mundo, como os Estados Unidos, o Brasil e a China, ainda possuem poucas barreiras em sua
utilização, ou ainda estão implementando-as. Há estimativa de utilização de 210 mil toneladas
de antibióticos na produção animal chinesa, tanto como promotores de crescimento quanto
como produtos terapêuticos (MARON et al., 2013).
Essa resistência antimicrobiana pode comprometer enormemente a segurança dos
consumidores, através da disseminação das bactérias na cadeia produtiva de alimentos. Desta
forma, pesquisas na área são extremamente necessárias para determinação dos riscos
existentes. Neste contexto, foi objetivo desse trabalho avaliar a efetividade de antimicrobianos
frente a Salmonella e E. coli isoladas de animais destinados ao consumo humano.
MATERIAL E MÉTODOS
Cepas e materiais
Foram utilizadas bactérias das produções de suínos e frangos de corte (Tabela 1)
fornecidas pelo Mercolab Laboratórios (Cascavel, Brasil), mantidas em solução de meio de
cultivo e glicerol 50% (1:1), armazenados a -80 ºC até utilização, e reativadas em caldo
infusão de cérebro e coração (BHI). As bactérias foram obtidas a partir de amostras de campo
recebidas pelo laboratório parceiro, e direcionadas já isoladas para o Laboratório de Pesquisa
e Inovação Agroalimentar da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para a realização das
análises. Foram utilizados dois ATBs melhoradores de desempenho; a saber: enramicina
(ENR; 8,34% de pureza) e bacitracina metileno disalicilato (BMD; 50% de pureza), cedidas
por uma empresa ligada a nutrição animal. Os meios de cultivo utilizados foram adquiridos da
Merck (Darmstadt, Alemanha).
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Tabela 1. Isolados bacterianos utilizados no estudo.
Escherichia coli (Fígado - Salmonella Agona 13065
Frango)

Salmonella Mbandaka 13068

Escherichia coli 10028

Salmonella Agona 13066

Salmonella Mbandaka 13069

Escherichia coli 10034

Salmonella Cholerasuis
(Pulmão - Suíno)

Salmonella Mbandaka 13070

Escherichia coli 10107

Salmonella Cholerasuis
10387/16

Salmonella Minnessota (Propé Frango)

Escherichia coli 10545

Salmonella Heidelberg
(Campo - Frango)

Salmonella Minnesota 12854

Escherichia coli 10546

Salmonella Heidelberg (Ceco
- Frango)

Salmonella Minnesota 12855

Escherichia coli 4231/16

Salmonella Heidelberg 12858

Salmonella Minnesota 12856

Escherichia coli 6568/16

Salmonella Heidelberg 12859

Salmonella Minnesota 12857

Escherichia coli Betahemolítica

Salmonella Heidelberg 12860

Salmonella Typhimurium
(Propé - Frango)

Salmonella Agona 13063

Salmonella Heidelberg 12861

Salmonella Typhimurium
ATCC 14028

Salmonella Agona 13064

Salmonella Mbandaka 13067

Salmonella Gallinarum AL
1138

Salmonella Enteritidis
CRIFS 1016

Salmonella Enteritidis 56301

Salmonella Enteritidis 9SUSP

Salmonella Enteritidis
33SUSUP
Concentração inibitória mínima (CIM)
Para determinação da CIM foram realizados ensaios em microplacas através da técnica
de microdiluição em caldo Mueller Hinton (MH) (CLINICAL AND LABORATORY
STANDARDS INSTITUTE, 2001), avaliando-se as concentrações apresentadas na Tabela 2. A
população bacteriana utilizada foi de 5×10 UFC/mL, com os seguintes grupos controle: caldo
5

MH + bactérias (controle positivo) e caldo MH (controle negativo). Após o preparo das
placas, foi realizada incubação à 37 °C com leitura visual dos resultados após 24h; a ausência
de turbidez do meio foi utilizada como marcador de inibição de crescimento visível. Além da
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CIM, avaliou-se a concentração bactericida mínima (MBC, em inglês minimum bactericidal
concentration), pelo plaqueamento dos poços sem crescimento visível e incubação por 24h à
37 °C, sendo classificada como MBC a menor concentração sem crescimento de colônias
bacterianas.
Tabela 2. Concentrações (mg/mL) de antibióticos melhoradores de desempenho utilizadas
para análises de concentração inibitória mínima.
Melhorador de desempenho
Concentração mínima Concentração máxima
Enramicina

0,01

5

Bacitracina metileno disalicilato 0,39

200

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi observada a ineficiência dos ATBs avaliados, mesmo com a aplicação de doses
muito acima das recomendadas pelos fabricantes (5 a 10 g/tonelada de ENR e 50 mg/L de
BMD). Isso demonstra o atual perigo que enfrentamos na produção de alimentos, com riscos
para os consumidores, susceptíveis ao contato com bactérias extremamente resistentes (Tabela
3). Poucas informações sobre os antimicrobianos foram encontradas nas bases científicas
consultadas; os compostos apresentaram atividade contra cepas de bactérias Gram positivas,
como Clostridium e Staphylococcus aureus, mas sua ação contra bactérias Gram negativas
ainda não é caracterizada.
Tabela 3. Concentrações inibitórias e bactericidas mínimas das bactérias isoladas contra a
bacitracina metileno disalicilato (BMD) e a enramicina.
Bactéria
Escherichia coli (Fígado Frango)
Escherichia coli 10028
Escherichia coli 10034
Escherichia coli 10107
Escherichia coli 10545
Escherichia coli 10546
Escherichia coli 4231/16
Escherichia coli 6568/16
Escherichia coli Beta-hemolítica
Salmonella Agona 13063
Salmonella Agona 13064
Salmonella Agona 13065

MIC
(mg/mL)

BMD

MBC
(mg/mL)

Enramicina
MIC
MBC
(mg/mL)
(mg/mL)

>200

>200

>5

>5

>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200

>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200

>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5

>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
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Salmonella Agona 13066
Salmonella Cholerasuis (Pulmão
- Suíno)
Salmonella Cholerasuis 10387/16
Salmonella Heidelberg (Campo Frango)
Salmonella Heidelberg (Ceco Frango)
Salmonella Heidelberg 12858
Salmonella Heidelberg 12859
Salmonella Heidelberg 12860
Salmonella Heidelberg 12861
Salmonella Mbandaka 13067
Salmonella Mbandaka 13068
Salmonella Mbandaka 13069
Salmonella Mbandaka 13070
Salmonella Minnessota (Propé Frango)
Salmonella Minnesota 12854
Salmonella Minnesota 12855
Salmonella Minnesota 12856
Salmonella Minnesota 12857
Salmonella Typhimurium (Propé
- Frango)
Salmonella Typhimurium ATCC
14028
Salmonella Gallinarum AL 1138
Salmonella Enteritidis CRIFS
1016
Salmonella Enteritidis 33SUSUP
Salmonella Enteritidis 56301
Salmonella Enteritidis 9SUSP

>200

>200

>5

>5

>200

>200

>5

>5

>200

>200

>5

>5

>200

>200

>5

>5

>200

>200

>5

>5

>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200

>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200

>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5

>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5

>200

>200

>5

>5

>200
>200
>200
>200

>200
>200
>200
>200

>5
>5
>5
>5

>5
>5
>5
>5

>200

>200

>5

>5

>200

>200

>5

>5

>200

>200

>5

>5

>200

>200

>5

>5

>200
>200
>200

>200
>200
>200

>5
>5
>5

>5
>5
>5

CONCLUSÕES
As análises apontaram que os antimicrobianos não foram efetivos no controle de
Salmonella e E. coli nas doses avaliadas. Percebe-se a urgente necessidade do controle do uso
de ATBs na produção animal. Temos que criar alternativas para controle de bactérias
patogênicas sem expor os consumidores ao risco de contaminação por bactérias de difícil
tratamento. É uma das funções do Médico Veterinário atuar na saúde pública, criando
alternativas com viabilidade social e econômica, de modo a garantir uma produção segura e
de qualidade.
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RESUMO: Muito se fala da necessidade de aproveitamento dos resíduos gerados pelas
atividades agroindustriais, que consistem em uma das principais geradoras desses materiais.
Como alternativa para mitigar o impacto negativo que os resíduos sólidos causam ao meio
ambiente, está a Economia Circular, forma cíclica de encarar os sistemas produtivos, que
prioriza a matéria-prima, além de enxergar os resíduos como materiais que ainda possuem
potencial de aproveitamento, ao invés de destiná-los diretamente ao descarte. Derivado desta,
tem-se a Simbiose Industrial, que analogamente ao conceito ecológico, traz para o meio
industrial a possibilidade de realizar trocas de resíduos ou serviços entre empresas,
diminuindo a necessidade de consumir matéria-prima de primeiro uso. O proposto é parte do
resultado de uma revisão sistemática exploratória e descritiva: os artigos recuperados foram
analisados de modo a elaborar um panorama de distribuição geográfica da produção.
Observou-se, dentre os países identificados, um paralelo entre a assiduidade de publicações
sobre o tema e o seu contexto socioeconômico.
Palavras–chave: Economia Circular; Resíduos agroindustriais; Sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO
Muito se fala da necessidade de aproveitamento dos resíduos sólidos gerados pelas
atividades agroindustriais. A quantidade exorbitante de resíduos sólidos produzidos pelos
setores que compõem a cadeia agroindustrial está diretamente ligada à forma linear de
produção e consumo a qual essa organização é inserida (RIBEIRO, 2017).
Os resíduos agroindustriais por sua vez, consistem nos materiais resultantes do
beneficiamento da matéria-prima e variam suas características e tipo a partir do
processamento, produto/cadeia pertencentes, podendo ser de origem vegetal ou animal, esses
resíduos podem ainda ser sazonais e de qualidade variável (COSTA FILHO, 2017).
A partir da busca por meios de mitigar o impacto negativo dos resíduos no meio
ambiente surgem conceitos que promovem o desenvolvimento sustentável, não só para as
indústrias de alimentos, mas também os demais setores produtivos. A Economia Circular
(EC), por exemplo, trata-se de uma visão cíclica de produção e consumo que prioriza a
matéria-prima e entende os resíduos gerados em ambas as atividades como materiais com
potencial de aproveitamento.
Derivado do conceito de EC, existem ainda muitas outras vertentes que visam o
desenvolvimento sustentável, dentre elas está a Simbiose Industrial (SI), que consiste em
trocas entre organismos diferentes, objetivando beneficiar ambos os envolvidos. Em escala
industrial esse conceito refere-se ao conjunto de permutas envolvendo diferentes
materiais/serviços entre empresas, visando maximizar as vantagens em relação às que seriam
possíveis trabalhando sem essa relação (TREVISAN et al., 2016).
Em relação a abordagem da SI na área de alimentos Camparotti & Menegon (2017)
desenvolveram um trabalho de revisão que compila estudos referentes a SI na agroindústria,
com destaque para as cadeias produtivas da cana de açúcar, uva, leite, carne, soja, milho e
laranja, concluindo que o setor alimentício tem grande potencial para a aplicação do conceito
simbiótico, o que se deve a qualidade nutricional e econômica e da versatilidade dos resíduos
gerados nesse setor.
Todavia, as ferramentas citadas apresentam relevâncias distintas, a depender do país
onde o tema é abordado: cada região possui um nível de desenvolvimento socioeconômico,
cultural e político específico, que são determinantes para definir suas demandas e prioridades.
Dessa forma, este trabalho objetivou identificar onde a referente a temática tem sido
fomentada.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho é fruto de uma revisão sistemática que buscou responder a
seguinte pergunta de pesquisa: “Como a simbiose industrial está sendo empregada na
indústria de alimentos?”.
Aplicou-se a seguinte estratégia de busca “Industrial Symbiosis” AND Food, em três
bases de dados indexadas, onde duas delas foram no modo avançado e uma no modo básico,
sendo elas respectivamente: Scopos; Food Science Technology and Abstract (FSTA) e Web
Of Science. A busca recuperou um total de 1.499 artigos somando o resultado das três bases,
restringiu-se a busca aplicado em cada uma das bases o filtro temporal (2010-2020) e de
idioma (Inglês e Português) diminuindo a quantidade de artigos para 1253. Desse montante
foram excluídos os documentos duplicados, ou seja, um artigo presente em mais de uma das
bases, e os documentos restritos, com isso foram 1.184 arquivos para as duas fases de
triagem.
A primeira triagem consistiu na leitura de resumo e título dos trabalhados,
possibilitando avaliar quais dos mesmos tratavam-se de pesquisas que abordavam o conceito
de simbiose industrial na indústria de alimentos ou setores agroindustriais, onde se obteve um
total de 196 trabalhos. A segunda triagem tratava-se da leitura integral dos trabalhos
recuperados, restando apenas 40 artigos para a pesquisa em si. Pôde-se observar uma queda
drástica no número de artigos, que se deu pela estratégia de busca também identificar
trabalhos que abordavam o conceito de “food web” e o conceito de simbiose industrial em
outros segmentos produtivos.
Os 40 artigos selecionados foram analisados a partir de 21 categorias de análises, que
geraram diversos dados específicos que foram analisados quantitativa e qualitativamente.
Dentre as categorias de análise, consta o lugar de aplicação e desenvolvimento dos trabalhos,
esta informação foi categorizada e permitiu a composição de um panorama geográfico com os
países mais assíduos na produção dessa temática, o que possibilitou a realização de um
comparativo com a realidade de cada um que compõem esse recorte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os 40 artigos recuperados e analisados, foram desenvolvidos em 20 países diferentes.
Pôde-se perceber uma concentração de publicações temáticas em países europeus: 11 dos 20
países são do continente referido, com destaque para a Itália, país com maior quantidade de
trabalhos relevantes, seguida da França, Inglaterra e Dinamarca (Tabela 1).
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Tabela 1. Distribuição das publicações por país
Países

Nº de artigos Proporção* (%)

Itália

7

17,5

Brasil

5

12,5

Estados Unidos

4

10

Singapura

3

7,5

França

3

7,5

Inglaterra

2

5

Dinamarca

2

5

China

2

5

Tanzânia

1

2,5

Taiwan

1

2,5

Espanha

1

2,5

Romênia

1

2,5

Portugal

1

2,5

Indonésia

1

2,5

Grécia

1

2,5

Chipre

1

2,5

Canadá

1

2,5

Austrália

1

2,5

Holanda

1

2,5

Finlândia

1

2,5

*Proporção em relação à quantidade total de artigos analisados e a amostra de cada país.

É possível relacionar o destaque dos países europeus às várias medidas e campanhas já
implementadas nesses países. A União Europeia, na tentativa de atingir os objetivos impostos
na convenção das Nações Unidas, elaborou o Plano de Ação para a Economia Circular que
indicam técnicas alternativas a serem adotadas, entre elas está a Simbiose Industrial para a
integração de indústrias e permuta de resíduos, subprodutos e até mesmo serviços de interesse
mútuo (EUROPEAN COMMISSION, 2015).
A Itália, que possui destaque no número de produções, aprovou em 2019 um decreto
que visa implementar uma série de projetos para alcançar uma economia mais sustentável
chamado “Capital verde da Itália” que premiará às cidades que implantarem as melhores
ações visando o benefício do meio ambiente. As produções do referido país são em sua

30
31

maioria referentes ao aproveitamento dos resíduos agroindustriais como os do beneficiamento
de frutas, verduras, abatedouros, indústria de laticínios, indústria de panificação e comércio
varejista com foco nos materiais auxiliares (embalagens; filmes, pallets, sucatas e óleos
usados) para reciclagem; extração de princípios ativos de elevado valor agregado e a produção
de biocombustível (SIMBOLI et al, 2015).
Pode-se destacar também o fato de que o maior e mais conhecido exemplo de um
Parque Eco-Industrial (PEI) com trocas simbióticas robustas é europeu e encontra-se na
Dinamarca. Iniciou seu sistema em 1972 como meio de diminuir custos, melhorar o
desempenho sustentável das empresas envolvidas se alinhando às normas ambientais,
emprego eficiente de matéria-prima como água e energia. Atualmente o sistema segue com 11
empresas participantes, que variam entre públicas e privadas (SYMBIOSIS KD, 2018).
Embora existam empresas de alimentos dentro do PEI de Kalundborg até o presente
momento não foram evidenciadas trocas simbióticas referentes a resíduos gerados da
produção dos mesmos, no entanto, as empresas como a Asnaes Verket, uma usina elétrica
movida a carvão operada pela Ørsted S/A e que gera vapor em excesso durante seu processo
produtivo, distribui o excedente, por exemplo, para Novozymes e Nova Nordisk que utilizam
para fins diversos, incluindo limpeza, esterilização e destilação (SYMBIOSIS KD, 2018).
O segundo lugar de destaque na produção é ocupado pelo Brasil, que embora
apresente uma crescente no número de estudos sobre o tema, o país mesmo com alguns
avanços como a Lei N° 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), que caracteriza os tipos de resíduos e através do Art. 7, inciso II indica uma escala
de prioridade, a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, pouco mostra empenho em
implementar práticas sustentáveis que melhorem essa realidade (BRASIL, 2010).
As pesquisas realizadas em território brasileiro tratam principalmente das cadeias
produtivas da cana-de-açúcar, uva, soja, milho, trigo e arroz, onde o bagaço da cana-de-açúcar
para a extração ácido succínico; vinhaça, farelo de trigo, soja e milho para a produção de
cosméticos e extração de nutrientes específicos e produção de ração animal (VARDANEGA,
2015). A pesquisa de Cutovoi (2015), evidencia algumas das possíveis razões pelas quais o
conceito de SI é pouco difundido no Brasil. Os principais fatores apontados é a ausência do
poder público como promotor de políticas públicas por meio de campanhas relacionadas ao
tema, normas complementares, fiscalização efetiva e incentivo fiscal para que a comunidade
organizacional e civil possa tomar consciência da importância desse tipo de conceito para a
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continuidade da produção e consumo, uma vez que o tema se mostra presente no âmbito
acadêmico, mas com poucas ações concretas.
No Trabalho de Portugal Junior et al (2012), que apresenta a sustentabilidade como
uma forma de desenvolvimento estratégico para o Brasil. Os autores salientam que em
comparação com outros emergentes, o Brasil encontra-se atrasado em relação ao seu
planejamento e posicionamento referente a agenda sustentável mundial, visto que há uma
forte movimentação principalmente das grandes potências mundiais em prol desse objetivo, o
que acaba fazendo o Brasil perder a sua competitividade internacional.
Os estudos produzidos nos Estados Unidos representam 10% do total recuperado e
tratam do emprego de técnicas e softwares que visam auxiliar na aplicação do conceito de
simbiose industrial e a aplicação do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de papel (ZHU
et al, 2020). Pode-se também citar A Triangle J. - localizado na Carolina do Norte, EUA,
como um dos exemplos mais conhecidos de SI do país, criado em 1998, reuniu um total de
182 empresas integrantes, os dados sobre a demanda de entrada e saída dos resíduos gerados
foram agrupados com o suporte de algumas universidades, foi possível observar um panorama
sobre as trocas simbióticas, com dados que abordam entre outras coisas as possibilidades e
compatibilidade entre os resíduos e serviços produzidos pelas empresas integrantes,
facilitando a implementação de novas permutas, o que comprova a importância de uma gestão
de dados para sistemas simbióticos (ARANTES, 2014).
E por fim, a pesquisa também identificou um total de 7 trabalhos relevantes advindos
de 4 países asiáticos, que trabalham em sua maioria o tratamento das águas residuais
provenientes das indústrias de alimentos (principalmente do setor de bebidas), o emprego de
óleo de cozinha usado para a produção de biodiesel e resíduos de origem animal e vegetal
para a produção de fertilizantes (HU et al, 2020).
CONCLUSÕES
Os países com maior destaque na pesquisa acerca da temática são aqueles que
possuem políticas públicas concretas voltadas às questões ambientais, com incentivos
governamentais, fiscais, além de normas que regulamentem essas práticas. Assim, destaca-se
a necessidade de as empresas e profissionais desse setor buscarem meios de promover um
debate multidisciplinar que gere uma conscientização mais ampla pelas causas ambientais e a
necessidade de se adotar medidas como a Simbiose Industrial como forma de realizar as
trocas de materiais entre si, buscando um desenvolvimento sustentável e a preservação das
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fontes de matéria-prima, como forma de se autopreservar e garantir a capacidade de consumo
das próximas gerações.
REFERÊNCIAS
ARANTES, A. B. Simbiose industrial como instrumento de gerenciamento de resíduos
sólidos na construção civil. 2014. 105 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade
Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2014.
BRASIL. Lei N° 12.305 de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Diário

oficial

da

união.

Brasília

–

DF,

2010.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 18
maio 2020.
CAMPAROTTI, C. E. S.; MENEGON, N. L. Aplicações da Simbiose Industrial no
Agronegócio: uma revisão da literatura. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção
XXXVII,

2017.

Joinville.

Disponível

em:

http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_246_426_31564.pdf. Acesso em: 23 out 2020.
COSTA FILHO, D.V; SILVA, A. J; SILVA, P. A. P; SOUSA, F. C. Aproveitamento de
resíduos agroindustriais na elaboração de subprodutos. In: Congresso Internacional das
Ciências Agrarias, II, 2017, Recife-PE. Anais Cointer PDVAagro. f, 8. 2018. Disponível
em: https://cointer.institutoidv.org/pdvagro/pdvagro2017.php. Acesso em: 07 dez 2021.
CUTOVOI, I. T. M. Entendimento da baixa ocorrência da Simbiose Industrial no Brasil. In:
Congresso Nacional de Excelência em Gestão XI, 2015. Gestão Ambiental &
Sustentabilidade. Disponível em: https://www.inovarse.org/sites/default/files/T15_5080.
Acesso em: 23 out 2020.
EUROPEAN COMMISSION. Closing the loop - an EU action plan for the Circular
Economy.

2015.

Disponível

em:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614. Acesso em: 23 out 2020.
HU, W. et al. Wastewater treatment system optimization with an industrial symbiosis model:
A case study of a Chinese eco-industrial park. Journal of Industrial Ecology, 2020.

33
34

KALUNDBORG SYMBIOSIS DK. Artigos de associação para Kalundborg Symbiosis.
Dinamarca, dezembro, 2019. Disponível em: http://www.symbiosis.dk/ Acesso em: 23 out
2020.
PORTUGAL JÚNIOR, P. S; REYDON, B. P; PORTUGAL, N. S. A sustentabilidade
ambiental como direcionadora estratégica ao processo de reindustrialização no Brasil.
Economia e Sociedade [online], v. 21, n. spe, p. 889-907.2012.
RIBEIRO, H; JAIME, P. C; VENTURA, D. Alimentação e sustentabilidade. Estud, v. 31, n.
89, p. 185-198, 2017.
SIMBOLI, A.; TADDEO, R.; MORGANTE, A. The potential of Industrial Ecology in agrifood clusters (AFCs): A case study based on valorisation of auxiliary materials. Ecological
economics, v. 111, p. 65–75, 2015.
TREVISAN, M., NASCIMENTO, L. F., MADRUGA, L. R. da R. G., NEUTZLING, D. M.,
FIGUEIRÓ, P. S., & BOSSLE, M. B. Ecologia Industrial, Simbiose Industrial e Ecoparque
Industrial: conhecer para aplicar. Sistemas & Gestão, v.11, n.2, p.204-15, 2016.
VARDANEGA, R.; PRADO, J. M.; MEIRELES, M. A. A. Adding value to agri-food
residues by means of supercritical technology. Journal of supercritical fluids, v. 96, n.1, p.
217–227, 2015.
ZHU, Y. et al. Industrial symbiosis: Impact of competition on firms’ willingness
to implement. IISE Transactions, p. 1–17, 2020.

34
35

Suco clarificado de cajarana (Spondias spp.) adicionado de prebióticos:
características microbiológicas e físico-químicas
Francisco Lucas Chaves Almeida1; Cláudia Patrícia Mourão Lima Fontes2; Pedro Victor
Crescêncio de Freitas3; Luan Emanoel Chaves Almeida4; Adalva Lopes Machado5; Gleison
Silva Oliveira5
Programa Integrado de Pós-Graduação em Bioenergia (Doutorado) - Faculdade de Engenharia de AlimentosFEA / Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, Campinas -SP. E-mail: flc.almeiida@gmail.com
2
Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, campus Ubajara, UbajaraCE. E- mail: cpfontes25@gmail.com
3
Engenheiro de Alimentos pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Pombal -PB. E-mail:
pedro.crescencio@hotmail.com
4
Discente do curso de Engenharia de Alimentos- Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Pombal PB. E-mail: lu.anemanuel@hotmail.com
5
Professor (a) Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Pau
dos Ferros, Pau dos Ferros- RN. E-mail: adalva.machado@ifrn.edu.br e gleison.oliveira@ifrn.edu.br
E-mail do autor correspondente: flc.almeiida@gmail.com
1

RESUMO: Os prebióticos agem auxiliando no fortalecimento da flora intestinal,
contribuindo desta forma para a prevenção de doenças. Devido a isso, há um crescente
interesse no desenvolvimento de novos produtos alimentícios contendo prebióticos, incluindose os sucos de frutas. O presente trabalho visa à elaboração de um suco clarificado de cajarana
(Spondias spp) prebiótico, adicionado de inulina e fruto-oligossacarídeos (FOS). Foram
elaboradas três formulações, com 40% de polpa e 60% de água, às quais adicionou-se
5g/100mL de inulina ou FOS, em duas dessas, sendo que na formulação padrão não houve
adição de prebióticos. As formulações foram submetidas à determinação de aspectos fisicoquímicos (sólidos solúveis, pH, acidez, açúcares totais, açúcares redutores e ácido ascórbico)
e microbiológicos (fungos filamentosos e não filamentoso,

coliformes totais e

termotolerantes). A partir dos resultados, constatou-se que todas as formulações se
apresentaram em adequação com a legislação brasileira. Desta forma, concluiu-se que a
adição de prebióticos é viável na formulação do suco de cajarana, possibilitando a oferta de
um produto com maior potencial funcional.
Palavras–chave: Alimentos funcionais; Fruto-oligossacarídeos; Inulina.
INTRODUÇÃO
Os prebióticos são ingredientes não digeríveis que influenciam beneficamente a quem
os consome, causando mudanças específicas na composição e/ou na atividade da microbiota
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intestinal, afetando beneficamente o hospedeiro e contribuindo em sua saúde e bem-estar
(SLAVIN, 2013; FONTELES & RODRIGUES, 2018).
Entre os prebióticos disponíveis no mercado, a inulina tem ganhado destaque na
comunidade científica em virtude de suas características e viabilidade de aplicação
tecnológica (FONTES, 2013). Outra fonte de prebiótico bastante utilizada pela indústria de
alimentos, são os frutooligossacarídeos (FOS) que possuem uma crescente utilização na
indústria principalmente com o intuito de substituir parcialmente a sacarose (USHIJIMA,
2015). Assim, o desenvolvimento de prebióticos acessíveis, tem sido um desafio e, nisso, se
inclui a incorporação desses componentes em derivados de frutas.
Além dos benefícios à saúde, faz-se necessário que os produtos apresentem
características sensoriais agradáveis, para que possam ser aceitos pelos consumidores. Com
isso, a utilização de frutas regionais, de sabores característicos, para elaboração destes,
apresenta-se como uma importante alternativa (ARRUDA, 2013).
A cajarana (Spondias spp.) é uma espécie do gênero Spondias pertencente à família
Anacardiaceae, que apresenta sabor, cor e aroma característicos, considerada uma espécie de
grande importância econômica e social, para o semi-árido nordestino (OLIVEIRA, 2012).
Os frutos da cajaraneira são ricos em diversos nutrientes, mas também, são de rápida
deterioração, e por isso, são comercializados mais na forma processada, para a elaboração de
produtos como sorvetes, doces, geleias, sucos, entre outros (LIMA, 2010).
Dentre as principais formas de comercialização de frutas, destacam-se os sucos que
tem sido altamente difundidos na dieta, ganhando o mercado dos refrescos e refrigerantes, em
virtude dessa crescente preocupação da população por uma alimentação cada vez mais
saudável (CARVALHO et al., 2017).
Desta forma, além de visar os potenciais nutricionais e sensoriais de suas matériasprimas, os sucos de frutas estão bastante associados à incorporação de ingredientes com
propriedades funcionais, atendendo a crescente demanda dos consumidores por esse tipo
alimento. Assim, o estudo e desenvolvimento de alimentos prebióticos a base de frutas, além
de atender as demandas dos consumidores, contribui para o aproveitamento do potencial
agrícola da região (ABREU et al., 2011). Nesta perspectiva, o presente estudo objetiva
elaborar e caracterizar sucos prebióticos clarificados de cajarana.
MATERIAL E MÉTODOS
Matéria-prima
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As polpas de cajarana foram adquiridas em uma empresa de produção de polpas na
cidade de Portalegre/RN. Em relação aos prebióticos, a inulina foi fornecida pela empresa
Orafti® e os FOS da marca Fosvita®, adquiridos no comércio de Fortaleza- CE
Processo de elaboração do suco clarificado de cajarana adicionado de prebióticos
Foram elaboradas três formulações de sucos de cajarana, variando em relação à adição
de prebióticos (inulina e FOS) com proporções de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1 - Formulações dos sucos clarificados de cajarana adicionados de prebióticos.
INGREDIENTES
Polpa de Fruta (%)
Água (%)
Açúcar (g)
Inulina (g/mL)
FOS (g/mL)

FORMULAÇÕES
B
40
60
116
5

A
40
60
116
5
-

C
40
60
116
-

Elaboração dos Sucos
Incialmente, descongelou-se a polpa a temperatura de 5ºC. Depois, homogeneizou-se
em liquidificador industrial Siemsen̺com capacidade para 4L, por 2min, a polpa e a água de

cada formulação. Ao término, realizou-se o processo de centrifugação em centrífuga da marca
Centribio̺por 5min a 3000rpm. Posteriormente, foi corrigido o teor de sólidos solúveis, para

15ºBrix, de acordo com os limites preconizados pela legislação (BRASIL, 2003), para cada
uma das formulações separadamente, através da adição de açúcar, nas quantidades descritas
na Tabela 1. Após a correção, foram adicionados os prebióticos (Inulina e FOS), na
concentração de 5g/100mL, conforme metodologia descrita por Silva et al. (2011a), e de
acordo com a legislação, que estabelece mínimo de 1,5g/200mL (BRASIL, 2003); a
formulação C, que corresponde ao controle, não adicionou-se prebióticos. Depois desse
processo, homogeneizou-se manualmente os produtos por cerca de 5 minutos e realizou-se
um tratamento térmico a 90ºC por 1 minuto. Os sucos foram envasados a quente, em
recipientes de vidro (250mL), sanitizados em solução sanificante por 15min a 100ppm. Após
o envase, os frascos foram resfriados e acondicionados sobre refrigeração (7°CȌǡ sendo

retirados somente no momento da realização das análises físico-química e microbiológicas.

Análises microbiológicas

A avaliação microbiológica dos sucos foi realizada no Laboratório de Microbiologia
de Alimentos do IFRN. As análises microbiológicas (coliformes totais a 35 °C e
termotolerantes a 45 °C, fungos filamentosos e não filamentosos) foram realizadas de
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acordo com a Silva et al. (2017).
Análises físico-químicas
Os métodos analíticos seguiram as normas e recomendações do Instituto Adolfo Lutz
(2008), com exceção de vitamina C que seguiu a metodologia da AOAC (1997) modificada
por Benassi & Antunes (1998). Em triplicata, foram determinados os parâmetros físicoquímicos: pH, acidez total, Teor de água, Cinzas, Sólidos solúveis totais (°Brix), Açúcares
totais e Vitmina C.

Análise estatística

Os resultados foram analisados através de Delineamento Inteiramente Casualizado
(DIC), com 3 formulações e 3 repetições. Os dados foram tratados com o auxílio do software
Assistat versão 7.7.beta (SILVA & AZEVEDO, 2016), através da Análise de Variância
(ANOVA), comparando-se as médias pelo teste de Tukey, a nível de 5% de significância
(p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise microbiológica dos sucos clarificados de cajarana adicionados de prebióticos
Na Tabela 2 encontram-se os resultados das análises microbiológicos das amostras de
suco clarificado de cajarana adicionado de prebióticos.
Tabela 2 - Resultado das análises microbiólogicas.

Amostra

Fungos filamentosos e não
filamentosos UFC/mL

CT 35ºC
NMP/mL

CTT 45ºC
NMP/mL

A (Inulina)

< 1x 10²

<3.0

<3.0

B (FOS)

< 1x 10²

<3.0

<3.0

C (Padrão)

104

<3.0

<3.0

CT – Coliformes Totais. CTT- Coliformes Termotolrantes.

Foi observado ausência de fungos filamentosos e não filamentosos nas formulações
A e B ambas com valores de < 1x 10² UFC/mL, enquanto a formulação C apresentou valor
de 104 UFC/mL. A legislação não estabelece limites para estes grupos de microrganismos,
entretanto, é importante analisar estes parâmetros em alimentos que possam apresentar esse
tipo de microrganismo, uma vez que são capazes de causar deteriorações (emboloramento)
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produzindo micotoxinas. Já para o grupo de coliformes a 35° C e 45° C valor igual a <3.0
NMP/mL estando em conformidade com a legislação (BRASIL, 2001).
Caracterização físico-química dos sucos clarificados de cajarana adicionados de
prebióticos
Na Tabela 3 encontram-se os resultados das análises físico-químicas dos sucos
clarificados de cajarana adicionados de prebióticos.
Tabela 3 – Resultados das análises físico-química dos sucos clarificados de cajarana
adicionados de prebióticos
Resultados
Parâmetros
A (inulina)
B (FOS)
C (Padrão)
Sólidos Solúveis Totais (SST)
19,2a±0,12
19,3a±0,12
15,2b±0,41
(ºBrix)
pH
3,05a±0,00
3,04a±0,02
3,04a±0,01
Acidez Titulável (% em ácido
0,43b±0,17
0,43ab±0,15
0,48a±0,02
cítrico)
Açúcares Totais (%)
9,64b±0,46
11,45a±0,40
11,79a±0,40
Vitamina C (mg/100g)
1,29ª±0,24
0,89ª±0,12
1,15ª±0,22
b
a
Ratio
44,65 ±0,00
44,88 ±0,00
31,67c±0,00

*As médias seguidas pela mesma letra na mesma linha, não diferem estatisticamente entre si no teste de Tukey
ao nível de 5% de significância

Observa-se na Tabela 3 que os parâmetros de pH e Vitamina C não apresentaram
diferenças estatísticas entre os sucos, por outro lado os parâmetros de Sólidos Solúveis Totais,
Acidez Titulavel, Açúcares Totais, e Ratio apresentaram diferenças estatísticas entre os sucos
clarificados segundo o Teste de Tukey em nível de 5% de significância.
A legislação vigente (BRASIL, 2003) só estabelece limites para os parâmetros de
acidez e açúcares totais, sendo que os sucos de cajarana prebióticos do presente estudo
apresentaram-se em conformidade com valores de 0,43% e 0,48% para acidez e ,64% a
11,79% para açúcares totais.
Para os sólidos solúveis totais (ºBrix) obtiveram-se valores muito próximos para a
fomulação A (19,2 °Brix) e B (19,3 °Brix), enquanto a formulação C obteve um valor menor
de 15,2 ºBrix. A adição de prebióticos justifica o maior teor de sólidos solúveis nas
formulações A e B, uma vez que, a quantidade de açúcar adicionado foi à mesma em todas as
formulações, para um ajuste dos sólidos solúveis a 15 ºBrix, como descrito na metodologia.
Na avaliação do pH, observou-se valores entre 3,04 e 3,05. Estes resultados indicam que não
houve influência para este parâmetro com a adição dos prebióticos nos sucos (formulações A
e B) quando comparadas a formulação padrão (C) que foi adicionado açúcar.
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No tocante aos valores de vitamina C, encontrou-se 1,29 mg/100g (A); 0,89 mg/100g
(B) e 1,15 mg/100g (C). Esses resultados são relevantes se avaliado que o nosso organismo
não sintetiza essa vitamina,

sendo necessária a sua ingestão a partir de alimentos ou

medicamentos. Para o ratio observa-se que os três valores foram distintos, sendo de 44,65
(A); 44,88 (B) e 31,67 (C). Analisando esses resultados, percebe-se que a adição dos
prebióticos interferiu diretamente nesses resultados, uma vez que aumentou o número de
sólidos solúveis e não alterou significativamente a acidez, fazendo com que os sucos
prebióticos apresentassem um valor de ratio maior do que a amostra padrão.
CONCLUSÕES
Percebeu-se que é possível a elaboração de suco de cajarana com adição de
prebióticos, agregando valor a esse produto e aproveitando o potencial agrícola da região, sem
alterar negativamente as características físico-químicas e microbiológicas dos produtos
elaborados.
Todas as formulações apresentaram-se em acordo com as legislações vigentes para
suco de frutas mostrando-se seguros do ponto de vista alimentar.
Concluiu-se que é viável a elaboração de suco de cajarana prebiótico, e que esse fato
possibilita um alinhamento das características nutricionais e sensoriais da fruta às qualidades
dos prebióticos, contribuindo para a oferta de produtos funcionais.
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1

RESUMO: O sorvete é um alimento com alto potencial nutritivo, bastante apreciado
devido suas excelentes características sensoriais. O noni é um fruto que apresenta teores
variáveis de compostos bioativos. Sua polpa e casca são uma boa fonte de vitamina C e
carotenoides, conferindo-o uma considerável atividade antioxidante.

Para a saborização de

sorvetes, é interessante escolher frutos que possam conferir melhores características sensoriais
e

maior valor nutritivo. Assim, a adição de noni objetiva potencializar o valor nutricional

deste produto.

Este trabalho teve como finalidade elaborar e caracterizar, físico-

química e sensorialmente sorvete de maracujá com adição de noni. Foram elaboradas três
formulações; 0%, 3% e 6 % de noni. As mesmas apresentaram parâmetros físico-químicos de
acordo com o exigido pela legislação, exceto o teor de lipídeos para a formulação 3% de
noni, o

que não

comprometeu

pois na análise sensorial, todas as
superior a 80 %. O

as

características sensoriais

do

formulações apresentaram boa aceitação com

estudo permitiu concluir que é

lácteos, abrangendo as possibilidades de consumo

índice

viável a adição de noni em produtos

desta fruta de sabor característico e com

tantos benefícios nutricionais.
Palavras–chave: Gelados comestíveis; Passiflora edulis; Morinda citrifolia.
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produto,

INTRODUÇÃO
Gelados Comestíveis são os produtos congelados obtidos a partir de uma emulsão
de gorduras e proteínas; ou de uma mistura de água e açúcares. Podem ser adicionados de
outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto (BRASIL, 2005). Tendo em
vista a crescente busca da população por uma alimentação mais saudável e nutritiva, inovar no
mercado dos sorvetes com opções que atendam a essa necessidade é uma proposta
promissora.
O maracujá amarelo (Passiflora edulis), se destaca como saborizante, pois, além de
possuir sabor e aroma agradáveis, é considerado aromatizante natural. Espécies do gênero
Passiflora além de propriedades antioxidantes possuem propriedades anti-hipertensivas e
anti-glicêmicas. (GOSMANN, 2011).
O

noni

(Morinda

citrifolia)

é

uma

fruta

de

origem

asiática,

que

na

farmacopeia tradicional alega-se que previne e cura várias doenças, onde é usada
principalmente para estimular o sistema imunológico, combatendo bactérias, infecções virais,
parasitárias, fúngicas e também para prevenir a formação e a proliferação de tumores,
incluindo malignos (CORREIA et al. 2011). Entretanto, a fruta possui sabor e aroma bastante
característico, o que pode dificultar o seu consumo.
Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi elaborar um sorvete de maracujá
adicionado de noni aproveitamento os possíveis benefícios fitoterápicos de ambos os frutos,
seus potenciais antioxidantes, e permitindo uma maior aceitação da fruta noni devido ao
aroma e sabor do maracujá.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a elaboração das formulações do sorvete foram utilizados: leite UHT integral
(Betânia), açúcar (Cristal), leite em pó (Betânia), glucose (Yoki), emulsificante (Emustab),
liga neutra (du porto), suco de noni (200g de polpa + 176ml de água) e suco de maracujá
(1400g de polpa + 700 ml de água). Os frutos e os demais ingredientes foram todos adquiridos
no comércio local de Pau dos Ferros, RN. O processo de elaboração do sorvete foi executado
no laboratório de Tecnologia de Leites e Derivados do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte-Campus Pau dos Ferros.
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Foram elaboradas três formulações de sorvete de maracujá, nas quais as quantidades
de ingredientes variaram apenas no percentual do suco de noni (tabela 1).
Tabela 1: Composição percentual das formulações de sorvetes
Ingredientes (%)

0% de noni

3% de noni 6% de noni

Leite

50

47

44

Leite em pó

5

5

5

Açúcar

12

12

12

Liga neutra

1

1

1

Glucose

1

1

1

Suco de maracujá

30

30

30

Suco de noni

0

3

6

Emulsificante

1

1

1

Legenda: 0% de noni: sorvete de maracujá sem adição de suco de noni. 3% de noni: sorvete de maracujá
adição de 3% de suco de noni. 6% de noni: sorvete de maracujá com adição de 6% de suco de noni

com

Primeiramente elaborou-se a calda composta de leite líquido, leite em pó, açúcar,
liga neutra e glucose. Os ingredientes foram homogeneizados em liquidificador, e em seguida
congelados. Para a

saborização foi realizado o preparo dos sucos de maracujá e de noni.

Ao suco de maracujá foi adicionado 12% de açúcar e submetido a 100ºC por 10 minutos para
que ficasse mais concentrado o sabor. Em seguida foi submetido ao congelamento.
Após a formação dos cristais de gelo, a calda foi descongelada até consistência ideal
para

a

etapa

de

batimento.

Adicionou-se

emulsificante

e

suco

de

maracujá

em cada formulação. Na formulação 0% não adicionou-se o suco de noni e nas outras duas
foram adicionados 3 e 6% do suco. Os ingredientes foram então homogeneizados e aerados
com uma batedeira e depois congelados para posteriores análises.
As análises físico-químicas foram realizadas de acordo com as normas do Instituto
Adolfo Lutz (2008). Análises de pH, acidez e sólidos solúveis, foram realizadas nos sorvetes e
no suco de noni, enquanto: umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e overrun foram realizadas
somente nos sorvetes. O cálculo do Overrun, que determinar a quantidade de ar incorporado
com o batimento (PAGANI et al., 2015).
A análise sensorial foi realizada por 60 provadores não treinados de ambos os sexos,
compostos por alunos e servidores do IFRN-Campus PDF. Os atributos avaliados foram:
cor, aroma, textura, aparência e sabor de acordo com escala hedônica composta por 9
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pontos, variando de 1, desgostei muito, a 9 gostei muitíssimo. Para avaliar a intenção de
compra foi utilizada outra escala, composta por 5 pontos, variando de 1 (com certeza não
compraria) a 5 (com certeza compraria) (NORONHA, 2003). A determinação do índice de
aceitação do sorvete foi realizado segundo Dutcosky (2007).
Os dados das análises físico-químicas e sensorial foram analisados com auxílio do
software Assistat 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2016), através da análise de variância (ANOVA),
comparando-se as médias pelo teste de Tukey a 5 % de significância (p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontrados nas análises feitas no suco de noni mostraram um pH de
4,6, acidez de 0,32% e sólidos solúveis totais de 6,33° Brix. Os valores de pH obtidos para o
suco de noni foram aproximados aos encontrados por Silva et al. (2012) que verificaram a
qualidade de frutos de noni de diferentes cultivares, obtendo médias entre 4, 00 e 5, 00.
Já para acidez titulável, os resultados encontrados se diferenciam um pouco dos obtidos
por Correia et al. (2011), que determinaram média equivalente de 0,63% para a acidez de
polpa de noni. No entanto, o valor inferior encontrado para o suco já era esperado visto que, a
maior quantidade de água em relação a polpa dilui os teores de ácidos orgânicos, alterando
a porcentagem.
O teor de sólidos solúveis (ºBrix) também foi inferior aos encontrados por Nascimento
et al. (2016) que analisaram extrato aquoso de noni e encontraram 8, 18° Brix. O valor
inferior do suco, neste trabalho pode ser explicado também pelo maior teor de água
em relação ao extrato aquoso.
As análises físico-químicas do sorvete encontram-se na tabela 2.
Tabela 2. Análises físico-químicas do sorvete de maracujá saborizado com noni
Parâmetros

0% de Noni

3% de Noni

6% de

Legislação

Noni
Umidade (%)
pH (%)
Acidez (%)

68,96a ± 0,230
4,55 a ± 0,010
1,09c ± 0,034

69,07a ±

70,10a ±

0,230

0,122

4,52 a ±

4,74 a ±

0,040

0,531

1,22b ± 0,004

1,56a ±

-

0,054
Cinzas (%)

0,55 a ± 0,046

46
47

0,50 a ±

0,54 a ± 0

0,092

,011

-

4,55 a± 1,484

Lipídeos (%)

3,10 a ± 0,047

Proteínas (%)
Sólidos Solúveis Totais (°Brix)

3,00 a±

2,40 a ±

0,565

0,848

3,11 a±

3,22 a ±

0,148

0,060

32,3

29,2

30,4

Mín. 2,5%
Mín. 2,5%
Mín.
26°Brix

Overrun (%)

43,50

47,83

52,83

Máx.
110%

Legenda: 0% de noni: sorvete de maracujá sem adição de suco de noni. 3% de noni: sorvete de maracujá com
adição de 3% de suco de noni. 6% de noni: sorvete de maracujá com adição de 6% de suco de noni. Valores
expressos como média ± desvio padrão Letras diferentes na mesma linha indicam amostras divergentes
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Dentre os parâmetros físico-químicos analisados, que possuem referência na

legislação, todos atenderam aos valores determinados pela mesma, exceto o teor de lipídeos
para formulação 6%. Os parâmetros avaliados não apresentaram diferença estatística entre as
formulações, exceto para acidez que obteve um maior teor com o aumento da concentração do
noni.
A umidade é influenciada pela adição de ingredientes ao sorvete, como polpas e suco
de frutas. Com adição do suco de noni, apesar de não haver diferença estatística entre as
formulações, a tendência foi o aumento do teor de umidade com o aumento da concentração.
Em relação à medida de pH, resultados inferiores aos do presente trabalho foram
encontrados no trabalho de Oliveira (2015), que ao elaborar sorvete de maracujá
com substituição parcial e total da sacarose por fruto-oligossacarídeos, obteve médias que
variaram de 3,90 a 3,91. O referido trabalho teve adição de mais polpa de maracujá, que o
utilizado neste trabalho, o que, possivelmente, contribuiu para um produto mais ácido. Os
teores de acidez encontrados indicam que as amostras apresentaram diferença significativa.
Apesar do maracujá possuir teor de acidez elevado, o que conferiu a diferença nas
formulações foi o suco de noni, pois a acidez foi aumentando à medida que aumenta-se as
quantidades do suco.
De acordo com os valores de lipídeos encontrados, as formulações estão dentro dos
padrões determinados pela legislação, exceto a formulação 6%. O teor de lipídeos diminui à
medida que foi adicionado uma maior quantidade de suco de noni, pois com o acréscimo de
suco,

a

quantidade

de

leite

foi

menor

em

relação

Isso, possivelmente, contribuiu para um menor teor lipídico.
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às

demais

formulações.

As proteínas são de elevada importância para o desenvolvimento da estrutura
do sorvete e influenciam a emulsificação, batimento e capacidade de retenção de água
(LAMOUNIER, 2012). As formulações do sorvete de maracujá adicionado de noni estão de
acordo com os padrões da legislação, que exige um teor mínimo de 2,5%.
Os teores de sólidos solúveis totais também mostraram-se conformes com os padrões
da legislação. Nas formulações, observou-se uma diminuição do teor de °Brix com aumento
do suco de noni. Estes teores de sólidos solúveis estão mais relacionados aos componentes
lácteos do sorvete, consequentemente a adição do suco de noni proporcionou um diminuição
na quantidade de compostos lácteos.
Por fim, o overrum corresponde ao percentual de ar incorporado ao sorvete, que
segundo Bernardino et al. (2014), quanto maior for esse percentual, mais aceito será o produto
devido a influência na textura. As formulações de sorvete atenderam aos parâmetros exigidos
pela legislação, que determina um teor máximo de 110%. Consoante com Oliveira (2005), a
quantidade de ar incorporado depende de vários fatores, entre eles estão o conteúdo de sólidos
totais e o teor de gordura. Quanto menor a quantidade de lipídeos maior o overrum, estando
de acordo com os resultados encontrados neste trabalho.
Os resultados da análise sensorial dos sorvetes estão listados na tabela 3.
Tabela 3. Análise sensorial do sorvete de maracujá saborizado com noni
Atributos

0% de Noni 3% de Noni 6% de Noni

Cor

7,71 ±1,026

7,90 ±0,951

7,76 ±1,031

Aroma

7,91 ±1,080

7,88 ±1,025

7,63 ±1,286

Textura

7,63 ±1,171

7,58 ±1,114

7,15 ±1,171

Aparência

7,86 ±1,049

7,86 ±1,032

7,51 ±1,033

Sabor

7,81 ±1,127

7,73 ±1,102

6,65 ±1,655

86,48%

86,55%

83,77%

Índice de aceitabilidade

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

De acordo com os dados listado na tabela acima, pode-se ver que a adição de noni
não interferiu significativamente em nenhum dos atributos avaliados, exceto no sabor para
formulação 6 % que obteve uma nota levemente inferior às demais. A nota atribuída tem
relação na escala hedônica com gostei ligeiramente, entretanto, todas as formulações foram
bem aceitas, com índices de aceitação superiores a 80 %.
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O suco de noni possui um aroma bem característico, entretanto, nas formulações esse
quesito não obtive notas negativas. O mesmo deve ter sido mascarado pelo aroma do maracujá
contribuindo para maior aceitação.
Os resultados obtidos para intenção de compra foram 4,30 ± 0,926 para formulação
sem noni e, respectivamente: 4,16 ±0,926 e 3,41 ±1,124, para formulações com 3 e 6%. A
formulação 6% diferiu de forma significativa das demais. As notas atribuídas a formulação
0% e 3% foram “provavelmente compraria o produto” e para a com 6% foi “talvez
comprasse, talvez não comprasse”. Tais resultados demonstram que a adição de noni ao
sorvete foi aceitável e que encontrando as concentrações ideais dos frutos, pode-se se alcançar
um produto com boas características sensoriais.
CONCLUSÕES
O sorvete de maracujá adicionado de noni apresentou características físico-químicas
e sensoriais satisfatórias, sendo uma forma alternativa para o consumo deste fruto com tantas
propriedades benéficas. Adicionalmente, a formulação 3% agradou mais os provadores em
relação à 6%, entretanto, esta última também obteve boas médias, indicando a possibilitando
de comercialização em ambas as concentrações. Adicionalmente, se faz necessário uma
investigação detalhada do potencial bioativo do produto final para assim garantir as referidas
propriedades benéficas.
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RESUMO: O smoothie é uma bebida gelada feita com uma grande concentração de frutas e
vegetais, água e açúcar em baixas quantidades, podendo conter outros ingredientes que o
tornem mais nutritivo e funcional. Este trabalho teve como objetivo elaborar um smoothie a
partir de abacate, maçã, limão, hortelã e iogurte, adicionado de chá de Quebra-Pedra. Foram
produzidas duas formulações sendo que apenas uma continha o chá; estas foram
posteriormente submetidas a análises físico-químicas e sensorial. Em relação aos parâmetros
físico-químicos, a adição de chá alterou pH, umidade, carboidratos e sólidos solúveis totais,
mas isso não prejudicou a qualidade do produto. As formulações não diferiram
sensorialmente de forma significativa, apresentando alto índice de aceitabilidade. A
formulação adicionada de chá obteve uma média de 80,66% de aceitação, mostrando que o
chá não prejudicou suas propriedades sensoriais. O smoothie mostrou-se uma ótima opção
para adição do chá de Quebra-Pedra, podendo auxiliar no tratamento de cálculos renais.
Palavras–chave: Alimentos funcionais; Phyllanthus niruri; Bebida Gelada.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, grande parte da população passou a substituir as principais
refeições por fast foods, o que aliado à inatividade física pode levar à obesidade e ao
surgimento de doenças crônicas, tais como doenças cardiovasculares e diabetes (NOVAIS &
LEITE, 2011). Entretanto, a busca por uma alimentação mais saudável e que traga benefícios
ao organismo tem aumentado, o que proporciona destaque aos alimentos funcionais, que
agem conforme esses critérios.
Sendo uma bebida funcional, o smoothie é feito com uma grande concentração de
frutas e vegetais, água e açúcar em baixas quantidades, apresenta alto valor nutricional e
calórico, entre 45 e 88 calorias para cada 100 ml (IBRAF, 2009). Geralmente são adicionados
a ele sorvete, iogurte ou leite, os quais conferem à bebida textura cremosa, semelhante à dos
milk-shakes. No presente trabalho o abacate, a maçã e o limão foram usados como base,
juntamente com o iogurte, para a melhoria da viscosidade e da textura da bebida. Foram
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adicionados a hortelã para conferir sensação de refrescância e o chá de quebra-pedra, um
fitoterápico. O iogurte, por sua vez, confere propriedades probióticas, é rico em proteínas,
minerais como cálcio, fósforo, zinco e magnésio e vitaminas do complexo B, sendo ele
próprio um alimento funcional (RAUD, 2008).
Em relação às frutas escolhidas, o abacate apresenta várias propriedades: inibe a
absorção do colesterol pelo intestino e diminui sua síntese no fígado, além de apresentar
propriedades bactericidas, antivirais, fungicidas e anti-inflamatórias (CREDIDIO, 2010). A
maçã contém vitamina E, C, do complexo B e potássio. Suas fibras e agentes cicatrizantes
exercem função protetora na mucosa do trato digestório, sendo ideais para combater azia,
gastrite, úlceras e melhorar o funcionamento intestinal. (MARIANO et al., 2011). Já o limão
possui ação anti-inflamatória, fortalece e equilibra o sistema nervoso, limpa o intestino e
reduz a inflamação das mucosas, infecções pulmonares, constipação, asma e bronquite
crônica. Reduz a pressão arterial, evita e dissolve cálculos presentes nos rins e na vesícula e
previne diabetes e anemia (CALDEIRA e VILARDO, 2015). A hortelã, além de conferir
refrescância ao produto, é antifúngica, antiviral, antimicrobiana, inseticida e antioxidante
(CHOUDHURY et al., 2006).
A adição de chá em smoothies lhes confere propriedades antioxidantes adicionais,
visto que o primeiro possui compostos fenólicos responsáveis por eliminar radicais livres
(MORAIS et al., 2009). No Brasil e em vários outros países é muito comum o uso do chá de
Phillanthus niruri, planta popularmente conhecida como “Quebra-Pedra”, no tratamento
caseiro de pedras nos rins. Este chá atua nos rins inibindo o crescimento e a agregação de
cristais de oxalato de cálcio, alterando a morfologia e a textura dos cálculos renais, facilitando
assim, sua eliminação (BARROS et al., 2006).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi elaborar um smoothie verde que, além
de possuir propriedades nutricionais e sensoriais atrativas, adquira função terapêutica a partir
da adição de chá de Phillanthus niruri, podendo auxiliar no tratamento de indivíduos com
cálculos renais.
MATERIAL E MÉTODOS
O smoothie foi preparado com o chá das folhas de Phillanthus niruri (Quebra-Pedra)
secas, abacate, maçã, limão, hortelã, açúcar demerara e iogurte (elaborado com a cultura
láctea composta por Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus). Os ingredientes
foram obtidos em supermercados e feiras livres de Rodolfo Fernandes – RN e Fortaleza – CE.
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O processamento do iogurte foi realizado no Laboratório de Processamento de Leites e
Derivados do IFRN, Campus Pau dos Ferros, onde o leite foi pasteurizado e logo após
adicionado 1% de cultura láctea, sendo colocado em B.O.D (estufa de Demanda Bioquímica
de Oxigênio) a 45°C, onde permaneceu 9 horas. Após a fermentação houve a quebra do
coágulo e o iogurte foi refrigerado a 4ºC por 12 horas, até a saborização.
O preparo do chá foi realizado com as folhas secas de Phillanthus niruri em água
fervente durante 10 minutos, segundo trabalho de Nishiyama e colaboradores (2010). Em
seguida, o chá foi filtrado e refrigerado até atingir uma temperatura adequada para a sua
posterior adição no smoothie. Foram elaboradas duas formulações de smoothie, uma sem e
uma com chá de Quebra-Pedra (Tabela 1).
Tabela 1. Formulações de smoothie verde adicionado de chá de Quebra-Pedra
Ingredientes
Quantidade dos ingredientes (%)
Sem chá
Com chá
Abacate
39
34
Iogurte
36
31
Maçã
15
13
Chá de Quebra-Pedra
0
13
Açúcar
8
7
Limão
1
1
Hortelã
1
1
Formulação sem chá: smoothie controle; Formulação com chá: smoothie adicionado de chá de Quebra-Pedra.

As frutas foram cortadas em cubos e levadas ao congelamento (-20°C) por 12 horas.
Todos os ingredientes foram misturados em liquidificador durante 1 minuto para a total
trituração e alcance da consistência ideal. Por ser um produto altamente perecível, o smoothie
foi produzido minutos antes da análise sensorial e após esta foi congelado a -20°C para
posteriores análises físico-químicas.
Foram realizadas nas amostras de smoothie as análises físico-químicas de pH, acidez,
umidade, cinzas, carboidratos, proteínas e teor de sólidos solúveis, segundo recomendações
do Instituto Adolfo Lutz (2008). O teor de lipídeos foi determinado pela metodologia de
Folch (1957), utilizando como extrator o clorofórmio-metanol e estufa a 105°C para
evaporação do solvente.
As análises sensoriais foram realizadas por 60 provadores não treinados, de ambos os
sexos, com idade entre 13 e 39 anos, alunos e servidores do IFRN, campus Pau dos Ferros.
Dentre os parâmetros avaliados, investigou-se o consumo médio dos provadores em relação a
sucos verdes ou detox e o consumo médio de chá de folhas, como chá verde. A aparência, cor,
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consistência, aroma e sabor também foram avaliados por meio de uma escala hedônica que
variava de 9 (gostei muitíssimo) a 1 (desgostei muitíssimo) e verificava a intenção de compra
por meio de escala hedônica de 5 (certamente compraria o produto) a 1 (certamente não
compraria o produto). A determinação do índice de aceitação das formulações foi realizado
segundo Dutcosky (2007), em que valores iguais ou superiores a 70% indicam boa aceitação
do produto.
Aos dados obtidos foi empregada a análise de variância (ANOVA), utilizando-se o
software Assistat 7.7.(SILVA e AZEVEDO, 2016). A diferença significativa entre as médias
foi verificada através do teste de Tukey, com nível de 5 % de significância (p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 2 vê-se os resultados das análises físico-químicas.
Tabela 2. Análises físico-químicas das formulações de smoothie verde
Parâmetros
Sem chá
Com chá
b
pH
3,82 ±0,01
3,89a±0,01
a
Acidez (%)
0,48 ±0,01
0,46a±0,02
Umidade (%)
78,52b±0,53 81,02a±0,25
Cinzas (%)
0,49a±0,14
0,39a±0,02
Proteínas (%)
2,12a±0,09
1,94a±0,29
a
Lipídeos (%)
3,50 ±0,0
4,20a±0,42
Carboidratos (%)
15,63a±0,26 12,56b±0,48
Sólidos solúveis totais (°Brix) 23,76a±1,51 19,56b±0,20
Valor Calórico (kcal/100g)
104,52a±1,38 95,80a±3,08

Formulação sem chá: smoothie controle; Formulação com chá: smoothie adicionado de chá de Quebra-Pedra.
Valores expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam amostras divergentes
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

De acordo com os resultados obtidos, os teores de pH, umidade, carboidratos e sólidos
solúveis apresentaram diferença entre as amostras a 5% de significância. Em relação aos
valores de pH, os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, tendo em vista que o
pH dos smoothies costuma ser abaixo de 4,5, valor requerido para bebidas pasteurizadas
(SOUZA et al, 2012).
Os resultados de acidez mostram uma leve diminuição da acidez para a amostra com
chá, corroborando com um aumento no pH. Os componentes do chá e o aumento da
quantidade de água pode ter levado ao pH menos ácido. Borges et al (2011) obtiveram 0,42%
de ácido láctico em amostras de smoothie de goiaba sem fibras, semelhante aos valores
obtidos nesse trabalho.
A amostra com chá apresentou maior teor de umidade, o que já era esperado devido a
maior quantidade de água. A umidade de um alimento pode alterar várias características como
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perecibilidade, textura, coloração, entre outras. Em relação as duas formulações, a mudança
mais perceptível foi na coloração com a adição do chá.
Em relação aos teores de cinzas, os resultados obtidos foram inferiores aos de Maestri
et al. (2014) que obtiveram 0,60% de cinzas ao analisarem amostras de leite fermentado sabor
maçã elaborado com leite integral.
A adição do chá não influenciou de forma significativa os teores de proteínas e
lipídeos, tendo este último aumentado com o acréscimo do chá. Os teores de lipídeos foram
semelhantes aos determinados pelo trabalho já citado de Maestri et al. (2014), mostrando que
não só o abacate contribuiu para o teor de lipídeos alcançado, como também o leite integral
utilizado na elaboração do iogurte.
Com adição do chá, os percentuais de carboidratos e sólidos solúveis totais
apresentaram uma redução significativa, concluindo que o acréscimo de água proveniente do
chá contribuiu para redução nas concentrações desses parâmetros. Essa redução, no entanto, é
positiva, já que o smoothie é uma bebida consumida geralmente por pessoas que buscam uma
dieta balanceada.
Por fim, o valor calórico menor foi da amostra com chá, o que mais uma vez é
positivo, visto a finalidade do produto.
Os resultados obtidos na análise sensorial seguem na tabela abaixo (Tabela 3).
Tabela 3. Médias dos parâmetros avaliados na análise sensorial
Parâmetros Sem chá
Com chá
Aparência 7.75a±0,96 7.53a±1,19
Cor
7.75a±1,11 7.73a±1,10
Consistência 7.53a±0,98 7.26a±1,35
Aroma
6.98a±1,39 7.08a±1,27
Sabor
7.16a±1,52 6.70a±1,45

Formulação sem chá: smoothie controle; Formulação com chá: smoothie adicionado de chá de Quebra-Pedra.
Valores expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam amostras divergentes
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A partir dos parâmetros avaliados, nota-se que a adição do chá de Quebra-Pedra não
gerou diferença significativa entre as amostras. Praticamente, todos os parâmetros, de ambas
as amostras, receberam média superior a 7, que na escala hedônica representava “gostei
moderadamente”.
A aparência de um alimento é o conjunto dos seus aspectos visuais, que englobam cor,
formato e tamanho, por exemplo. A adição de frutas congeladas e iogurte tornam o smoothie
viscoso e atrativo, o que justifica a média 7 obtida. Para a cor, as notas obtidas para as
formulações foram superiores às encontradas por Caldeireiro et al. (2015), que obtiveram
médias de 5,63 para a cor de sorvetes de chá branco (4,7%) e limão siciliano. Apesar do
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smoothie deste trabalho ter a adição do chá, o abacate conferiu predominância de cor,
agradando os provadores mais que a cor conferida pelo limão no referido trabalho.
Em relação à consistência, Souza et al. (2012) observaram uma média de 6,8 para
smoothies de frutas vermelhas, resultado inferior aos obtidos neste estudo. As frutas aqui
utilizadas foram congeladas e o abacate é um fruto naturalmente viscoso. O iogurte, ausente
no smoothie de frutas tropicais supracitado, também foi essencial para a consistência do
produto final.
No que diz respeito ao aroma, a amostra com adição de chá apresentou nota levemente
superior a formulação sem chá. O chá apresenta compostos aromáticos que conferem aroma
característico ao produto de uma forma positiva. A adição de hortelã também gerou boas
notas a este parâmetro.
Um ponto forte na formulação do smoothie foi a adição do chá, que pode auxiliar no
tratamento de cálculos renais, não ter afetado negativamente no sabor do produto, atingindo
uma boa pontuação, sem diferença significativa com a formulação sem chá. No
desenvolvimento de novos produtos, quando se consegue elaborar um produto mais saudável
e com qualidades semelhantes à formulação controle, podemos concluir que a formulação
atingiu o objetivo pretendido. Adicionalmente, importante ressaltar que 43,3% dos provadores
nunca consumiram smoothies verdes ou sucos verdes/detox, 41,6% quase nunca consumiam
chá de folhas e 33,3% nunca consumiram. Caso a familiaridade com produtos semelhantes ao
do presente trabalho fosse maior, resultados mais promissores seriam obtidos.
Finalizando, ambas formulações, obtiveram alto índice de aceitabilidade, com 82,55%
para a formulação sem chá e 80,66% para a formulação com chá. As médias atribuídas pelos
provadores para a intenção de compra foram de 3,66 (formulação sem chá) e 3,32
(formulação com chá), as quais indicam na escala hedônica “talvez comprasse, talvez não
comprasse”. Mais uma vez, se o público-alvo fosse consumidor frequente deste tipo de
produto talvez a avaliação da intenção de compra obtivesse notas maiores.
CONCLUSÕES
Torna-se viável a adição de chá de Quebra-Pedra em smoothies, o que melhora as suas
propriedades nutricionais e possivelmente as terapêuticas, sem modificar significativamente
suas características sensoriais. Embora haja diferença significativa entre as formulações para
os parâmetros pH, umidade, carboidratos e Sólidos Solúveis Totais, estas diferenças não
prejudicaram a qualidade do produto, bem como sua aceitabilidade.

56
57

REFERÊNCIAS
BARROS, M. E. et al. Effect of extract of Phyllantus niruri on Crystal deposition in
experimental urolithiasis. Urological Research, v. 34, p. 351-357, 2006.
BORGES, B. et al. Desenvolvimento de bebida tipo “smoothie” simbiótica. 5º CONGRESSO
INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – CIIC, Campinas. Anais.
Campinas, 2011.
CALDEIRA, D.; VILARDO, L. Alimentos funcionais: a prevenção começa na mesa:
teoria e prática. 1° Ed. Pandorga, São Paulo, 2015, 146p.
CALDEREIRO, F.M.; OTIAI, T.Y.; MADRONA, G.S.; BAZANELLA, G. C.S. Sorbet de
chá branco e limão siciliano. In: XXIV Encontro Anual de Iniciação Científica/IV Encontro
Anual de Iniciação Científica Júnior. Anais, 2015.
CHOUDHURY, R.P.; KUMAR, A; GARG, A.N. Analysis of Indian mint (Mentha spicata)
for essential, trace and toxic elements and its antioxidant behaviour. Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analysis, n.1 v. p. 825-832, 2006.
CREDIDIO, E. V. Estudo do efeito do abacate nos lipídeos sanguíneos em humanos.
2010. 165f. Tese. (Doutorado em Ciência de Alimentos) – Faculdade de Engenharia de
Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.
DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 2. ed. Curitiba: Editora Champagnat,
2007. p.239.
FOLCH, J.; LESS, M.; STANLEY, S. A simple method for the isolation and purification of
total lipids from animal tissues. Journal Biological Chemistry, v.226, n.1, p.497-509, 1957.
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: Métodos
químicos e físicos para análise de alimentos. 4. ed. São Paulo: IMESP, 2008.
INSTITUTO BRASILEIRO DE FRUTAS – IBRAF. Frutas e derivados. 12° Ed., 2009.

57
58

MAESTRI, B. Avaliação do impacto da adição de inulina e de maçã em leite fermentado
probiótico concentrado. Food technology, v. 17, n. 1, p. 58-66, 2014.
MARIANO, E. J.; NUNES, E. E.; VALENTINI, E. Avaliação dos parâmetros físicoquímicos e sensoriais da maçã desidratada para uso como aperitivo. 49f. 2011. TCC.
(Graduação em Tecnologia em Alimentos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Medianeira, 2011.
MORAIS, S. M. de et al. Ação antioxidante de chás e condimentos de grande consumo no
Brasil. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.1, p. 315-320, 2009.
NISHIYAMA, M. F. et al. Chá verde brasileiro (Camellia sinensis var assamica): efeitos do
tempo de infusão, acondicionamento da erva e forma de preparo sobre a efciência de extração
dos bioativos e sobre a estabilidade da bebida. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 30, p.
191-196, 2010.
NOVAIS, M; LEITE, F. Hábitos de vida – Uma análise da alimentação, do sedentarismo e
do tabagismo. (Série IESS – Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), p. 1-10, 2011.
RAUD, C. Os alimentos funcionais: a nova fronteira da indústria alimentar – análise das
estratégias da Danone e da Nestlé no mercado brasileiro de iogurtes. Revista de Sociologia
Política, v.16, n.31, p.85-100, 2008.
SOUZA, C. B de. Uso de plantas medicinais em comunidades religiosas no Brasil:
conhecimento tradicional & riscos potenciais. 2012, 30f. TCC (Graduação em FarmáciaBioquímica) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, Universidade Estadual
Paulista – UNESP, Araraquara, 2012.

58
59
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RESUMO: A demanda na produção de alimentos vem aumentando ao longo dos anos em
todo o mundo. O Brasil é considerado um dos celeiros mundiais, com grande impacto sobre o
fornecimento de alimentos. Na Constituição Federal do Brasil, segundo o artigo 6º, está
internalizado o direito à alimentação, com diversas estratégias previstas em lei para garanti-lo,
como o salário-mínimo capaz de atender as necessidades básicas da família, alimentação de
educandos, e programas suplementares de educação. Entretanto, muitas vezes esse direito não
é aplicado na vida cotidiana. Nesse contexto, foi objetivo deste trabalho levantar estatísticas
oficiais sobre o consumo de alimentos no Brasil e avaliar a qualidade da alimentação
brasileira, através da consulta de dados socioeconômicos em plataformas oficiais, como o
IBGE e o DIEESE. Pode-se notar que, para importantes grupos alimentares, como os
laticínios, as regiões Norte e Nordeste apresentam índices abaixo da média nacional, enquanto
as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste possuem uma maior aquisição per capita de alimentos.
Dessa forma, clama-se por políticas públicas que permitam que todos tenham acesso a
alimentação adequada, de modo a garantir o respeito as condições mínimas à população ou,
afinal, como rumaremos ao desenvolvimento?
Palavras–chave: Consumo de alimentos; Desigualdade social; Segurança alimentar.

INTRODUÇÃO
A demanda na produção de alimentos vem aumentando ao longo dos anos em todo o
mundo. O Brasil é considerado um dos celeiros mundiais, com grande impacto sobre o
fornecimento de alimentos; segundo dados da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), o Brasil produziu quase 70 bilhões de toneladas de
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alimentos de origem animal, incluindo-se a produção de carne suína, bovina, avícola, ovos e
mel (FAO/ONU, 2018).
Na Constituição Federal do Brasil, segundo o artigo 6º, está internalizado o direito à
alimentação, com diversas estratégias previstas em lei para garanti-lo, como o salário-mínimo
capaz de atender as necessidades básicas da família, alimentação de educandos, e programas
suplementares de educação (BRASIL, 1988).
Entretanto, muitas vezes esse direito não é aplicado na vida cotidiana. Segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda existe um grande desequilíbrio
na aquisição de alimentos entre as regiões brasileiras. Essa diferença na aquisição de
alimentos é reflexo das diferenças econômicas entre as regiões, sendo os estados das regiões
Norte e Nordeste os com menores rendimentos médios mensais por habitante, muitas vezes
abaixo do salário-mínimo vigente. Desta forma, foi objetivo deste trabalho levantar
estatísticas oficiais sobre o consumo de alimentos no Brasil e avaliar a qualidade da
alimentação brasileira.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletados os dados mais recentes disponíveis referentes a aquisição de
alimentos e renda per capita mensal da população em reconhecidas entidades que apontam
indicadores sociais: o IBGE e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE). Foram coletados dados nacionais e para cada região geográfica
brasileira, de modo a permitir a comparação entre diferentes estratos da população. Para
comparação foram utilizados 16 grupos alimentares: cereais e leguminosas; hortaliças; frutas;
cocos, castanhas e nozes; farinhas, féculas e massas; panificados; carnes; vísceras; pescados;
aves e ovos; laticínios; açúcares, doces e produtos de confeitaria; sais e condimentos; óleos e
gorduras; bebidas e infusões; alimentos preparados e misturas industriais; e outros produtos.
Alimentos líquidos foram convertidos em Kg, considerando o volume igual ao peso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se notar que, para importantes grupos alimentares, como os laticínios, as regiões
Norte e Nordeste apresentam índices abaixo da média nacional, enquanto as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste possuem uma maior aquisição per capita de alimentos (Tabela 1).
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Tabela 1. Aquisição de alimentos per capita anual no Brasil, expressa em quilogramas (Kg)¹.
Grupo alimentar
Norte Nordeste Sudeste
Sul
CentroBrasil
Oeste
Cereais e leguminosas
26,644 31,906
26,245 22,345
32,661
27,757
Hortaliças

11,594

21,124

25,011

31,333

25,946

23,775

Frutas

13,851

23,876

28,610

31,931

27,136

26,414

Cocos, castanhas e nozes

9,530

0,381

0,346

0,438

0,317

1,154

Farinhas, féculas e massas

17,889

15,305

8,203

15,234

7,675

11,935

Panificados

14,371

19,297

18,170

17,229

14,331

17,723

Carnes

21,511

18,664

19,660

25,566

24,503

20,762

Vísceras

0,751

0,822

0,424

0,388

0,511

0,562

Pescados

9,855

4,083

1,367

1,043

1,450

2,796

Aves e ovos

19,907

18,811

12,777

16,924

14,563

15,764

Laticínios

12,304

20,061

38,449

48,271

33,440

32,211

Açúcares, doces e produtos de
confeitaria

12,176

14,332

14,006

15,806

13,294

14,140

Sais e condimentos

3,285

3,436

4,870

6,492

3,974

4,506

Óleos e gorduras

5,494

5,304

7,197

7,735

7,592

6,642

Bebidas e infusões

35,738

67,517

47,412

55,195

40,473

52,475

Alimentos preparados e
misturas industriais

2,635

2,412

5,118

4,617

3,768

3,992

Outros produtos

0,014

0,005

0,005

0,016

0,013

0,008

¹Alimentos líquidos foram convertidos em Kg, considerando o volume igual ao peso.
Fonte: IBGE, 2020.

Essa diferença na aquisição de alimentos é reflexo das diferenças econômicas entre as
regiões, sendo os estados das regiões Norte e Nordeste os com menores rendimentos médios
mensais por habitante (Tabela 2).
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Tabela 2. Rendimento nominal per capita mensal, expresso em reais (R$).
Regiões
Rendimento mensal
Norte
950,64
Nordeste
887,09
Centro-Oeste
1.727,31
Sudeste
1.665,36
Sul
1.744,44
Indicadores nacionais
Brasil
1.238,60
Salário-mínimo (2019)
1.006,00
Fonte: IBGE, 2021.

Alguns dos principais problemas ocasionados por uma alimentação deficiente são a
desnutrição infantil, a diminuição na expectativa de vida, a obesidade etc. O Brasil, em 2014,
através de programas sociais financiados principalmente pelo Governo Federal, saiu do mapa
da fome da ONU. Porém, com a implementação de novas posturas governamentais, agravamse cada vez mais os problemas relacionados à segurança alimentar (SIPIONI et al., 2020).
Desta forma, esperam-se políticas públicas que garantam uma remuneração mínima a
população, proporcionando acesso universal aos alimentos. Além disso, políticas monetárias
devem ser aplicadas para melhorias do salário-mínimo; de acordo com dados do DIEESE,
levando em conta a cesta básica de alimentos, o salário-mínimo do Brasil deveria ser de R$
5.886,50 (DIEESE, 2021).
Diante das diferenças entre o salário-mínimo ideal e o real, a população encontra-se
desprotegida por seus representantes políticos, de forma que seu direito à alimentação não é
plenamente respeitado, conforme exige a Carta Magna.
CONCLUSÕES
A partir dos dados obtidos, observa-se uma grande disparidade na aquisição de
alimentos dentre as regiões brasileiras. Clama-se por políticas públicas que permitam que
todos tenham acesso a alimentação adequada, de modo a garantir o respeito as condições
mínimas à população ou, afinal, como rumaremos ao desenvolvimento?
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RESUMO: O uso de agentes naturais, na produção de alimentos, atribui sabor, aroma e
propriedades funcionais a produtos tradicionais, proporcionando características com apelo a
saúde. Dito isso, objetivou-se avaliar o potencial de uso do extrato de canela na produção de
manteiga de garrafa. O extrato e a manteiga foram produzidos em escala laboratorial. No
extrato de canela foi determinado o teor de fenóis totais, carotenoides, antocianinas,
flavonoides e atividade antioxidante. Na manteiga foram avaliados os parâmetros físicoquímicos referentes ao percentual de umidade, gordura, sólidos não gordurosos e acidez total
além dos índices de peróxido, saponificação e refração. Também foi realizado em paralelo a
aceitação sensorial da manteiga com adição de extrato de canela. Os resultados das análises
indicaram que os valores de acidez e índice de saponificação estão fora dos parâmetros da
legislação. O extrato de canela apresentou elevado teor de compostos bioativos e potencial
antioxidante. A manteiga saborizada apresenta uma boa aceitação sensorial, logo, a adição de
extrato de canela em manteiga de garrafa surge como opção de inovação no mercado regional.
Palavras–chave: Antioxidante natural; Conservação; Produto lácteo; Origem animal.
INTRODUÇÃO
Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Manteiga da Terra ou
Manteiga de Garrafa, entende-se por manteiga da terra ou manteiga de garrafa o produto
gorduroso nos estados líquido e pastoso, obtido a partir do creme de leite, pela eliminação
quase total da água, mediante processo tecnologicamente adequado (BRASIL, 2001a).
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A manteiga da terra é um tipo de manteiga regional produzida no Nordeste do Brasil.
É um produto bastante apreciado por boa parte da população, cuja comercialização é feita
através de feiras livres, mercados populares, supermercados, restaurantes típicos e pequenos
pontos comerciais de comidas regionais (AMBRÓSIO et al., 2001).
Considerando que a manteiga da terra é um produto muito rico em lipídeos, a oxidação
é o problema mais comum que afeta negativamente o produto (FURTADO et al., 2006).
Nesse contexto, a importância da pesquisa por antioxidantes naturais tem aumentado muito
nos últimos anos, associado ao poder natural de melhorar as características sensoriais dos
alimentos. Compostos típicos que possuem poder antioxidante incluem a classe de fenóis,
ácidos fenólicos e seus derivados, flavonoides, tocoferóis, fosfolipídios, aminoácidos, ácido
fítico, ácido ascórbico, pigmentos e esteróis (OLIVEIRA et al., 2009).
Cinnamomum zeylanicum, conhecida popularmente como canela, possui excelentes
propriedades antimicrobianas, atividade antitumoral e capacidade antioxidante, que se deve
principalmente aos seus compostos fenólicos (AHMADI et al., 2021). É também comumente
usada como tempero e agente aromatizante na culinária (PEI-LING et al., 2019).
O avanço recente da ciência em prol da solução de tal problema, justifica a realização
desse trabalho, que tem como objetivo investigar o efeito do extrato de canela na aceitação
sensorial da manteiga da terra, visando a inovação na produção de alimentos com ingredientes
naturais potencialmente funcionais.
MATERIAL E MÉTODOS
Processamento e caracterização da manteiga da terra
O creme utilizado no desenvolvimento do produto foi adquirido no comércio varejista
da cidade de Apodi-RN, tendo como premissa um limite de três dias de fabricação. Para o
desenvolvimento do produto, o creme foi batido junto com água gelada (5 °C) até que
houvesse a formação de uma massa tipo couve-flor. A massa foi separada do líquido e
levada ao fogo até que houvesse a formação de um precipitado marrom (borra), indicando o
fim do cozimento. A borra foi separada da manteiga por filtração em tecido de algodão
limpo e seco. Ao atingir a temperatura ambiente (30°C) foi realizado a saborização da
manteiga com a adição do extrato de canela.
Após a determinação do teor de fenóis totais (FT), foi calculado quanto de extrato seria
necessário para ofertar 200 mg de compostos fenólicos, para feito comparativo da legislação
que estabelece o limite de 200 ppm de antioxidante sintético em gordura láctea.
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Composição físico-química, microbiológica e análise sensorial da manteiga da terra
As amostras de manteiga da terra foram caracterizadas quanto aos teores de umidade,
matéria gorda, sólidos não gordurosos, acidez em soluto alcalino normal, índices de peróxido,
saponificação e refração, segundo os métodos analíticos do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).
As análises microbiológicas foram realizadas determinando os grupos de coliformes
totais e termotolerantes, seguindo os métodos descritos na Instrução Normativa (IN) N° 62
(BRASIL, 2003) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O padrão
microbiológico adotado seguiu a RDC Nº 12, de 02 de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001b), da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Na avaliação sensorial das manteigas aplicou-se o teste afetivo de aceitação para os
atributos cor, sabor, odor, textura e impressão global com escala hedônica de 9 pontos e o
teste de Intenção de compra com escala de 5 pontos (IAL, 2008). Os testes foram realizados
com 70 avaliadores não treinados em cabines individuais no Laboratório de Processamento e
Análise sensorial de alimentos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, Campus Apodi. As amostras (5 mL de manteiga + torrada) foram servidas
em copos descartáveis de poliestireno, codificados aleatoriamente com números de três
dígitos. Juntamente com as amostras foi ofertado água para remoção do sabor residual entre
uma amostra e outra. A avaliação sensorial foi realizada após análises microbiológicas e
prévia aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres humanos, tendo sido
aprovada sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de nº
83974118.9.0000.5294

Obtenção e caracterização do extrato etanólico de canela
Para obtenção do extrato, 100 g de canela em pau foram inicialmente homogeneizados
em 1000 mL de álcool etílico a 70% e a mistura foi deixada macerando na ausência de luz.
Passados sete dias, o extrato foi filtrado e rota-evaporado a 70°C até que todo o álcool fosse
retirado. A seguir realizou-se a caracterização fitoquímica do extrato obtido determinando-se
o conteúdo de pigmentos (flavonoides, antocianinas, carotenoides) descrito por Silva (2017)
e o teor de fenóis totais (método de Folin-Ciocalteu) e atividade antioxidante (método
DPPH) de acordo com a metodologia de El-Shourbagy e El-Zahar, 2014.
Análise estatística
Os resultados da análise sensorial foram submetidos à análise estatística de variância
(ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, utilizando o Delineamento
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Inteiramente Casualizado (DIC), considerando-se o nível de probabilidade de erro (p) menor
ou igual a 5%. O tratamento dos dados foi realizado através do Software R 3.6.2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 estão expostos os resultados das análises de identidade e qualidade da
manteiga da terra de acordo com a IN Nº 30 do MAPA (BRASIL, 2001a), bem como as
análises complementares que foram realizadas.
Tabela 1 - Caracterização físico-química da manteiga da terra.
Parâmetros

Resultados

Limites*

Umidade (%)

0,1%

< 0,3%

Matéria gorda (%)

99,75%

>98,5%

Sólidos não gordurosos (%)

0,12%

< 1%

Acidez em soluto alcalino normal (%)

3,4%

< 2%

Caracterização complementar
Índice de peróxido (mEq/kg)
0
Índice de saponificação
Índice de refração (40 °C)

<1

288

218 – 235

1,4576

1.4520 – 1.4566

*Instrução Normativa Nº 30, de 2001(BRASIL, 2001a), e Portaria Nº 146, de 1996 (BRASIL, 1996), do MAPA.

Apenas os atributos acidez e índice de saponificação apresentaram valores superior ao
limite estabelecido no regulamento técnico. A gordura láctea é susceptível a dois mecanismos
principais de deterioração: lipólise ou rancidez hidrolítica e oxidação ou rancidez oxidativa. A
lipólise causa, além dos sabores e adores estranhos, a produção de ácidos graxos livres,
resultante da ação de enzimas (lipases). Nesse contexto, os produtos lácteos são altamente
susceptíveis à lipólise pela presença natural dessas enzimas no leite (DEETH, 2020). Além
disso, essa alteração é atrelada a lipídios que contêm em sua composição, glicerídeos de
ácidos graxos de baixo peso molecular, o que é uma característica do leite (BOBBIO;
BOBBIO, 1992). Considerando que o Índice de saponificação indica a quantidade relativa de
ácidos graxos de alto e baixo peso molecular, é possível correlacionar os dois valores e
afirmar que a matéria prima utilizada na produção da manteiga apresentava uma alta taxa de
ácidos graxos livres, proveniente da ação enzimática intrínseca, justificando os valores
encontrados.
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Na Tabela 2 estão apresentadas as características que qualificam a atividade
antioxidante do extrato de canela.
Tabela 2 - Composição bioativa e antioxidante do extrato de canela.
Compostos bioativos

Valores

Fenóis totais

15,6 mg EAG/g de extrato

Carotenoides totais

24 mg/100 g de extrato

Antocianinas

41,14 mg/100 g de extrato

Flavonoides

28,85 mg/100 g de extrato

Atividade antioxidante (DPPH) IC50 1,9 mg/mL de extrato
O extrato de canela obtido nesse estudo apresentou elevados teores de compostos
bioativos e boa atividade antioxidante. Resultados satisfatórios também foram relatados por
Pei-Ling et al. (2019) e Bonilla e Sobral (2017). Esses compostos atuam como antioxidantes,
capazes de prevenir a oxidação de vários ingredientes do alimento, particularmente de ácidos
graxos insaturados (ALI et al., 2008).
Avaliação microbiológica
Observou-se que as amostras de manteiga não apresentaram presença de coliformes
totais e termotolerantes (<3,0 NMP/g) estando dentro dos padrões estabelecidos pelo MAPA
(BRASIL, 2001b), indicando a qualidade e integridade do produto. O elevado teor de lipídios
e a umidade da manteiga não são propícios ao desenvolvimento de microrganismos
(AMBRÓSIO et al., 2001).
Avaliação sensorial
Na Tabela 3 é possível verificar todos os atributos sensoriais que influenciaram
significativamente a aceitação da manteiga desenvolvida.
Tabela 3 - Valores médios de aceitabilidade da manteiga.
Tratamentos

Atributos
Sabor

Cor

Textura Impressão global Intenção de compra

Controle

8,04a

7,73a

7,83a

7,60a

3,67a

Com canela

6,89b

7,20b

7,13b

6,16b

4,23b
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Notavelmente a manteiga sem adição de canela apresentou valores significativamente
superior (p<0,05) à manteiga adicionada de canela. Porém, as médias variaram entre “gostei
moderadamente” (nota 7) e “gostei muito” (nota 8) na avaliação de todos os atributos. Esses
valores asseguram a boa aceitação das amostras, tendo como pressuposto que cinco é a nota
mínima de aceitação (CHAVES, 2001). Quanto à intenção de compra, as amostras avaliadas
permaneceram na faixa de “talvez compraria”, diferindo entre si (p < 0,05). Segundo
Escopelli et al. (2016), a intenção de compra de um produto está diretamente relacionada a
sua aceitabilidade, observado no presente trabalho.
CONCLUSÕES
O extrato de canela apresenta elevado teor de compostos bioativos, exibindo potencial
antioxidante. A manteiga de garrafa com adição de extrato de canela foi bem aceita pelos
avaliadores, mostrando ser um produto inovador e com elevada chance de comercialização,
valorizando e agregando valor ao produto regional.
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RESUMO: O elevado teor de umidade da polpa de tucumã limita a sua utilização industrial,
fazendo-se importante o conhecimento das características de secagem dessa matéria-prima.
Nesse sentido, objetivou-se secar convectivamente a polpa de tucumã em diferentes
temperaturas e determinar a difusividade efetiva de umidade e as propriedades
termodinâmicas do processo. Frutas maduras do tucumanzeiro foram submetidas ao
descasque e extração da polpa manual, sendo esta última desintegrada em liquidificador
industrial e secada nas temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C até equilíbrio higroscópico. De
acordo com os resultados, a perda de umidade apresentou comportamento exponencial. A
difusividade efetiva foi diretamente relacionada a temperatura, na ordem de 10 m s , e
-10

2

-1

representada adequadamente pela equação de Arrhenius, com energia de ativação de 42,15 kJ
mol . As propriedadHVWHUPRGLQkPLFDVGHHQWDOSLD ǻ+ HGHHQWURSLD ǻ6 UHGX]LUDPFRPR
-1

DXPHQWR GD WHPSHUDWXUD HQTXDQWR TXH D HQHUJLD OLYUH GH *LEEV ǻ*  DXPHQWRX FRP D
ampliação da condição térmica, evidenciando reação endergônica.
Palavras-chave: Característica física; Desidratação; Difusividade; Fruta amazônica.
INTRODUÇÃO
Entre as frutíferas de ocorrência na Amazônia, têm-se o tucumanzeiro (Astrocaryum
aculeatum G. Mey.), uma palmeira pertencente à família Arecaceae com potencial
economicamente viável de sua exploração, apesar dos plantios comerciais ainda serem raros
(SILVA et al., 2018). A espécie é encontrada nos estados do Norte do Brasil, incluindo
Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará, onde é utilizada por populações indígenas para
obter matéria-prima para alimentação, moradia, vestuário, caça e pesca. O tucumã é
consumido in natura ou utilizado em produtos alimentícios como cremes, sanduíches e pizza,
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sendo bastante apreciada pela população, que o consome em grande quantidade (CRUZ et al.,
2020).
Apesar de bastante apreciado pela população dos locais onde ocorre, o fruto da A.
aculeatum é desconhecido na maior parte do Brasil, o que se deve provavelmente à sua baixa
vida útil pós-colheita, o que limita a sua comercialização em feiras livres locais. No sentido
de aumentar a vida-de-prateleira de frutas como o tucumã, disponibilizando-os à mercados
mais distantes, a secagem convectiva é frequentemente utilizada, em virtude aumentar as
estabilidades biológica, química e bioquímica.
Nos estudos de secagem, podem ser determinadas as propriedades termodinâmicas
envolvidas no fenômeno de desidratação, sendo importante fonte de informação para
otimização do fenômeno de transferência de calor e massa (SANTOS et al., 2019a). Assim,
objetivou-se secar pelo método convectivo a polpa de tucumã (A. aculeatum) em diferentes
temperaturas e determinar as propriedades termodinâmicas de entalpia, entropia e energia
livre de Gibbs.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados tucumãs, safra 2020, provenientes do Seringal ‘Vai Quem Quer’,
distante 72 km da sede do município de Xapuri, AC. Os frutos, em estádios de maturação
maduros e com coloração da casca verde-amarelada, foram transportados em embalagens de
polietileno de baixa densidade (PEBD) ao laboratório, onde foram selecionados, lavados em
água corrente, sanitizados em solução clorada (100 ppm por 15 min) e enxaguados em água
corrente. Na sequência, os frutos foram submetidos a remoção manual das cascas com uso de
faca de aço inoxidável, obtendo-se então os coroços os quais eram revistidos da polpa. Esta
foi extraída manualmente com uso de descascador de legumes, posteriormente desintegrada
em liquidificador industrial para obtenção de uma polpa homogênia e acondicionada em
embalagens de PEBD.
Os experimentos foram realizados em triplicata, em bandejas de alumínio com
diâmetro de 15 cm. Aproximadamente 70 g de amostra foram espalhadas nas bandejas, de
modo que fosse obtida espessura de cerca de 4 mm, e secadas em desidratador de alimentos
Pratic Dryer nas temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C e velocidade do ar de secagem de 1,8 m s

-

, monitorando-se a perda de água por meio de pesagens em intervalos regulares de tempo, até

1

que as amostras atingissem o equilíbrio higroscópico. No início e ao término das secagens, foi
determinado o teor de umidade das amostras a 105 °C e, por meio da Equação 1, as razões de
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umidade foram calculadas utilizando-se os teores de umidade inicial, final e em cada tempo
de secagem.

(1)
Em que: RX - razão de umidade (adimensional); X - teor de umidade, b.s.; X - teor de
i

umidade inicial, b.s.; X - teor de umidade de equilíbrio, b.s.
e

A solução analítica da equação de difusão com aproximação de seis termos (Equação
2), considerando-se a forma geométrica da polpa de tucumã similar à de uma placa plana e
condição de contorno de equilíbrio, foi ajustada às curvas da cinética de secagem das
amostras nas temperaturas de 30-60 °C. No cálculo da difusividade efetiva de umidade,
adotou-se a distribuição da umidade inicial uniforme, material homogêneo e ausência e
resistência térmica.

(2)
Em que: Deff - Difusividade efetiva de água, m s ; N - número de termos da equação;
2

-1

L - dimensão característica (meia espessura da amostra), m; T - tempo, s.
A equação de Arrhenius (Equação 3) foi utilizada para descrever a relação entre a
difusividade efetiva de umidade e as temperaturas da polpa de tucumã.
(3)
Em que: Deff - fator pré-exponencial, m s ; E - energia de ativação, kJ mol ; R 2

o

-1

-1

a

constante universal dos gases, 0,008314 kJ mol K ; T - temperatura, °C.
-1

-1

Linearizou-se a Equação 3 com aplicação de logaritmo para a obtenção dos parâmetros
da equação de Arrhenius (Equação 4).

(4)
Em que: LnDeff - logarítmico do fator pré-exponencial, m s ; Ea - energia de
2

o

-1

ativação, kJ mol ; R - constante universal dos gases, 0,008314 kJ mol K ; T - temperatura,
-1

-1

-1

°C.
As propriedades termodinâmicas de entalpia (Equação 5), entropia (Equação 6) e
energia livre de Gibbs (Equação 7) do processo de secagem da polpa de tucumã nas
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temperaturas de 30- 60 °C foram calculadas por meio do método descrito por Jideani &
Mpotokwana (2009).
(5)

(6)
(7)
(PTXHǻ+- entalpia específica, J mol ǻ6- entropia específica, J mol K ;
-1

-1

-1

ǻ*- energia livre de Gibbs, J mol ; K - constante de Boltzmann, 1,38 × 10 J K ;
-1

-23

B

1

h - constante de Planck, 6,626 × 10 J s ; T - temperatura, °C.
-34

p

-1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teor de umidade inicial da polpa de tucumã (56,37%) foi rapidamente reduzido na
etapa inicial da secagem (Figura 1A), devido à grande disponibilidade de água superficial
livre na polpa, que permitiu uma alta remoção de água neste primeiro momento.
Posteriormente, a perda de umidade foi gradativamente desacelerada até o equilíbrio
higroscópico, pois a água encontrava-se mais fortemente ligada aos constituintes químicos da
amostra e localizada em regiões mais internas do material vegetal (SANTOS et al., 2019a).
De modo geral, as curvas de secagem apresentaram comportamento exponencial, onde os
teores de umidade finais foram de 3,69%, 1,34%, 0,98% e 0,76% e os tempos totais de
processo foram de 1800, 1200, 780 e 480 min para as temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C,
respectivamente.
Figura 1. Valores médios da umidade b.s. (A) e representação de Arrhenius para os
coeficientes de difusão efetivos de umidade (B) da secagem da polpa de tucumã
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Os valores da difusividade efetiva de umidade foram de 0,98 × 10 , 1,83 × 10 , 3,45 ×
-10

-10

10 e 4,20 × 10 m s para as respectivas temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C, situando-se
-10

-10

2

-1

dentro da faixa de 10 a 10 m s frequentemente relatada em alimentos (ZOGZAS et al.,
-12

-8

2

-1

1996). O aumento da tempeatura de 30 °C para 60 °C elevou a difusividade efetiva de
umidade em aproximadamente 328,57%, indicando que a maior vibração das moléculas de
água favorecem a difusividade efetiva do vapor de água (CAVALCANTI-MATA et al., 2020)
e aumentam velocidade de secagem da polpa. De acordo com a Figura 1B, a dependência da
difucividade efetiva de umidade com a temperatura de secagem foi satisfatoriamente descrita
pela equação do tipo Arrhenius, onde os valores de difusividade apresentaram comportamento
linear e coeficiente de determinação (R ) superior a 0,96.
2

Através da inclinação da reta de representação de Arrhenius (Figura 1B), obteve-se a
relação (–Ea/R), enquanto o ‘ln Deff ’ foi gerado por sua interseção com o eixo das
o

ordenadas. O coeficiente da equação de Arrhenius ajustada para os coeficientes de difusão
efetiva da secagem da polpa de tucumã está apresentada na Equação 8.
(8)
Na secagem da polpa de tucumã nas temperaturas de 30 a 60 °C, a ativação da difusão
de umidade deu-se com Ea de 42,15 kJ mol , inclusa dentro da faixa de 12,7 a 110 kJ mol
-1

-1

frequentemente reportada para alimentos (ZOGZAS et al., 1996). Têm-se na Tabela 1 os
valores médios das propriedades termodinâmicas da secagem da polpa de tucumã em
diferentes temperaturas. A entDOSLD ǻ+ ILFRXFRPSUHHQGLGDHQWUHHN-PRO
1

-

, sendo observado aumento desta variável com a elevação da temperatura de secagem. Em

SURFHVVRVGHVHFDJHPDǻ+HVWiUHODFLRQDGDjHQHUJLDQHFHVViULDSDUDUHPRYHUDiJXDOLJDGD
à matéria seca (FERREIRA JUNIOR et al., 2021). Assim, os valores decrescentes indicaram
que em menores temperaturas, a polpa de tucumã demandou de menor energia para que a
desidratação ocorresse (MORAIS et al., 2019; LEITE et al., 2022), pois há incrementos na
difusividade de umidade do interior para a superfície do material, o que levou a uma perda de
massa do produto por dessorção (MOURA et al., 2021). Os sinais positivos evidenciam que o
processo de perda de umidade retratou uma reação endotérmica (NAYAK et al., 2021).
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Tabela 1. Valores médios das propriedades termodinâmicas do processo de secagem da polpa
de tucumã nas temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C
ǻ6
ǻ*

Temp.

ǻ+

(°C)

(kJ mol )

(kJ mol )

-1

-1

(kJ mol K )
-1

-1

30

39,6344

-0,2971

129,6855

40

39,5512

-0,2973

132,6574

50

39,4681

-0,2976

135,6319

60

39,3849

-0,2978

138,6090

ǻ+- HQWDOSLDǻ6- HQWURSLDǻ*- energia livre de Gibbs.

$ HQWURSLD ǻ6  RVFLORX GH -0,2978 a -0,2971 kJ mol

-1

K , sendo detectado
-1

comportamento decrescente em função do aumento da temperatura de secagem, pois em
condições térmicas mais extremas ocorre uma maior excitação das moléculas de água do
produto quando comparadas com temperaturas mais baixas, diminuindo a ordem do sistema
água-produto (FERREIRA JUNIOR et al., 2021) e elevando a difusividade de umidade
(CAVALCANTI-MATA et al., 2020). Comparando-VH FRP RV YDORUHV GH ǻ6 GD SROSD GH
tucuma com os encontrados por Leite et al. (2022) na secagem de sementes de melancia
africana (-0,3653 a -0,3645 kJ mol K ) e por Moura et al. (2021) em cascas de trapiá (-0,3676
-1

-1

a -0,3668 kJ mol K ), evidenciou-se que a amostra deste trabalho estava mais distante de seu
-1

-1

equilíbrio termodinâmico (NAYAK et al., 2021).
$ HQHUJLD OLYUH GH *LEEV ǻ*  DXPHQWRX FRP D HOHYDomR GD WHPSHUDWXUD GH
desidratação, obtendo-se valores compreendidos entre 129,6855 e 138,6090 kJ mol . Isso
-1

evidencia o aumento do trabalho realizado para disponibilizar sítios de sorção de modo a
aumentar a transferência de moléculas de água do produto para o ar de secagem (LEITE et al.,
2022). Mesmo que não ocorra nenhuma reação durante a secagem, os valores positivos
indicaram ocorrência de uma reação endergônica, em que a secagem não ocorreu
espontaneamente, necessitando de energia da atmosfera ao redor da amostra para
disponibilizar os sítios de sorção (MORAIS et al., 2019; SANTOS et al., 2019b).
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CONCLUSÕES
As curvas da cinética de secagem convectiva da polpa de tucumã apresentam
comportamento exponencial, com os tempos de secagem e os teores de umidade de equilíbrio
detendo relação inversamente relacionada com a condição térmica.
Os coeficientes de difusão efetivos de umidade, na ordem de 10 m s , aumentam com
-10

2

-1

a elevação da temperatura de secagem, sendo a dependência deste parâmetro com a
temperatura descrita por uma equação do tipo Arrhenius, que possui R superior a 0,96 e
2

energia de ativação de 42,15 kJ mol .
-1

As propriedades termodinâmicas indicam ocorrência de reação endergônica, em que a
ǻ+HDǻ6UHGX]HPFRPRDXPHQWRGDWHPSHUDWXUDHDǻ*DXPHQWRXFRPRGHFUpVFLPRGD
faixa de temperatura.
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RESUMO: Com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis há uma busca assídua
por uma alimentação mais saudável, atrelado a isso, atualmente nota-se a adoção pelo
veganismo por parte do público afim de melhorar o respeito pelos animais. Nesse sentido,
essa pesquisa teve como objetivo produzir um brigadeiro com castanha de caju, bem como
elaborar sua rotulagem nutricional como uma alternativa ao brigadeiro convencional. O
trabalho é de caráter experimental e quantitativo em que o produto foi desenvolvido e
analisado entre os meses de setembro a outubro de 2020 no laboratório de Técnica Dietética e
Análise Sensorial de alimentos da Faculdade Nova Esperança de Mossoró, no município de
Mossoró/RN, utilizando como alimento base o cacau e castanha de caju. Nesse sentido,
verificou-se que em 30g do produto contém 20g de carboidrato, 2g de proteínas, 7g de
gordura total, 1g de fibras e 58mg de sódio. O brigadeiro pode ser uma alternativa na adoção
de hábitos alimentares mais saudáveis, e somado a outros alimentos possibilita uma maior
demanda energética e nutricional para vegetarianos, como também uma opção para
intolerantes a lactose.
Palavras–chave: Inovação; Doce; Saudável.
INTRODUÇÃO
A relação com a alimentação saudável vem se intensificando cada vez mais, fazendo
com que os consumidores busquem alternativas saudáveis e não restritivas que possam
substituir antigos hábitos adquiridos ao longo da vida. O que também pode ser destacado é
que o alimento, anteriormente considerado apenas fonte de energia e nutrientes essenciais à
manutenção da vida, tornou-se alvo de muitos estudos que o relacionam a prevenção de
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doenças e melhoria das funções de órgãos e tecidos (SALGADO et al., 2001; JENNRICH et
al., 2016).
Mesmo preocupado com a saúde, o consumidor não desiste de apreciar guloseimas
produzidas na área de panificação e confeitaria, como o brigadeiro, que é popular, tradicional
e brasileiro (CORREIA

et al., 2012). Igualmente a essas questões há necessidade de

produtos com quesito inovador e funcional, contribuindo assim, para que as indústrias
busquem e utilizem ingredientes alternativos, ou seja, com características que fogem do
padrão apresentado normalmente ao consumidor (JENNRICH et al., 2016).
Um alimento alternativo é a castanha de caju, um elemento fundamental para a
preparação do produto. Vale ressaltar que no Brasil esse ingrediente é pouco explorado não
tendo uma linha de produtos bem definida, surgindo a necessidade do desenvolvimento de um
produto diferenciado. A castanha é rica em ácidos graxos não saturados como o oléico e
linoléico, além de vitaminas como B1 e B2 e ácido pantotênico. Mais do que isso, esse fruto é
rico em potássio, fósforo e zinco, com maior destaque, em magnésio e ferro (MOURA et al.,
2008).
Baseado nisso, objetivou-se produzir um brigadeiro com castanha de caju, bem como
sua rotulagem nutricional como uma alternativa ao brigadeiro convencional.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho é de caráter experimental e quantitativo em que o produto foi
desenvolvido e analisado entre os meses de setembro a outubro de 2020 no laboratório de
Técnica Dietética e Análise Sensorial de alimentos da Faculdade Nova Esperança de
Mossoró, no município de Mossoró/RN.
Os ingredientes foram adquiridos em supermercados do município de Mossoró/RN.
Foram utilizados 100g de castanha de caju crua; 1 xicara de chá açúcar cristal (200g); 1 xicara
de chá água quente (200 mL); 1 colher de sopa de cacau em pó (10g); 50g de chocolate
amargo e 1 colher de sopa de óleo de coco (10g).
Em relação ao modo de preparo, primeiramente as castanhas ficaram de molho por 3h
e após a água ser descartada foram inseridas no liquidificador por 3 minutos. Em seguida, as
castanhas foram batidas com a água quente, açúcar e cacau e transferida para uma panela com
óleo de coco e o chocolate. Misturou-se essa mistura até engrossar por 20 minutos.
Após a preparação pronta, foi produzida uma tabela de composição nutricional do
brigadeiro produzido com castanha levando em consideração as informações da Tabela
Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e a Tabela de Medidas Caseiras.
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Posteriormente, foi realizada a comparação entre os dados obtidos da composição nutricional
do brigadeiro de castanha de caju com o brigadeiro tradicional industrializado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos sobre a informação nutricional do brigadeiro de castanha de caju
estão contidos na tabela 1, com os valores de carboidrato, proteínas, lipídeos, gorduras, fibra
alimentar, sódio e o valor calórico.
Tabela 1: Composição nutricional do brigadeiro de castanha de caju.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 30g (1 colher de sobremesa)
Valor calórico
Carboidrato
Proteínas
Gorduras Totais
Fibra alimentar
Sódio

Quantidade da porção
151 Kcal ou 634 kj
20g
2g
7g
1g
58mg

%VD (*)
8
7
8
12
2
2

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

O rótulo nutricional tem como principal objetivo a apresentação dos nutrientes de um
produto alimentício. De acordo com a ANVISA, os alimentos necessitam apresentar algumas
informações obrigatórias para que o consumidor possa adquirir um produto. Nesse sentido,
verificou-se que em 30g do produto contém 20g de carboidrato, 2g de proteínas, 7g de
gordura total, 1g de fibras e 58mg de sódio. Em relação a composição nutricional do
brigadeiro tradicional, verificou-se que em 30g do produto contém, 17g de carboidrato, 2,3g
de proteínas, 3g de gordura totais, 0,18g de gordura trans, 0,7g de fibra alimentar e 39mg de
sódio. Os resultados da comparação do valor da composição nutricional entre o brigadeiro
tradicional e o brigadeiro de castanha do caju estão descritos na tabela 2.
Tabela 2: Comparação entre a composição nutricional do brigadeiro de castanha de caju e o
tradicional.
Brigadeiro de castanha de caju
Brigadeiro tradicional
Valor calórico
151 Kcal ou 634 kj
100,34 Kcal ou 419 kj
Carboidrato
20g
16,46g
Proteínas
2g
2,26g
Gorduras Totais
7g
3,04g
Gorduras Trans
0,18g
Fibra alimentar
1g
0,07g
Sódio
58mg
38,58mg
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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De acordo com os dados obtidos na tabela 2 houve diferenças na composição
nutricional do brigadeiro da castanha de caju em comparação com o tradicional. Verificou-se
que a ausência e gordura trans na composição do brigadeiro de castanha, teor maior de fibras
alimentares, bem como uma elevada quantidade de gorduras totais. As gorduras totais
encontradas em quantidades maiores no brigadeiro de caju justifica-se pela adição de
castanhas a composição, levando em consideração que esse alimento é rico em gorduras
insaturadas.
Goulart e colaboradores (2018), explica que as oleaginosas (castanha) são fontes
consideráveis de lipídeos, o que as tornam fontes de energia, pois os lipídeos são responsáveis
pelo depósito de energia nas células. Analogamente, o valor calórico, assim como as porções
de carboidratos, lipídios (gorduras totais), sódio e fibras dietéticas, essenciais para o
funcionamento do trato gastrointestinal (DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010),
encontram-se mais elevados no brigadeiro de castanha de caju, devido ao fato de ser
produzido por uma oleaginosa, responsável pela elevação desses teores calóricos em
preparações, assim também como o óleo de coco.
Porém os valores de proteínas, que segundo Paiva e colaboradores (2016), são
responsáveis por diversas funções no corpo, como reserva de energia, anticorpos, estrutural e
catalizadoras, são menores no brigadeiro de castanha devido aos ingredientes serem de origem
vegetal, constituindo assim, uma opção vegana. Em contra partida, no brigadeiro tradicional,
há presença do leite em sua composição, explicando esse percentual menor de proteínas no
brigadeiro de castanha de caju, pois a caseína presente no leite eleva a fração proteica, no
brigadeiro tradicional (VALSECHI, 2011), tornando o brigadeiro de castanha de caju mais
uma opção para intolerantes a lactose ou para adeptos de uma alimentação vegana.
CONCLUSÕES
Portanto, os atributos pertencentes a castanha de cajú são inúmeros, constituindo uma
ótima opção na dieta e corroborando para benefícios à saúde, devido a presença de nutrientes.
Atrelado a uma preparação brasileira, o brigadeiro, torna-se mais favorável a aceitabilidade e
somado a outros alimentos possibilita uma maior demanda energética e nutricional para
vegetarianos, tornando-se uma opção para intolerantes a lactose.
São necessários mais estudos aprofundados sobre alimentos que possibilitem
preparações e que seu consumo apresente amplos benefícios, através de alimentos regionais
com condições nutricionais favoráveis a saúde.
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RESUMO: Apesar de possuírem um papel importante no processamento do alimento, uma
alimentação rica em corantes artificiais é capaz de desenvolver malefícios a saúde. Objetivouse com essa pesquisa avaliar a composição de produtos alimentícios consumidos por crianças
com o intuito de identificar a presença desses aditivos alimentares. A metodologia aplicada se
baseia em um checklist com 35 alimentos elencados em ordem alfabética com o nome do
produto, o corante presente, a fonte e suas consequências em consumo excessivo. Os
resultados foram apresentados em meio a uma tabela com o nome do corante e o total de
produtos que o contém. Com isso, verificou-se que as substâncias Amarelo Crepúsculo e
Tartrazina de tonalidades amarela foram encontradas em maior quantidade de produtos
alimentícios, havendo consequências cumulativas futuras como alterações no comportamento,
problemas respiratórios, entre outros, se consumidos excessivamente.

Palavras–chave: Aditivos alimentares; Alimentação infantil; Cor; Consequências. Sintéticos.
INTRODUÇÃO
Dentre todos, um dos mais importantes sentidos é a visão. São as propriedades visuais
que formam as primeiras impressões do produto, pois sua aparência é analisada pelo
consumidor no momento da escolha. A cor pode afetar na aceitação ou não do alimento, o
homem “enxerga” sabores através dela (PRADO & GODOY, 2003).
De acordo com Evangelista (2008), corante é a substância que transmite aos alimentos
novas

cores

ou

intensificam

as

que

eles

já

possuem.

Os

corantes

mais

empregados em alimentos industrializados são obtidos artificialmente, de origem sintética.
Com relação aos consumidores, as crianças são o grupo mais exposto a esses
produtos. O que torna preocupante, geralmente essas escolhas possuem uma quantidade
significativa de corantes artificiais em sua composição desencadeando hiperatividade,
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problemas gastrointestinais e dificuldades respiratórias, se consumidos em excesso (AQUINO
& PHILLIPPI, 2002).
Os possíveis riscos toxicológicos ocasionados pelo excesso da ingestão dessas
substâncias, quando se trata dessa faixa etária, podem ser justificados pela imaturidade
fisiológica e também porque os infantes não apresentam aptidão para controlar a ingestão
desses produtos com corantes (POLÔNIO & PERES, 2012).
Analisando essas informações, observa-se o que a indústria oferece para a alimentação
infantil e se essas opções ofertadas constroem bons hábitos alimentares para as crianças. São
comumente encontrados no mercado produtos ricos em corantes sintéticos, usados para
colorir artificialmente os alimentos e estimular o público-alvo a desejá-los.
Objetivou-se com esse estudo identificar os principais corantes utilizados nos
alimentos destinados ao público infantil bem como sua consequência a saúde dos infantes.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada durantes os meses de março a abril de 2019, em um hipermercado
localizado no bairro Centro na cidade de Campina Grande/Paraíba.
Foram analisados rótulos de marcas distintas de balas de gelatina, bala mastigável
sabor morango, cereal matinal sabor chocolate, chocolate confeitado, complemento alimentar
sabor morango, gelatinas em pó sabor limão, maracujá, morango e uva, gomas de mascar
sabor hortelã, uva e tutti-frutti, iogurte de polpa de frutas, macarrão instantâneo sabor
calabresa, marshmellow sabor baunilha, misturas para mingau sabor aveia e morango,
pastilhas sabor frutas, frutas silvestres, menta e morango, pirulitos sabor cereja, morango e
maçã verde, pudim em pó sabor chocolate e morango, refrescos em pó sabor manga, laranja e
uva, refrigerantes sabor cola, guaraná, laranja e uva, sorvetes sabor açaí e floresta negra, como
sendo alimentos que apresentam uma frequência de consumo na rotina de crianças, de
maneira generalizada.
Um aplicativo de informações sobre aditivos alimentares, chamado Aditivando ®,
auxiliou na pesquisa sobre cada corante. Outro instrumento usado foi um checklist de autoria
própria contendo dados como nome do produto e o corante presente.
Expostos por meio de uma tabela quantitativa, os dados abordados nesta pesquisa
foram organizados por nome do corante artificial e de produtos que o contém em sua
composição.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 consta da listagem de corantes bem como sua frequência de utilização em
35 alimentos que tem como público-alvo as crianças.
Tabela 1. Lista de corantes presentes em alimentos destinados ao público infantil.
Corantes
Quantidade de produtos que contém
Amaranto
6
Amarelo Crepúsculo
16
Azorrubina
3
Azul Brilhante FCF
12
Azul Indigotina
7
Caramelo IV
3
Ponceau 4R
1
Tartrazina
16
Vermelho 40
14

Fonte: Autores ,2019.

Com base nessa pesquisa, foi possível identificar que os corantes mais presentes eram
aqueles de tonalidade amarela, e utilizado em menor frequência os de tonalidade caramelo.
O Tartrazina ou Amarelo de Tartrazina como também é chamado, pode ser utilizado
em alimentos, cosméticos e medicamentos de uso externo e interno (BRASIL, 2011). Uma
pesquisa feita com o objetivo de analisar a concentração de Tartrazina em alimentos
consumidos por crianças e adolescentes mostrou que as amostras de gelatinas e refrescos em
pó estudados possuem valores maiores ao limite recomendado pela legislação brasileira
(PIASINI et al., 2014). Ele é um dos corantes que mais se destaca nas alterações do
comportamento de um indivíduo, seguido do Amaranto, Ponceau 4R, Eritrozina e Caramelo
amoníaco.
Um estudo feito com crianças hiperativas na faixa etária de 7 e 13 anos afirmou que
60% manifestava aumento nos níveis de hiperatividade se tornando agressivas e violentas,
quadro de asma, diminuição dos movimentos e na coordenação motora quando ingeriam
produtos coloridos artificialmente (PINHEIRO & ABRANTES, 2015).
Outro na coloração amarela é o Amarelo Crepúsculo, que em soma com o Tartrazina e
Vermelho 40 consiste em 90% dos corantes presentes nos alimentos (GOMEZ et al., 2016). É
usado para colorir nos tons variados do laranja ao vermelho. Hashem et al. (2010) concluiram
que essa substância provavelmente tem efeito negativo sobre o sistema imunológico quando
administrado oralmente em ratos.
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Já o Vermelho 40, que confere vermelho escuro a marrom aplicado em gelatinas,
pudins, xaropes e suplementos alimentares, tem sido listado na literatura como possível
influenciador nos níveis de hiperatividade em crianças. Embora não seja o principal causador,
essa substância pode contribuir para Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH) dentre outras patologias (ARNOLD et. al, 2012).
Ainda na coloração azulada temos o Indigotina, no tom mais escuro, empregados em
gomas de mascar, iogurtes e pós para refrescos artificiais, podem provocar náuseas, vômitos,
hipertensão e problemas respiratórios. (GNT, 2009).
O Amaranto ou Vermelho Bordeaux tem como efeito adverso ser evitado por sensíveis
a aspirina e foi alvo de polêmica no que se refere a sua toxicidade, sendo proibido em vários
países. (GNT, 2009).
O Azorrubina, de tons rosa, é um possível causados de hiperatividade em crianças
consumido em altas doses. (GNT, 2009).
O corante Caramelo IV é encontrado em refrigerantes, doces, molhos e achocolatados.
Estudos apresentam que esse aditivo pode estar associado a patologias como leucemia, câncer
de tireoide, fígado e pulmão, devido a substância 4-metilmidazol, formada durante o processo
de produção do caramelo, que seria o agente cancerígeno. O corante Caramelo IV permanece
na legislação brasileira com a Ingestão Diária Aceitável (IDA) de 200mg/kg/p.c e o limite
aceitável de 4-metilmidazol de 250mg/kg (GAMA & POLÔNIO, 2018).
Também verificou-se que alguns produtos apresentam-se fora dos padrões definidos
no decreto nº 50.040 de 24 de janeiro de 1961 pelo Ministério da Saúde, que determina o uso
de no máximo três corantes em um mesmo alimento. Em pastilhas de frutas por exemplo
contém cinco corantes sintéticos, que são eles: Tartrazina, Amarelo Crepúsculo, Vermelho 40,
Azul Brilhante FCF e Azul Indigotina.

CONCLUSÕES
Os corantes mais encontrados foram Amarelo Crepúsculo e Tartrazina. Esses, maiores
causadores de consequências maléficas ao organismo dos infantes, seguido do Ponceau 4R,
correlacionados com hiperatividade, problemas respiratórios, mudanças no sistema
imunológico, náuseas e câncer.
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RESUMO: Os rótulos presentes nas embalagens alimentícias são um importante meio para
que os consumidores tenham acesso às informações nutricionais, a forma correta de
conservação e de preparo, assim, eles podem fazer uma escolha adequada do produto. Dessa
forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil dos consumidores em relação às
informações declaradas nas embalagens alimentícias e o comportamento dos mesmos no
momento da compra de um produto desse segmento. Para isso, utilizou-se um questionário
disponibilizado através da plataforma Google Forms contendo 18 perguntas, distribuídas em 3
seções, sendo a primeira delas com o termo de consentimento, a segunda sobre o perfil
socioeconômico e a última a respeito do entendimento e relação de leitura dos consumidores
aos rótulos alimentares. No total obteve-se 152 respostas, onde foi possível observar que
57,2% dos participantes da pesquisa são jovens e 59,2% estudantes. Sobre a frequência de
leitura dos rótulos alimentícios, 11,8% afirmaram nunca lê e 23,7% leem raramente. Também
foi observado que 82,9% dos consumidores afirmaram não possuir restrições alimentares, o
que pode explicar o conhecimento superficial da maior parte das informações contidas nos
rótulos das embalagens, embora 99.3% tenha amplo acesso a informações em meios de
comunicação e internet.

Palavras–chave: Consumidores; Conhecimento; Rotulagem.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o estilo de vida dos indivíduos vem sofrendo contínuas
mudanças, tais como, o crescimento do número de pessoas que não praticam exercício físico,
a maior participação da mulher no mercado de trabalho, o aumento dos casos de doenças
crônicas e do número de pessoas que não realizam suas refeições em seus domicílios. Essas
mudanças ocorreram em consequência da industrialização, urbanização, disponibilidade de
tecnologias da informação e do aumento da expectativa de vida, assim, influenciando
diretamente nos hábitos alimentares dos consumidores (LIMA FILHO et al., 2008).
Os indivíduos passaram a consumir uma maior quantidade de alimentos
industrializados, visto que houve uma crescente busca por alimentos prontos e de fácil
preparo, causando uma frequência elevada no consumo de dietas ricas em gorduras totais,
carboidratos simples, colesterol e calorias (PONTES et al., 2009). Dessa forma, os
consumidores têm despertado uma maior preocupação com a qualidade nutricional e sensorial
dos alimentos que consomem, buscando optar por produtos que não sejam prejudiciais à
saúde e, ao mesmo tempo, que sejam nutritivos, saborosos e ausente de conservantes
químicos (PINHEIRO et al., 2011).
Além disso, diante da nova realidade com o cenário da pandemia pelo Coronavírus, no
qual o Brasil foi atingido a partir de março de 2020, houve diversas mudanças, incluindo na
forma de alimentação dos indivíduos, pois apesar que não tenha nenhuma indicação que o
SARS-CoV-2 é um vírus transmitido por alimentos, surgiram muitos questionamentos sobre
como mantemos nossa comida e as pessoas responsáveis pela nossa alimentação, dos
produtores, industrializadores, manipuladores e comercializadores de alimentos, os quais
devem trabalhar de maneira higiênica, segura e trazendo informações claras e rastreáveis
sobre os alimentos, através dos rótulos (HENNECKA et al.,2021).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define rótulo como toda
inscrição, legenda e imagem ou, toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita,
impressa, estampada, gravada ou colada sobre a embalagem do alimento, com o intuito de
informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais do produto (BRASIL, 2002).
Segundo Siqueira et al., (2014), é necessário que as informações expostas no rótulo
dos alimentos sejam completas e seguras, que contemplem sobre a quantidade, composição,
características nutricionais, qualidade dos produtos alimentícios, assim como, os riscos que os
mesmos podem oferecer aos consumidores que possuem alguma restrição alimentar. Dessa
maneira, para que essas informações sejam de fácil compreensão, confiáveis, e que não levem
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os consumidores a erro, precisam atender às exigências legislativas sobre rotulagem
nutricional. Atualmente, modificações legislativas vêm sendo publicadas, com o intuito de
tornar a rotulagem de alimentos cada vez mais abordada. Tais atividades são vistas como
ações de promoção à saúde, garantindo aos consumidores acesso a informações úteis e
confiáveis, o que leva a comercialização de produtos mais saudáveis. Nesse contexto, o
objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil dos consumidores em relação às informações
declaradas nas embalagens alimentícias e o comportamento dos mesmos no momento da
compra de um produto desse segmento.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa apresenta caráter descritivo quantitativo e foi desenvolvida a partir dos
resultados adquiridos de um questionário feito através da plataforma Google Forms com 18
perguntas (de múltipla escolha). A elaboração do questionário utilizou pontos abordados por
Pinheiro et al., 2011 e Siqueira et al., 2014. As questões interrogavam sobre o sexo, faixa
etária, renda familiar e grau de escolaridade, a fim de caracterizar as pessoas entrevistad as.
Além disso, outras informações foram avaliadas, como a presença ou não de restrições
alimentares, frequência e o motivo da leitura dos rótulos, satisfação e confiabilidade nas
informações contidas nas embalagens.
A divulgação do questionário foi realizada através das redes sociais, onde o
questionário ficou disponível on-line por 6 dias e com a abertura de respostas a pessoas de
qualquer localização geográfica nacional. Já a coleta dos dados foi feita a partir do período de
15 a 20 de setembro de 2021 e obteve um total de 152 respondentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliação do perfil socioeconômico
Foi observado que no quesito idade dos participantes, percebeu-se que a maioria dos
respondentes está na faixa etária de 18 a 30 anos (57,2%). Também foi verificado que o
público ainda mais jovem com idades entre 15 e 17 anos corresponde a 21,1% do total de
pessoas, representando, portanto, a segunda maior parcela. Tais percentuais podem explicar o
fato de a maior parte dos entrevistados serem estudantes (59,2%), seguidos de desempregados
(18,4%). Diante disso, os dados relacionados ao estado civil indicaram que 81,6% das pessoas
que responderam apontaram ser solteiras.
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A Figura 1 aponta os valores percentuais relacionados ao grau de escolaridade (Figura
1A) com 33,6% dos respondentes com ensino médio incompleto e 26,3% com ensino médio
completo. Dessa forma, observa-se que o público estudado tem perfil estudantil, além de uma
baixa renda mensal.
Figura 1. Percentual de escolaridade dos entrevistados (A) e percentual da renda
mensal dos entrevistados (B).

A Figura 2 retrata esse comportamento, tendo em vista que a maioria (67,1%) afirmou
possuir de 1 a 2 salários-mínimos, ou seja, entre R$ 1.100,00 a 2.200,00.
Figura 2. Percentual dos entrevistados residentes de cada cidade.
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Quanto ao acesso à internet, 99,3% responderam possuir este recurso a seu dispor. E
sobre o município de cada um, foi observado que a maior parte dos respondentes (54,06%)
residiam em cidades localizadas no Alto Oeste Potiguar, sendo maior percentual em Mossoró
(22,44%) (Figura 2). Observamos que 37,74% dos entrevistados residem em cidades
consideradas polos comerciais do Rio Grande do Norte com ampla variedade de alimentos
vendidos, com locais de venda frequentados pela população de renda mais baixa ou mais
elevada.
Conhecimento do consumidor sobre rotulagem de alimentos
Foi observado que a maioria dos participantes responderam não possuir restrições
alimentares (82,9%). No entanto, as pessoas que apontaram apresentar restrições ou alergias
alimentares, indicaram com maior frequência alergia a crustáceos (7,2%) seguida de
intolerância à lactose (4,6%).
Ao serem questionados sobre com que frequência leem os rótulos de embalagens
alimentícias, a maioria lê às vezes (34,2%), raramente (23,7%) ou quase sempre (22,4%)
(Figura 3A). Portanto, podemos relacionar que a leitura de rótulos independe das restrições
alimentares, visto que, apenas 17,1% dos entrevistados relataram que possuíam esse tipo de
limitação alimentar. Pode-se observar também a relação da baixa frequência de leitura pode
ter relação com a idade média dos participantes, esse público geralmente, não possuem
problemas de saúde que os façam consultar esses rótulos. Segundo Soares et al., (2016)
diversos fatores podem influenciar o hábito da leitura dos rótulos, tais atitudes como
conhecimento, experiência, características sociais e demográficas, assim como a confiança
nos fornecedores de mensagens.
Figura 3. Percentual da frequência que os entrevistados lêem os rótulos dos alimentos
(A); percentual dos participantes que leem os rótulos devido a restrições alimentares
(B).
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De acordo com Marins et al., (2008), o fato de as pessoas tenderem a não ler os rótulos
está ligado à dificuldade que eles têm em compreender a informação nos rótulos, visto que o
uso de linguagem técnica nos rótulos dos alimentos faz com que haja o desinteresse pela
leitura, comprometendo assim a compreensão dos mesmos.
A Figura 4 apresenta as motivações que levam os participantes da presente pesquisa a
realizar leitura dos rótulos. Grande parte dos consumidores afirmaram que se preocupam
apenas com a leitura da data de validade (77,6%) e ingredientes presentes no alimento
(52,6%). Resultados semelhantes foram descritos por Siqueira et al (2014) que observaram
que dos 601 consumidores entrevistados, 89,0% respondeu que observava o prazo de
validade, seguido do interesse em saber a quantidade de nutrientes (55,9%).
Figura 4. Percentual do motivo de leitura dos rótulos dos participantes.

Quando questionados a satisfação em relação às informações contidas nos rótulos, chamou a
atenção na Figura 5 o percentual de 30,9% de participantes que se mostraram neutros.
Figura 5. O percentual da satisfação dos entrevistados em relação aos rótulos das embalagens
alimentícias.
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A leitura correta das informações nutricionais é outro fator bastante relevante para que
os consumidores adquiram produtos de forma consciente. No entanto, de acordo com Brittes
(2015), a ANVISA aponta um percentual de que 70% das pessoas que costumam consultar os
rótulos não conseguem compreender o significado das informações. E dentro do presente
estudo, observou-se na figura 6A que a maioria tem conhecimento superficial (65,8%),
percentual.
Figura 6. Percentual dos conhecimentos (A) e da confiança (B) dos consumidores
acerca das informações contidas nos rótulos.

Outro aspecto analisado foi a respeito da confiança nas informações exibidas em
rótulos, em que 53,3% das pessoas mostraram possuir confiabilidade nos dados contidos nas
embalagens alimentícias, enquanto apenas 33,6% afirmaram que não confiavam, como mostra
a Figura 6B. A confiança dos consumidores em relação aos rótulos pode ser explicada pela
forte utilização da internet, principalmente por pessoas jovens, que constituíram a maior parte
dos entrevistados. E, nesse contexto, o marketing se torna uma ferramenta muito utilizada
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pelas empresas para apresentar e aproximar os produtos ao público, fazendo assim com que as
pessoas confiem mais no que estão consumindo. Dados semelhantes podem ser observados
nos estudos de Marins et al. (2019), realizado com 96 consumidores de uma rede de
supermercados do município de Niterói-RJ, em que apenas 24% dos entrevistados mostraram
que não confiam nos conteúdos dos rótulos.
CONCLUSÕES
A maioria dos consumidores apresentaram baixa frequência de leitura e foi possível
perceber que tal fato pode estar relacionado com a predominância do público jovem
estudantil, e baixos percentuais de restrições alimentares. Além disso, tal comportamento foi
atenuado ao observar que o grau de confiança das informações presentes nos rótulos de
embalagens alimentícias era elevado, não está relacionada à ausência de acesso à internet,
posto que uma alta parcela dos entrevistados dispõem desta aquisição.
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RESUMO: Queijo é um alimento sólido produzido a partir da coagulação de leite de vacas,
ovelhas, cabras, búfalas e outros mamíferos, podendo ser veículo de doenças transmitidas por
alimentos, principalmente na obtenção, manipulação e armazenamento. Devido a isso, na
fabricação de queijos são necessários cuidados higiênicos-sanitários para prevenir doenças de
origem alimentar. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi realizar a análise fúngica, de
sujidades e adequação de rotulagem nutricional de três marcas de queijos tipo coalho. O
presente trabalho trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, onde foram adquiridas 3
amostras de queijo de coalho de marcas diferentes. Os métodos empregados foram a análise
de fungos de acordo com a APHA, sujidades aparentes por observação direta e averiguação da
adequação do rótulo das amostras. Foi verificado o crescimento de bolores e leveduras em
todas amostras, a concentração variou de 2,5 a 4,4 x 10 UFC/g, onde a marca “B” apresentou
4

maior contaminação (4,4 x 10 UFC/g), seguida da marca “A” (3,9 x 10 UFC/g) e “C” (2,5 x
4

4

10 UFC/g). Nas análises de macroscópica e microscópica de sujidades realizadas neste
4

trabalho não foi constatado a presença de corpos estranhos e todas as amostras estavam
adequadas à legislação vigente, sendo classificadas como adequadas. A implementação de
boas práticas de fabricação e padronização do preparo constituem-se como ferramentas
essenciais na garantia da segurança dos alimentos.
Palavras–chave: Higiene; Lácteos; Consumidor.
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INTRODUÇÃO
Queijo é um alimento sólido produzido a partir da coagulação de leite de vacas,
ovelhas, cabras, búfalas e outros mamíferos, devido grande variedade de tipos, ele é usado
tanto na sua forma pura quanto em preparações culinárias. Apesar de ser um alimento
saudável, pode ser veículo de doenças transmitidas por alimentos, principalmente na
obtenção, manipulação e armazenamento. Devido a isso, na fabricação de queijos são
necessários cuidados higiênicos-sanitários para prevenir doenças de origem alimentar (MELO
et al., 2016).
A contaminação de queijos por microrganismos é muito comum, por isso deve ser
armazenado da forma correta, sob refrigeração e com cuidados na hora da sua manipulação.
Um dos objetivos principais para a realização de análise microbiológica de queijo é garantir
sua qualidade ao longo do processo de manipulação e armazenamento, pois a verificação de
presença de microrganismos é essencial para assegurar a qualidade do produto (SILVA et al.,
2010).
A produção dos queijos artesanais muitas vezes ocorre sem seguir a legislação vigente,
sendo comercializados, em sua maioria de maneira informal. Microrganismos indicadores,
quando presente em um alimento podem indicar ocorrência de contaminações de origem fecal
além de contaminação pelas condições higiênico-sanitárias inadequadas (HANAUER;
MERGEN, 2019).
A ação de fungos pode estar direta e indiretamente relacionada a modificações
sensoriais indesejáveis na alimentação, podendo levar à deterioração em um curto período de
tempo e ainda colocar em risco a saúde do consumidor pois podem liberar toxinas prejudiciais
à saúde humana. Atrelado a isso, algumas espécies de fungos podem ser resistentes, o que
dificulta ainda mais uma boa qualidade do produto (SILVA et al., 2010).
Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi verificar o perfil fúngico, de sujidades e
adequação de rotulagem nutricional de três marcas de queijos tipo coalho
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, onde foram
adquiridas 3 amostras de queijo de coalho de marcas diferentes adquiridas de forma aleatória
em 3 comércios da cidade de Mossoró/RN. As análises microbiológicas foram realizadas no
laboratório de microbiologia e de química da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Os
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métodos empregados foram a análise de fungos, sujidades aparentes por observação direta e
averiguação da adequação do rótulo das amostras.
As análises microbiológicas foram realizadas de forma asséptica segundo o
Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods da American Public
Health Association. Inicialmente, foram retirados 10 mL de cada amostra com auxílio de
pipeta estéril e transferidas assepticamente para frascos contendo 90 ml de água peptonada
estéril (diluição 10 ). A partir da primeira diluição, foram realizadas diluições seriadas em
-1

água peptonada estéril, realizando as diluições 10 e 10 .
-2

-3

A contagem de bolores e leveduras foi realizada utilizando a técnica de plaqueamento
em superfície, sendo as amostras anteriormente diluídas inoculadas (1mL) em placas,
previamente preparadas, contendo meio Ágar Batata Dextrose acidificado com ácido tartárico
e espalhado com alça de Drigalski estéril. Após esse procedimento, foi realizado a incubação
das placas em estufa de demanda bioquímica de oxigênio (BOD), com temperatura controlada
a ± 25ºC durante sete dias. Os resultados para a contagem dos fungos foram expressos em
Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL) conforme mostra a tabela 1.
A análise macroscópica de sujidades aparentes foi realizada de forma visual,
verificando a cor e a presença de elementos estranhos. As amostras foram postas em
superfície plana e higienizada, e com o auxílio de uma pinça foi sendo fragmentada para
verificar a presença de sujidades. Na análise microscópica de sujidades, as amostras foram
diluídas em solução salina e filtradas em filtro de papel. O filtrado foi colocado em uma placa
de petri e levado para um microscópio de bancada para verificar a presença de pequenos
elementos.
A análise da adequação do rótulo nutricional foi realizada de modo comparativo pelas
RDC n° 259, de 20 de setembro de 2002, RDC n° 359, de 23 de dezembro de 2003, RDC n°
360, de 23 de dezembro de 2003, RDC n° 22, de 24 de novembro de 2005, RDC n° 40, de 8
de fevereiro de 2002, Instrução Normativa n° 30, de 26 de junho de 2001, Instrução
Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005. A lista de verificação foi composta pelos
seguintes itens das informações nutricionais obrigatórias: porção/medida caseira, valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
colesterol, fibra alimentar, sódio, cálcio e ferro. Foi verificado também informações
denominação de venda do alimento, lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação de
origem, identificação de lote, prazo de validade e data de fabricação.
Os dados foram tabulados em planilha do Excel. Os resultados obtidos foram
submetidos a Análise de Variância (ANOVA), as médias obtidas foram comparadas pelo teste
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de Tukey ao nível de 5% de significância, utilizando o programa de análises estatísticas
SISVAR (FERREIRA, 2018).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos, conforme mostra a tabela 1 e a figura 1, foi verificado
o crescimento de bolores e leveduras em todas amostras, a concentração variou de 2,5 a 4,4 x
10 , onde a marca “B” apresentou maior contaminação (4,4 x 10 ), seguida da marca “A” (3,9
4

4

x 10 ) e “C” (2,5 x 10 ). No entanto, não houve diferença significativa entre as marcas.
4

4

Corroborando com estes resultados, Almeida (2011), verificou em seu estudo a
presença de leveduras em todas as 5 amostras de queijo que compuseram a pesquisa, variando
entre 4 x 12 até 8 x 10 . As espécies encontradas foram Issatchenkia orientals (47%),
2

4

Yarrowia Lipolytica (16%), Geotrichum candidum (12%), Kluveromyces marxianus (7%),
Candida tropicalis (7%), Candida intermedia (9%) e Kodamaea ohmeri (2%).
Do mesmo modo, Silva e colaboradores (2010), verificaram que a qualidade
microbiológica de queijos de coalho é afetada principalmente pela falta de padronização de
fabricação. Os queijos que apresentaram maior contaminação de bolores e leveduras (3,8 x 10

4

a 7,2 X 10 ) e de microrganismos indicadores de má qualidade do alimento como coliformes a
4

35ºC (1,1 x 10 ) e termotolerantes (1,1 x 10 ), Escherichia coli (1,1 x 10 ), Staphylococcus
3

3

3

aureus (2,0 x 10 a 5,0 x 10 ) não passaram por processo de filtração do leite e cozimento do
4

2

leite ou da massa.
De acordo com Brasil (2003), a presença de insetos em qualquer fase de
desenvolvimento, animais inteiros ou em partes, parasitos, excrementos de insetos ou animais,
ou ainda, matéria rígido de qualquer natureza, são tipos de contaminantes que são prejudicais
a saúde e não devem estar presentes nos alimentos por serem impróprios para o consumo.
Nas análises de macroscópica e microscópica de sujidades realizadas neste trabalho
não foi constatado a presença de corpos estranhos, restos de insetos ou de outros materiais,
todas as amostras mostraram-se livres de quaisquer sujidades prejudiciais à saúde conforme
regulação. No entanto, Melo e colaboradores (2016), quando realizou inspeção de amostras de
queijo de coalho artesanal encontrou resto de insetos em duas amostras, demonstrando assim
a ineficácia das etapas de boas práticas de fabricação e a contaminação dos queijos, as
amostras estavam em desacordo a instrução normativa nº 30, de 26 de junho de 2001, o queijo
de coalho não deve apresentar qualquer tipo de impureza ou presença de corpos estranhos e
sujidades aparentes
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Segundo Hanauer & Mergen (2019), a rotulagem é uma etapa importante na
fabricação de derivados lácteos, pois este é um meio de comunicação entre o fabricante e o
consumidor. É no rótulo onde são dispostas as informações necessárias para informar ao
consumidor o produto que será adquirido. De acordo com Miyoshi et al (2016), apesar de
haver legislações vigentes que regulamentam as informações obrigatórias na embalagem de
leites e derivados, muitas estão em desacordo com as normas.
Conforme Brasil (2005), a lista de ingredientes é um elemento obrigatório para
produtos de origem animal que não sejam fabricados exclusivamente com um único
ingrediente. Todos os ingredientes devem ser listados em ordem decrescente da respectiva
proporção. Neste estudo, quando analisado o rótulo, todas as amostras estavam adequadas às
legislações consultadas, sendo classificadas como adequadas, conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1. Perfil fúngico, presença de sujidades e averiguação de rotulagem em queijos tipo
coalho de 3 diferentes marcas
Marca Bolores e leveduras (UFC/mL)* Sujidades** Rótulo
A
3,9 x 10
N
Adequado
B
4,4 x 10
N
Adequado
C
2,5 x 10
N
Adequado
4a

4a
4a

*UFC= Unidade formadora de colônia por mililitro; **A: Aparente. N: Não aparente. Médias seguidas de letras
minúsculas iguais significam diferença não significativa estaticamente (p<0,05).

Na figura 1 tem-se os fungos presente na amostra
Figura 1. Fungos presentes nas amostras

Fonte: Autores, 2021.

CONCLUSÕES
O queijo, assim como outros produtos lácteos, é uma importante fonte de consumo de
nutrientes, no entanto, devido ao seu teor de umidade é passível de contaminação por
microrganismos deteriorantes. A implementação de boas práticas de fabricação e
padronização do preparo constituem-se como ferramentas essenciais na garantia da segurança
dos alimentos. Até o momento, não há limites de tolerância para concentração de bolores e
leveduras no queijo de coalho, no entanto sua presença no alimento pode ser prejudicial à
saúde do consumidor.
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RESUMO: Devido à crescente demanda por alimentos de origem animal, os esquemas de
produção tradicionais se tornaram obsoletos, fazendo com que os produtores buscassem por
novas alternativas para aumentar a produtividade. Dentre as alternativas, a aplicação de
antibióticos em rações tornou-se popular para melhorias de desempenho animal, porém isso
acarretou o surgimento microrganismos resistentes. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi
avaliar o perfil de resistência antimicrobiana de 37 patógenos isolados de suínos e frangos
destinados ao consumo humano identificados como Salmonella e E. coli a antibióticos usados
na medicina humana através da técnica de disco-difusão; a saber: amicacina 30 µg,
amoxicilina-ácido clavulâmico 30 µg, ampicilina 10 µg, azitromicina 15 µg, cefalexina 30 µg,
colistina 10 µg, ceftriaxona 30 µg, ciprofloxacina 5 µg, doxiciclina 30 µg, estreptomicina 10
µg, gentamicina 10 µg, meropenem 10 µg, norfloxacina 10 µg, penicilina G 10 UI,
trimetoprim-sulfametoxazol 25 µg e vancomicina 30 µg. Alguns antibióticos recorrentemente
utilizados para tratar infecções graves demonstraram baixa eficácia contra os isolados
analisados; dentre esses antibióticos com pouca eficiência destacou-se a Vancomicina e a
Penicilina G. A vancomicina obteve efeito inibitório em apenas dois isolados, sendo que um
deles demonstrou resistência parcial ao antibiótico. A penicilina G apresentou efeito inibitório
parcial na maioria dos isolados testados, e 13 isolados exibiram resistência total ao
antibiótico. Os resultados demonstraram que a maioria dos isolados bacterianos testados
apresentam resistência total ou parcial a quase todos os antibióticos. A partir da análise dos
resultados, pôde-se perceber que as bactérias presentes na cadeia de produção de alimentos
apresentaram um perfil de resistência antimicrobiana elevado, fato que pode causar danos à
saúde do consumidor.
Palavras–chave: Antibióticos; Patógenos alimentares; Saúde humana; Antibiograma;
Resistência antimicrobiana
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INTRODUÇÃO
Nos últimos 50 anos, a demanda por alimentos de origem animal cresceu
expressivamente. Ritchie (2019) apontaram que a produção mundial de carne, em 2018,
atingiu a marca de 340 milhões de toneladas, total que representa cerca de quatro vezes mais o
que se produzia em 1961. Associativamente, o mesmo autor demonstra que a produção global
de leite mais que duplicou durante as últimas cinco décadas, representando atualmente cerca
de 800 milhões de toneladas anuais.
Devido a essa crescente demanda, os esquemas de produção animal tradicionais se
tornaram obsoletos, fazendo com que os produtores buscassem por novas alternativas de
produção animal (KOLUMAN; DIKICI, 2013). Dentre as alternativas, a aplicação de
antibióticos em rações com finalidade zootécnica tornou-se popular até o surgimento de
microrganismos resistentes (KOLUMAN; DIKICI, 2013).
A resistência aos antimicrobianos (AMR) é uma resposta microbiana natural à pressão
seletiva ocasionada pelo uso de antimicrobianos, pois quando os microrganismos são
frequentemente expostos a esses compostos podem expressar genes de resistência e
disseminá-los com outras bactérias (KAHN, 2017). Com o aumento na pressão de seleção dos
microrganismos, a AMR tornou-se uma ameaça global aos sistemas de saúde pública,
causando anualmente 2 milhões de infecções apenas nos Estados Unidos, bem como gerando
um custo de 20 bilhões de dólares (DADGOSTAR, 2019; BOOLCHANDANI et al., 2019).
A presença de bactérias resistentes aos antibióticos nos alimentos pode gerar infecções
graves no consumidor, fato que nos últimos anos levou a relevantes surtos de infecções de
origem alimentar, majoritariamente causados por bactérias como Salmonella spp. e
Escherichia coli (EVANGELISTA et al., 2021). Levando em conta esse contexto, o objetivo
desse trabalho é avaliar o perfil de resistência de cepas isoladas de animais de produção aos
antibióticos usados na medicina humana.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas 23 bactérias isoladas das produções de suínos e frangos de corte
(Tabela 1) fornecidas pelo Mercolab Laboratórios (Cascavel, Brasil), mantidas em solução de
meio de cultivo e glicerol 50% (1:1), armazenados a -80 ºC até utilização, e reativadas em
caldo infusão de cérebro e coração (BHI). As bactérias foram obtidas a partir de amostras de
campo recebidas pelo laboratório parceiro, e direcionadas já isoladas para o Laboratório de
Pesquisa e Inovação Agroalimentar da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para a
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realização das análises. Foram testados 16 antibióticos usados na medicina humana; a saber:
amicacina 30 µg, amoxicilina-ácido clavulâmico 30 µg, ampicilina 10 µg, azitromicina 15 µg,
cefalexina 30 µg, colistina 10 µg, ceftriaxona 30 µg, ciprofloxacina 5 µg, doxiciclina 30 µg,
estreptomicina 10 µg, gentamicina 10 µg, meropenem 10 µg, norfloxacina 10 µg, penicilina G
10 UI, trimetoprim-sulfametoxazol 25 µg e vancomicina 30 µg.
O teste de sensibilidade a antibióticos foi realizado por método de disco-difusão,
conforme padronização internacional estabelecida pelo CLSI (2001). Foi ajustado o inóculo
bacteriano de 108 UFC/mL por espectrofotometria e 100 µL do conteúdo foi espalhado em
placas de ágar Mueller-Hinton. Os discos antibióticos foram distribuídos nas placas, com um
máximo de quatro discos por placa, e então incubados em estufa a 37 ºC. A leitura foi feita
após 24 horas de incubação observando os halos de inibição de cada disco. Todas as análises
foram realizadas em, no mínimo, 2 repetições completas.
Tabela 1. Isolados bacterianos utilizados no estudo.
Escherichia coli (Fígado Salmonella Agona 13065
Frango)

Salmonella Mbandaka 13068

Escherichia coli 4231/16

Salmonella Agona 13066

Salmonella Minnesota 12857

Escherichia coli Betahemolítica

Salmonella Cholerasuis
(Pulmão - Suíno)

Salmonella Typhimurium
(Propé - Frango)

Salmonella Agona 13063

Salmonella Cholerasuis
10387/16

Salmonella Minnessota (Propé
- Frango)

Salmonella Agona 13064

Salmonella Heidelberg
(Campo - Frango)

Salmonella Minnesota 12854

Salmonella Enteritidis 56301 Salmonella Heidelberg
(Ceco - Frango)

Salmonella Minnesota 12855

Salmonella Heidelberg
12860

Salmonella Heidelberg
12858

Salmonella Minnesota 12856

Salmonella Typhimurium
ATCC 14028

Salmonella Gallinarum AL
1138

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De modo geral, os resultados demonstraram que a maioria dos isolados bacterianos de
origem alimentar testados apresentam resistência total ou parcial a quase todos os antibióticos
avaliados (Tabela 2A e 2B). Dentre todas as análises realizadas, obteve-se AMR total em
26,1% das amostras. A vancomicina e a penicilina G exibiram pouco efeito inibitório aos
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isolados bacterianos; a vancomicina obteve efeito inibitório em apenas dois isolados, sendo
que um deles demonstrou resistência parcial ao antibiótico. Em contrapartida, a penicilina G
apresentou efeito inibitório parcial na maioria dos isolados testados, e 13 isolados exibiram
resistência total ao antibiótico.
Tabela 2A. Resistência antimicrobiana a isolados bacterianos da produção de animais
destinados ao consumo humano.
Isolados

Escheric
hia coli
(Fígado Frango)
Escheric
hia coli
4231/16
Escheric
hia coli
Betahemolíti
ca
Salmonel
la Agona
13063
Salmonel
la Agona
13064
Salmonel
la Agona
13065
Salmonel
la Agona
13066
Salmonel
la
Choleras
uis
(Pulmão
- Suíno)
Salmonel
la
Choleras
uis
10387/1
6
Salmonel
la
Heidelbe
rg
(Campo
- Frango)
Salmonel
la

Amicacina Amoxicili Ampicilin
na-ácido
a
clavulâmic
o

Azitromici Cefalexina
na

Colistina

Ceftriaxon Ciprofloxa
a
cina

0,
0,0 0,
0,1 0,
0,0 0,
0,0 0,
0,0 0,
0,1 1,
0,0 0,
0,0
±
±
±
±
±
±
±
±
70
0 98
7* 63
5* 55
6 75
6* 43
0* 33
5* 50
8
1,
0,1
±
08
5

Resistente

Resistente

0,1
0,
±
0
08

Resistente

Resistente

Resistente

0,
0,0 0,
0,5 0,
0,0 0,
0,1 0,
0,0
±
±
±
±
±
70
0 40
5 93
5* 38
5* 05
6*

Resistente

0,1 1,
0,0
1,
±
±
3 30
0
33

0,
0,0 0,
0,0
±
±
63
5 23
7

0,1 0,
0,1 0,
0,2
0,
±
±
±
3 73
3 90
4
43

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

0,
0,1 1,
0,4 0,
0,1 0,
0,2 0,
0,3 0,
0,1 1,
0,1 0,
0,0
±
±
±
±
±
±
±
±
75
3* 30
3* 78
0* 25
9 48
0* 48
0* 33
5* 55
6
0,
0,1 1,
0,2 1,
0,1 0,
0,1 0,
0,1 0,
0,1 1,
0,1 1,
0,1
±
±
±
±
±
±
±
±
73
3* 48
4* 03
5* 20
2 58
0* 30
8* 18
0* 83
9*
0,
0,0 1,
0,4 0,
0,1 0,
0,1 0,
0,3 0,
0,0 1,
0,1 1,
0,0
±
±
±
±
±
±
±
±
85
6* 30
4* 75
3* 58
0 88
2* 48
5 58
0* 03
5*

1,
0,1 1,
0,0
±
±
00
4* 08
7

Resistente

0,0 0,
0,0 0,
0,0 1,
0,1 1,
0,0
0,
±
±
±
±
±
8 98
5 48
5 58
0* 30
8
70

0,
0,0 0,
0,0
±
±
80
8 10
0

Resistente

0,1
0,
±
0
53

Resistente

0,
0,2 0,
0,1 0,
0,3
±
±
±
73
1* 43
0* 93
8*

Resistente

0,4 0,
0,2 1,
0,3 1,
0,1
0,
±
±
±
±
0* 18
1 05
1* 73
3*
35

0,
0,0 0,
0,0
±
±
80
8 15
0

0,
0,0
±
40
8

Resistente

Resistente
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0,0 0,
0,0 0,
0,0
0,
±
±
±
5 38
5 90
8*
33

Resistente

0,
0,0 1,
0,1
±
±
75
6 03
0

Heidelbe
rg (Ceco
- Frango)
Salmonel
la
0,
0,1
0,1 0,
0,
±
Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente
±
±
Heidelbe 35
3
7* 25
25
rg 12858
Salmonel
la
0,
0,0 0,
0,2 0,
0,0 0,
0,0
0,0 0,
0,0 0,
0,
±
±
±
±
Resistente
±
±
±
Heidelbe 85
6 50
3* 05
6 45
6
5 70
8 85
33
rg 12860
Salmonel
la
0,
0,1 1,
0,1 0,
0,0
0,1 0,
0,1 1,
0,3 1,
0,
±
±
±
Resistente
±
±
±
±
Mbanda 83
0* 25
7* 88
5*
0* 15
7 35
0* 53
38
ka 13068
Salmonel
la
0,0 0,
0,0
0,2 0,
0,2 1,
Minness 0,
0,
±
±
Resistente Resistente Resistente
±
±
±
85
6 20
0*
6 88
6 65
ota
23
(Propé Frango)
Salmonel
la
0,
0,2 0,
0,0
0,0
0,1 0,
0,1 0,
0,
0,
±
±
Resistente
Resistente
±
±
±
±
Minneso 63
1 15
0
5
7 48
0 75
48
15
ta 12854
Salmonel
la
0,
0,0 0,
0,0 0,
0,0
0,1 1,
1,
±
±
±
Resistente Resistente Resistente
±
±
Minneso 70
8* 58
5* 65
6*
3* 30
05
ta 12855
Salmonel
la
0,
0,0 0,
0,0
0,1 0,
0,0 0,
0,
±
±
Resistente Resistente Resistente
±
±
±
Minneso 25
6 15
0*
2 60
8 90
10
ta 12856
Salmonel
la
0,
0,0 0,
0,0
0,0
0,0 0,
0,0 1,
0,
0,
±
±
Resistente
Resistente
±
±
±
±
Minneso 93
5* 58
7*
5
0 98
5* 15
58
20
ta 12857
Salmonel
la
0,0 1,
0,2 1,
0,0 0,
0,1 0,
0,2 0,
0,1 1,
0,0 1,
Typhimu 1,
±
±
±
±
±
±
±
±
05
6* 30
1 08
5* 43
0 78
8 48
0 70
8* 60
rium
(Propé Frango)
Salmonel
la
0,1 0,
0,2 1,
0,1
0,0 0,
0,2 0,
0,2 0,
Typhimu 0,
0,
±
±
±
Resistente
±
±
±
±
30
4* 85
6* 08
5*
5 28
4 50
0* 85
rium
43
ATCC
14028
Salmonel
la
0,
0,0 1,
0,2 0,
0,0 0,
0,1 0,
0,0 0,
0,0 1,
0,0 1,
Gallinar
±
±
±
±
±
±
±
±
75
6 13
1* 75
6* 48
0 88
5* 43
5* 45
6* 38
um AL
1138
Salmonel
la
0,
0,2 1,
0,2 0,
0,1 0,
0,0 0,
0,5
0,0 1,
1,
±
±
±
±
±
Resistente
±
±
Enteritid 45
4 43
2 95
3 33
5 50
8*
8 33
00
is 56301
* Refere-se à resistência bacteriana parcial do isolado ao antibiótico (presença de subpopulações resistentes).
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0,0
6
0,0
6
0,1
5*

0,0
6*

0,0
6
0,0
8*
0,0
8
0,1
9*

0,0
8

0,1
0*

0,2
9*

0,1
5

Na tabela 2B, tem-se os isolados bacterianos de origem alimentar testados apresentam
resistência total ou parcial a quase todos os antibióticos avaliados
Tabela 2B. Resistência antimicrobiana a isolados bacterianos da produção de animais
destinados ao consumo humano.
Isolados
Escheric
hia coli
(Fígado Frango)
Escheric
hia coli
4231/16
Escheric
hia coli
Betahemolíti
ca
Salmonel
la Agona
13063
Salmonel
la Agona
13064
Salmonel
la Agona
13065
Salmonel
la Agona
13066
Salmonel
la
Choleras
uis
(Pulmão
- Suíno)
Salmonel
la
Choleras
uis
10387/1
6
Salmonel
la
Heidelbe
rg
(Campo
- Frango)
Salmonel
la
Heidelbe
rg (Ceco
- Frango)
Salmonel
la
Heidelbe

Doxiciclin Estreptomi Gentamici
a
cina
na

Meropene Norfloxaci
m
na

Penicilina

Trimetopri Vancomici
m
na

Resistente

0,
0,0 0,
0,0 1,
0,0 0,
0,0 0,
0,0
±
±
±
±
±
20
8* 40
0* 10
8* 53
5 05
6*

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

0,
0,5 1,
0,2 0,
0,3
±
±
±
43
3 73
9 90
3*

Resistente

Resistente

0,
0,0 0,
0,0 0,
0,0 1,
0,7 1,
0,2 0,
0,1 1,
0,2
±
±
±
±
±
±
±
38
5* 58
5* 83
5* 25
3* 18
5 35
7* 08
1

Resistente

Resistente

0,
0,2 0,
0,0 1,
0,0 1,
0,0 0,
0,0
±
±
±
±
±
35
4 88
5 40
8 13
5 18
5*

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

0,
0,2 1,
0,0 0,
0,0
±
±
±
23
6 15
6* 63
5

Resistente

Resistente

0,
0,0 0,
0,1 0,
0,1 1,
0,0 0,
0,2 0,
0,1 1,
0,1
±
±
±
±
±
±
±
45
6* 63
0* 83
3* 50
8* 80
9 18
0* 50
2*

Resistente

0,
0,0 0,
0,1 0,
0,1 1,
0,1 1,
0,3 0,
0,0 1,
0,1
±
±
±
±
±
±
±
43
5* 68
0* 78
0* 63
7* 18
0* 15
6* 38
0*

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

0,
0,0 0,
0,0 1,
0,0 1,
0,0
±
±
±
±
25
6 43
5 63
5* 28
5

Resistente

1,
0,1
±
53
0

Resistente

Resistente

0,
0,0 0,
0,0 1,
0,0 0,
0,0
±
±
±
±
28
5 33
5* 10
0 95
6*

Resistente

1,
0,0
±
10
8*

Resistente

Resistente

0,
0,1 0,
0,0 1,
0,0 1,
0,2 0,
0,0 1,
0,0
±
±
±
±
±
±
08
0* 33
5 35
6* 55
5* 45
6* 30
8*

Resistente

Resistente

0,
0,0 0,
0,1 1,
0,1 0,
0,0
±
±
±
±
55
6 98
0 25
0 95
6

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

0,
0,1 0,
0,1 0,
0,0 0,
0,1
±
±
±
±
10
4* 13
9* 05
6 80
2*

Resistente

1,
0,1
±
38
5*

Resistente

113
114

rg 12858
Salmonel
la
0,
0,0 0,
0,3 1,
0,1 1,
0,1
Resistente
±
±
±
±
Resistente Resistente Resistente
Heidelbe
50
8* 28
4* 08
7* 23
3*
rg 12860
Salmonel
la
0,
0,1 0,
0,1 0,
0,3 1,
0,1 1,
0,1
1,
0,1
±
±
±
±
±
Resistente
±
Resistente
Mbanda 13
5 50
2 33
8 28
3 23
0*
03
5
ka 13068
Salmonel
la
0,
0,1 0,
0,0 1,
0,1 0,
0,4
1,
0,2
Minness
Resistente
±
±
±
±
Resistente
±
Resistente
13
5* 33
5* 20
2 85
8*
13
8*
ota
(Propé Frango)
Salmonel
la
0,
0,1 0,
0,2 1,
0,1 0,
0,1
0,
0,0
Resistente
±
±
±
±
Resistente
±
Resistente
Minneso
53
0 80
2 33
0 95
0
85
6
ta 12854
Salmonel
la
0,
0,1 0,
0,0 0,
0,0 1,
0,1 0,
0,0
0,
0,4
±
±
±
±
±
Resistente
±
Resistente
Minneso 68
0* 55
6* 65
6* 08
5* 68
5
90
1*
ta 12855
Salmonel
la
0,
0,2 0,
0,0 1,
0,3 0,
0,1
1,
0,3 0,
0,2
Resistente
±
±
±
±
Resistente
±
±
Minneso
60
6 48
5 13
3* 85
3
10
5 65
4*
ta 12856
Salmonel
la
0,
0,0 0,
0,0 0,
0,0 1,
0,0 1,
0,0
1,
0,1
±
±
±
±
±
Resistente
±
Resistente
Minneso 10
0* 70
0* 93
5* 13
5 48
5*
05
7*
ta 12857
Salmonel
la
0,1 0,
0,1 0,
0,1 1,
0,2 1,
0,1 0,
0,0 1,
0,0
Typhimu 0,
±
±
±
±
±
±
±
Resistente
58
0 73
0 90
6 33
6* 55
0 10
0 63
5
rium
(Propé Frango)
Salmonel
la
0,0 0,
0,0 0,
0,1 0,
0,0 0,
0,0 0,
0,0 1,
0,4
Typhimu 0,
±
±
±
±
±
±
±
Resistente
38
5 13
5 43
0* 45
6* 78
5* 05
6 08
1*
rium
ATCC
14028
Salmonel
la
0,
0,0 0,
0,0 0,
0,0 1,
0,0 1,
0,1 0,
0,0 1,
0,0
±
±
±
±
±
±
±
Resistente
Gallinar
60
8* 55
6* 80
8* 45
6* 48
9* 20
8* 45
6*
um AL
1138
Salmonel
la
0,
0,0
0,
0,0
1,
0,2 0,
0,0 1,
0,1 0,
0,2
±
Resistente
±
Resistente
±
±
±
±
Enteritid 83
5
80
8
20
8 15
6 55
3 18
1
is 56301
* Refere-se à resistência bacteriana parcial do isolado ao antibiótico (presença de subpopulações resistentes)

2PHURSHQHPXPDQWLELyWLFRȕ-lactâmico da classe dos carbapenêmicos, demonstrou
ser capaz de inibir o crescimento da maioria dos isolados testados; entretanto, esta inibição
não foi total, considerando a alta frequência de subpopulações resistentes ao composto. A
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gentamicina, a norfloxacina, a amicacina e a ciprofloxacina exibiram bons resultados com
relação à inibição do crescimento dos isolados, pois nenhum isolado bacteriano apresentou
resistência total a estes quatro antimicrobianos, apesar dos índices de resistência parcial ainda
serem frequentes.
Trongjit et al. (2017) coletaram amostras oriundas da carcaça de suínos e de frangos
de matadouros e de mercados na Camboja e Tailândia, isolando diferentes tipos de
Salmonella. Cada isolado de Salmonella foi submetido às concentrações inibitórias mínimas
contra oito antibióticos; a saber: ampicilina 32µg/mL, clorafenicol 32µg/mL, ciprofloxacina
4µg/mL, gentamicina 8µg/mL, estreptomicina 32 µg/mL, sulfametoxazol 512 µg/mL,
tetraciclina 16 µg/mL e trimetoprim 16 µg/mL, através da técnica de diluição em ágar. Dos
345 isolados de Salmonella, 311 foram resistentes a pelo menos um antibiótico e 154 foram
resistentes a três ou mais agentes antimicrobianos, além de que, no geral, os maiores casos de
alta resistência aos agentes antimicrobianos foram com ampicilina e sulfametoxazol. O estudo
obteve 90,1% de resistência total, índice 2,5X maior do que o obtido neste trabalho.
Li et al. (2020), utilizando 431 amostras de alimentos (carnes de suínos, bovinos,
peixes e patos, bem como amostras de vegetais e de leite) isolaram 112 cepas de E. coli,
seguido do teste de sensibilidade aos antibióticos a partir do método disco-difusão. Os
resultados atingidos demonstraram que 77.7% dos isolados de Escherichia coli foram
resistentes a um ou mais antibióticos. A maior índice de resistência antimicrobiana foi com
tetraciclina, com 52% dos isolados exibindo resistência ao composto. O imipenem, antibiótico
da classe dos carbapenêmicos, foi capaz de inibir o crescimento de todos os isolados
bacterianos no estudo.
CONCLUSÕES
A partir da análise dos resultados, pôde-se perceber que os patógenos de origem
alimentar apresentaram um perfil de resistência antimicrobiana elevado. Este fato deve ser
levado em consideração pelos produtores de animais, visto que os alimentos de origem animal
possuem alta demanda para o consumo, e em razão dessa alta gama de bactérias patogênicas
resistentes encontrada nesses animais, a saúde do consumidor pode ser prejudicada.
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Perfil de mercado de hambúrguer vegetariano enriquecido com resíduos de
goiaba (Psidium Guajava L.)
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RESUMO: O hambúrguer é um produto que faz parte da dieta das pessoas, devido as
facilidades no preparo e saudabilidade, entretanto, a inserção desse produto na dieta do
público vegetariano surge como uma alternativa interessante e possivelmente viável,
promovendo assim uma nova opção de alimento para o público consumidor. Diante do
exposto, é importante traçar um perfil dos possíveis consumidores antes de realizar a inserção
de novos produtos no mercado. Com isso, objetivou-se com esta pesquisa, avaliar o perfil de
mercado de hambúrguer vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba. Um questionário
aplicado via Google Forms com 22 questões de múltipla escolha e discursivas foi aplicado e
ficou disponível on-line nas redes sociais por 15 dias, obtendo-se um total de 214 respostas.
Dos entrevistados, 71% apontaram já ter consumido produtos vegetarianos e veganos, a
maioria (60,7%) indicou insatisfação com os produtos vegetarianos disponíveis no mercado
atualmente. Além disso, 40,2% alegaram que provavelmente comprariam o produto. Desta
forma, o mercado vegetariano ainda tem muito a evoluir nos próximos anos e a aceitação do
hambúrguer vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba e sua possível inserção no
mercado expressa-se positivamente nesta pesquisa.
Palavras-chave: Vegetarianismo; Veganismo; Inovação; Questionário.
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INTRODUÇÃO
O vegetarianismo é atualmente uma nova vertente para o mercado brasileiro e
mundial, conseguindo mover o mercado para novos panoramas e trazendo novas perspectivas
sobre esse estilo de alimentação. Além disso, já é visto por boa parte da população como uma
mudança de hábitos e estilos alimentares, onde cerca de 20% da população mundial já
declarou ter a intenção de substituir parte da dieta alimentar de derivados animais, para
derivados vegetais (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2019a). Assim, o consumidor
vegano é aquele que adotou uma dieta totalmente restritiva ao consumo de produtos cárneos,
além de produtos lácteos, apícolas e ovos. Estes consumidores também não compactuam com
a compra de produtos e cosméticos, que possuam em parte do processo, algum tipo de
formulação animal, tão qual se mostram totalmente a defesa do bem-estar animal. Já em outra
vertente, têm-se os consumidores vegetarianos, que por sua vez, igualmente aos veganos,
costumam se restringir ao consumo de produtos cárneos, porém com relação aos derivados
animais é mais comum ocorrer o consumo dentro deste grupo (FREIRIA et al., 2017).
Atualmente, torna-se inegável o aumento na procura de produtos alimentícios que não
possuam

carne

em

sua

composição,

tanto

pelos

consumidores

que

se

dizem

veganos/vegetarianos quanto pelos que não são. Assim, a motivação para tais buscas é
bastante variável entre eles, visto que os motivos divergem tanto entre a saúde do próprio
consumidor, quanto sua preocupação com a situação ambiental (ETHICAL CONSUMER
RESEARCH ASSOCIATION, 2016).
E ao tratar de resíduos de frutas, o Brasil representa um grande mercado quando se
trata de frutas e hortaliças, sendo um dos principais exportadores. Entre um dos principais
frutos está a goiaba, que por sua vez, ganhou fama entre os consumidores devido ao seu alto
potencial nutricional (com alto teor de proteínas, vitaminas, carboidratos, gorduras e etc),
além do seu sabor característico e cheiro adocicado, a produção da goiaba encontra-se
atualmente mais centrada na região Nordeste e Sudeste, devido ao seu clima favorável, sendo
a produção maior presente nos estados de Pernambuco e Bahia (IBGE, 2017).
Neste sentido, devido ao aumento nessa produção, acaba-se havendo o
desperdício dos resíduos da goiaba (como casca e sementes), onde no Brasil é produzido
cerca de e 200 mil ton/ano de goiaba, o que acaba por gerar um resíduo de 12 mil ton/ano. Em
razão disso, é importante haver algum processo que evite o desperdício de tal matéria-prima,
visando seu reaproveitamento, ainda assim, pouco se vê em questões de literatura sobre o uso
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desses resíduos na elaboração de algum produto alimentício, trazendo à tona um desafio para
os profissionais da área de alimentos (ROBERTO, 2012). Nesta perspectiva, objetivou-se com
o desenvolvimento deste estudo, avaliar o perfil de mercado de hambúrguer vegetariano
enriquecido com resíduos de goiaba.

MATERIAL E MÉTODOS
Para a coleta de dados, fez-se uso da ferramenta on-line de questionários (Google
Forms). O formulário foi composto por 22 questões (19 de múltipla escolha e 3 dissertativas)
relacionadas ao potencial de mercado do hambúrguer vegetariano. Desta forma, o formulário
ficou disponível on-line através das redes sociais (WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram
e Twitter) pelo período de 15 dias, onde foram obtidas 214 respostas. As respostas do
questionário foram compiladas em planilhas eletrônicas e organizados em tabela e gráficos
para melhor visualização e interpretação dos dados, com auxílio do Microsoft Excel (2016).
Os dados percentuais que excederam 100%, são relacionadas as questões onde os
respondentes poderiam optar por mais de uma alternativa, em acordo com os preceitos
metodológicos estabelecidos por Cavada et al., (2012). Uma nuvem de palavras foi elaborada
com auxílio da ferramenta Mentimeter.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perfil socioeconômico dos entrevistados e Percepção dos consumidores quanto ao regime
alimentar e suas características
Com relação a caracterização do perfil socioeconômico dos prováveis consumidores
do hambúrguer vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba, dos 214 participantes, 60,3%
eram do sexo feminino, 56,5% tinham entre 15 a 20 anos de idade, 26,6% possuíam ensino
superior completo ou incompleto, 85,5% residem na região Nordeste do Brasil, 63,1% eram
estudantes e 49,5% recebem como renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos. Já quando
questionados acerca do regime alimentar adotado por si, os entrevistados expuseram em sua
grande maioria que eram consumidores onívoros (81,3%) (Figura 1). Essa porcentagem
converge com o estudo de Freitas et al., (2021), onde na região Nordeste, a dieta onívora
havia sido mais atenuante com 28%, o segundo regime alimentar do público avaliado.
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Figura 1. Regime alimentar dos entrevistados

Em relação ao consumo de produtos vegetarianos e veganos, os entrevistados desta
pesquisa, informaram consumir ou já terem consumido alguma vez, produtos de origem
vegetariana ou vegana, com um total de 71%, como ilustrado na Figura 2A, em seguida, foi
questionado os motivos para que os mesmos consumissem esse tipo de produto, na qual o
principal fator observado foi com relação a questões nutricionais (44,9%), tendo também
outros três motivos com resultados elevados, destacando-se a diminuição do consumo de
carnes (29,9%), respeito aos animais (26,6%), questões ambientais (25,7%), e entre outros
(Figura 2B).
Figura 2. A) Consumo de produtos veganos/vegetarianos e B) Motivos de consumo

Neste contexto, os dados demostram que apesar da dieta onívora adotada pela maior
parte dos entrevistados (Figura 1), sua grande maioria ainda consome ou já consumiu
produtos veganos/vegetarianos, inferindo assim que esse mercado atualmente tem uma grande
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tendência de crescimento, tão qual a sociedade vem se tornando cada dia mais consciente da
situação ambiental e dos animais atualmente, apresentando-se preocupada e disposta a mudar
seus próprios hábitos alimentares.
Em relação ao local de compra de produtos vegetarianos, a maioria dos entrevistados
optaram pelo supermercado (62,1%), (Figura 3A). Também foi questionado acerca dos fatores
levados em consideração no momento da compra, onde as alternativas mais escolhidas foram
referentes a sabor e preço, com percentuais de 71,5 e 66,4%, respectivamente (Figura 3B).
Tais números trazem à tona o quanto é importante a disponibilidade e variedade de produtos
veganos e vegetarianos nos supermercados, visto que o maior contato das pessoas com
produtos está nesse ambiente. Além disso, outros fatores que são levados em consideração
para que as pessoas não venham a aderir uma dieta vegana/vegetariana, consiste nos preços
consideravelmente elevados e o sabor que normalmente é diferente da carne animal ou menos
suculento, logo, são essas características que mais influenciam no ato de compra pelos
consumidores, conforme apresentados na Figura 3B.
Figura 3. A) Local de compra de produtos veganos/vegetarianos e B) Fatores que influenciam no
momento da compra

Possíveis consumidores de hambúrguer vegetariano com resíduos de goiaba
Tentando traçar um perfil de possíveis consumidores para o hambúrguer vegetariano,
o primeiro questionamento desta etapa foi em relação ao consumo de hambúrguer, sendo que
a maioria dos entrevistados (92,5%), alegaram que consumiam (Figura 4A). O alto valor
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percentual de consumidores de hambúrguer, mostra como a população atualmente prefere
produtos de fácil preparo e normalmente industrializados (OLIVEIRA et al., 2013).
Figura 4. (A) Consumo de hambúrguer e (B) Interesse no consumo de hambúrguer
vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba

Seguindo nessa premissa, foi questionado se os entrevistados teriam interesse em
consumir o hambúrguer vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba, onde obteve-se um
resultado bastante positivo, cerca de 53,7% dos mesmos afirmaram ter interesse e outros 36%,
alegaram dúvida sobre consumir ou não (Figura 4B). Logo, os dados avaliados são bastante
positivos, indicando um forte interesse dos possíveis consumidores ao hambúrguer
vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba, facilitando sua adesão ao mercado
consumidor.
Com relação aos consumidores interessados em consumir o hambúrguer vegetariano
enriquecido com resíduos de goiaba, foi questionado aos mesmos acerca dos valores que eles
estariam dispostos a pagar, onde a maioria escolheu a faixa de valores entre 5,00 R$ e 8,00
R$, com um total de 44,9%. Assim os resultados, indicam que a população está cada dia mais
buscando alimentos que sejam de fácil e rápido acesso, e principalmente que sejam produtos
com preços acessíveis ao consumidor.
Com relação ao potencial de inovação do hambúrguer vegetariano enriquecido com
resíduos da goiaba, a maioria dos respondentes (97, 2%), consideraram o mesmo como um
produto inovador. Este resultado é extremamente relevante a pesquisa, pois a maioria dos
entrevistados transparece que o hambúrguer vegetariano é um produto novo e que sua
possível inserção no mercado seria bastante favorável, uma vez que tal fato pode ser motivado
também pela presença de resíduos de goiaba na formulação do hambúrguer, um subproduto
que normalmente não é utilizado de tal forma, agregando assim, valor ao produto, e tornandoo inovador no mercado de produtos vegetarianos.
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Seguindo o perfil dos possíveis consumidores, foi realizado um questionamento com
relação a intenção de compra, onde os dois resultados mais escolhidos foram, provavelmente
compraria com 40,2% e alguns entrevistados alegaram ter dúvidas se comprariam, sendo estes
um total de 28% (Figura 5). Esses resultados podem ser justificados devido ao grau de
inovação do produto, por tratar-se de algo pouco visto pela população, é normal que haja
certas dúvidas sobre a compra ou não, porém ainda assim, grande maioria dos entrevistados
mostrou opinião positiva a intenção de compra.
Figura 5. Atitude de compra do hambúrguer vegetariano enriquecido com resíduos de
goiaba

Em forma de questão discursiva foram vistos os principais produtos que os
entrevistados gostariam de encontrar no mercado, sendo as palavras mais presentes às
seguintes “Hambúrguer, produtos cárneos vegano/vegetariano, lácteos vegetais, produtos préprontos, entre outros", isso evidencia que a possível elaboração de um hambúrguer
vegetariano atenderia bem as expectativas dos entrevistados. Por fim, foi questionado acerca
do nível de satisfação dos possíveis consumidores em relação a variedade de produtos
disponíveis em sua região, onde a maioria alegou não estarem satisfeitos, totalizando 60,7%
dos entrevistados.
Além disso, os resultados obtidos demonstram como o hambúrguer é para os
entrevistados da pesquisa, considerado um alimento importante e bastante visto na dieta,
justificando assim inovações com esse produto no ramo alimentício. Outro fator é a
insatisfação dos entrevistados com a atual disponibilidade de alimentos veganos/vegetarianos,
que corrobora ainda mais com a necessidade de inovações em produtos alimentícios para este
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fim, sendo este um segmento em expansão e que pode ser vantajoso tanto para a indústria de
alimentos, como mais ainda para os consumidores, que poderiam encontrar novas opções no
mercado.
Relato de opinião dos entrevistados
Levando em consideração à opinião dos possíveis consumidores do hambúrguer
vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba, disponíveis na Figura 6, verificou-se que os
termos "Interessante", “Ótima” e “Inovadora”, foram os que se destacaram, indicando que os
produtos de origem vegetariana e vegana, por sua vez ainda são pouco difundidos para a
população, como também reafirmando que o hambúrguer vegetariano enriquecido com
resíduos de goiaba tem muito a agregar no mercado alimentício.
Figura 9. Nuvem de palavras acerca da opinião dos consumidores quanto a pesquisa

CONCLUSÕES
O hambúrguer vegetariano enriquecido com resíduos de goiaba, surge-se como uma
alternativa saudável e prática para a dieta de pessoas vegetarianas e veganas e até mesmo de
outro nicho de consumidores que por sua vez, desejam diminuir o consumo de carne animal, a
fim de contribuir para que existam mais opções de alimentos livres de qualquer matéria-prima
animal no mercado, posto que atualmente esses produtos têm pouca disponibilidade e preços
pouco acessíveis, dificultando assim as expectativas dos consumidores em decorrência do seu
regime alimentar . Portanto, sugere-se que novas pesquisas possam ser realizadas, de forma a
contribuir para uma maior diversificação de produtos vegetarianos no mercado.
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RESUMO: O mercado de derivados lácteos se expandiu consideravelmente nos últimos anos,
logo, os consumidores estão mais exigentes para adquirir produtos alimentícios e devido a
esse fato pesquisadores tem realizado estudos para conhecer o perfil de consumidores.
Portanto, objetivou-se com este estudo, conhecer o perfil de consumidores de derivados
lácteos fermentados na cidade de Pau dos Ferros/RN. Para isso, foi desenvolvido um
questionário na ferramenta Google Forms com 14 perguntas, objetivas e subjetivas, o qual foi
aplicado através das redes sociais.

Na primeira etapa, o formulário contempla as

características sociodemográficas. Na etapa seguinte, o mapeamento de consumo: frequência
de consumo, diferenças dos produtos lácteos e preferência. Os resultados obtidos mostram
que a população de Pau dos Ferros é bastante consumidora desses produtos, pois dos 59
entrevistados, apenas 27, 12% não consomem. Verificou-se que os dados socioeconômicos
afetam as chances de consumo, e que a maioria dos consumidores pertencem ao público
jovem (49,15%), e estes não sabem a diferença entre derivados lácteos dos derivados lacteos
fermentados. Contudo, constatou-se que existe a necessidade de uma maior divulgação e
informação detalhada dos produtos lácteos fermentados, uma alternativa seria uma parceria
entre rede de supermercado e indústria fornecedora dos produtos para melhor expansão de
consumo
Palavras–chave: Laticínios, Alimentação, Habitus
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INTRODUÇÃO
Os elementos que influenciam o consumo de produtos de origem animal, são
determinados por uma série de fatores, que incluem os fatores econômicos, demográficos e
socioculturais. De acordo com Siqueira (2019) as novas gerações são mais conectadas,
buscam mais informações sobre alimentos consumidos. No caso dos lácteos, os consumidores
procuram saber a origem do produto e se tem práticas sustentáveis, como a produção de
produtos certificados e com rastreabilidade, leites orgânicos entre outros.
Um fator relevante no momento da compra dos derivados lácteos é a forma de
apresentação dos constituintes do alimento por meio de rótulos e fatores relacionados ao
habitus. Para Setton, (2002), habitus é entendido como um sistema de esquemas individuais,
construído socialmente, por ser construído socialmente existe através de disposições
estruturadas no aspecto social, e disposições estruturantes, constituídas na mente do
indivíduo, através de suas experiências anteriores, logo se percebe que o individual e o social
são orquestradas de forma simultânea, estando os dois intimamente ligados e ambos se
influenciando.
Pesquisas indicam que o consumo de produtos lácteos é bastante motivado pela ideia
de que são benéficos ao corpo. A escolha desses produtos, como todo o campo do consumo, é
estruturada pelo contexto sociocultural no qual o indivíduo é socializado. Nota-se que os
consumidores estão mais exigentes para adquirir produtos alimentícios e devido a esse fato
pesquisadores tem realizado estudos para conhecer o perfil da população. Pessoa et al (2018),
Pecenin (2020), Schmidt (2019), Júnior Ribeiro et al., (2020) e Alves et al., (2019) avaliaram
o perfil dos consumidores de produtos lácteos.
Portanto, é importante conhecer o perfil de consumidores e a frequência de consumo
de derivados lácteos fermentados, para poder direcionar melhores estratégias de incentivo ao
consumo desses alimentos. Outrossim, ainda são poucos os trabalhos voltados para essa
temática, principalmente na mesoregião Oeste Potiguar. Dessa forma, objetivou-se nesse
trabalho conhecer o perfil dos consumidores de derivados lácteos fermentados em Pau dos
Ferros/RN.

MATERIAL E MÉTODOS
Para mapear os consumidores de derivados lácteos fermentados do Oeste Potiguar, foi
necessária a aplicação

de um questionário sem a presença do entrevistador. Este formulário
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foi elaborado pela ferramenta Google Forms e encaminhado eletronicamente com ampla
difusão via redes sociais (Instagram, Twitter e WhatsApp). A forma de aplicabilidade foi em
decorrência da pandemia do COVID-19.
Para realizar a pesquisa os participantes foram orientados sobre a importância da
mesma e concordaram em participar. Das 59 respostas obtidas, 26 delas são equivalentes ao
sexo masculino e 33 do sexo feminino. O questionário foi constituído de 11 questões
objetivas e 3 subjetivas, totalizando 14 perguntas. Na primeira etapa, o formulário comtempla
questões sociodemográficas: sexo, renda mensal, idade, escolaridade. Na etapa seguinte, o
mapeamento de consumo: a diferença de produtos lácteos fermentados, consumo de derivados
lácteos, e preferência dos produtos lácteos.
Os dados obtidos foram utilizados como material de pesquisa sobre a opinião pública e
como indicativo das características do consumidor. Para organização dos dados e elaboração
dos gráficos, utilizou-se a plataforma Microsoft Excel (2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tem-se na tabela 1, os resultados do mapeamento de consumidores de derivados
lácteos fermentados. Logo, a pesquisa é de relevância para demostrar questões determinantes
para adquirir derivados lácteos e possibilidade de consumo deles.
A pesquisa indicou que 55,94% dos participantes correspondem ao sexo feminino e
44,06% ao masculino. Os dados demonstraram que a maioria dos consumidores entrevistados
se classificam como público jovem, e com a renda mensal variando de 1 a 3 salários-mínimos.
Isto se relaciona com o consumo dos produtos lácteos, como por exemplo, iogurte e
achocolatado, que estão presentes na alimentação dos jovens e adolescentes.
Tabela 1 – Perfil dos consumidores questionados em Pau dos Ferros/RN
Mapeamento do consumidor

Total de participantes n = 59 %=100

Sexo
Masculino

26 – 44,06%

Feminino

33 – 55,94%

Idade
14 a 18 anos

29 – 49,15 %

18 a 20 anos

13 – 22,05%
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21 a 25 anos

2 – 3,40%

26 a 30 anos

4 - 6,77 %

31 a 40 anos

4 – 6,77 %

41 a 50 anos

3 – 5,09 %

Acima de 50 anos

4 – 6,77%

Escolaridade
Ensino fundamental completo

5 – 8,47%

Ensino fundamental incompleto

3 – 5,08%

Ensino médio completo

10 – 16,95%

Ensino médio incompleto

22 – 37,29%

Ensino superior completo

5 – 8,47%

Ensino superior incompleto

6 – 10,18%

Pós- Graduação

8 – 13,56%

Renda mensal
Até 1 salário-mínimo

19 – 32,20%

De 1 a 3 salários-mínimos

24 – 40,68%

De 4 a 10 salários-mínimos

13 – 22,04%

Mais 10 salários-mínimos

3 – 5,08%

Com relação a faixa ao grau de escolaridade, os participantes possuem um grau de
escolaridade diversificado, logo 37,29% responderam que tinham o ensino médio incompleto
e 16,95% cursaram o ensino médio. Outrossim, é um indicativo que os participantes por
pertencer ao público jovem ainda se encontram com ensino médio incompleto, logo são
consumidores que estão preocupados com qualidade dos produtos e consequentemente possui
um contato maior com a informação por meio de mídias sociais.
Em relação a renda mensal, 40,68% possuem de 1 a 3 salários-mínimos, 32,20%
possuem inferior a um salário-mínimo e somente 5,08% possuem mais de 10 salários. De
acordo com Souza (2014), o consumo de lácteos está relacionado com as diferenças de renda
da população, assim como a fatores socioculturais. Dado que 63% das respostas
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corresponderam as mulheres, nota-se que o sexo feminino se preocupa mais com a saúde,
principalmente com a estética corporal, procurando uma alimentação balanceada.
Na Figura 1A, os entrevistados informaram sobre o hábito de consumo dos derivados
lácteos, a maior parte dos entrevistados alegaram consumir iogurte. Os derivados lácteos
fermentados apresentaram um elevado percentual de consumo: o iogurte (69,49%), bebida
láctea (33,90%) e leite fermentados (5,08%), entre os entrevistados constatou-se que em torno
de 27,12% dos participantes não consomem derivados lácteos fermentados.
Figura 1. Consumo de derivados lácteos fermentados (A) e Motivos de não
consumir derivados lácteos fermentados (B)

(B)

(A)

Uma pesquisa realizada por Esmerino et al. (2017), relacionada as percepções dos
consumidores em relação aos produtos lácteos fermentados, mostrou que os aspectos
sensoriais, emocionais e a percepção dos benefícios e a composição, influenciam no consumo
dos produtos lácteos. Entretanto, foi ressaltado que houve rejeição do leite fermentado, pois
há uma dissociação entre as informações desse leite pelos consumidores.
Na figura 1B, das razões apontadas para não consumir os derivados lácteos, a maioria
dos participantes (19%) afirmaram não consumir por falta de hábito. Em relação a 19% não
consumirem por falta de hábito, existem vários fatores que interferem na ingestão de um
produto ou marca. Por isso, a falta de hábito dos consumidores do Oeste Potiguar pode estar
atrelada a inexistência de costume, pois os fermentados provavelmente não foram inseridos na
alimentação destes quando criança.
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Observa-se na Figura 2, os dados que indicam o conhecimento dos entrevistados sobre
a diferença entre derivados

lácteos e derivados lácteos fermentados.

Figura 2. Consumidores que sabem a diferença entre derivados lácteos e derivados
lácteos fermentados

Em relação ao conhecimento sobre a diferença dos derivados lácteos dos lácteos
fermentados, a maioria (81,36%) dos entrevistados afirmaram não saber distinguir. E
apenas 18,64% afirmaram saber diferenciar os produtos. Isso evidencia a importância de
levar conhecimento a população sobre os lácteos fermentados, pois eles têm importantes
propriedades nutricionais e inúmeros

benefícios à saúde. Assim, com o conhecimento

dessas propriedades, provavelmente poderia proporcionar um aumento no consumo destes.

Na Figura 3, constata-se os dados relacionados aos motivos dos consumidores
optarem em adquirir os produtos lácteos.
Figura 3. Motivos para o consumo dos produtos lácteos
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Quanto aos motivos de consumo, 61,02% das pessoas afirmaram consumir por
praticidade, seguido pelo valor nutricional (40,68%). Esses dados estão em consonância com
o estudo de Bastos et al (2018) e Pecenin (2019), em que os consumidores alegaram consumir
iogurtes e bebidas lácteas por conta da praticidade e por ser um alimento saudável. Portanto,
pesquisas indicam que os consumidores de alimentos industrializados têm se preocupado cada
vez mais com a praticidade, qualidade nutricional e sensorial deles, demandando produtos
nutritivos, saborosos e que não contenham conservantes químicos (PINHEIRO et al. 2011).
CONCLUSÕES
A pesquisa revelou que a maioria dos entrevistados, tem o hábito de consumir
derivados lácteos devido a praticidade e o valor nutritivo. Diante disso, conhecer o perfil de
consumidores de derivados lácteos é uma ferramenta importante para melhor comercialização
e consumo dos derivados de leite. Portanto, a pesquisa indica que existe a necessidade de uma
maior divulgação e informação detalhada dos produtos lácteos fermentados.
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RESUMO: O pão francês é o preferido dos brasileiros, fazendo parte da alimentação do diaa-dia. Desse modo, seu consumo está ligado diretamente aos atributos de qualidade. Assim,
objetivou-se com a presente pesquisa, traçar o perfil dos consumidores de pão francês, bem
como avaliar quais os atributos de qualidade que são levados em consideração por estes no
momento da compra e consumo do pão francês. Um questionário foi elaborado por meio do
Google Formulários obtendo-se 128 respostas. Diante dos resultados obtidos, constatou-se
que o pão francês é muito consumido pela maioria dos entrevistados (96.90%) e que são
levados vários requisitos na hora da compra que pode ou não levar o consumidor a comprar e
ou consumir este tipo de pão, como por exemplo o sabor e a crocância. O pão francês tem
ainda diversas denominações como pão francês, pão aguado e pão de sal, e isso ocorre devido
á cidade/região de cada indivíduo. Ademais, a pesquisa foi de fundamental importância para
conhecer o consumo de pão francês o perfil do consumidor, os atributos de qualidade e ainda
as diversas formas que esse pão é conhecido. Assim, existe a necessidade de mais estudos
desta natureza, levando em consideração a grande popularidade e consumo do pão francês na
mesa dos consumidores.
Palavras–chave: crocância, pão francês, qualidade, questionário.
INTRODUÇÃO
O pão francês é o produto de maior importância dentro das padarias brasileiras,
correspondendo a 53% do consumo total de pães no país (ABIP, 2011 apud JOHANN, 2018).
Segundo o SINDUSTRIGO (2019), o consumo médio mensal de pão francês foi de 658,79
toneladas em 2018 para 704,72 toneladas em 2019, totalizando em um avanço de 6,97%. Em
relação aos aspectos de qualidade, deve apresentar aparência de massa cozida, simetria, cor,

134
135

aroma e sabor característicos, além de duas crostas, uma exterior, que ao ser manipulada pode
soltar-se e, a outra, mais consistente, bastante aderida ao miolo. A cor da parte externa
superior deve ser dourada/amarelada, natural, uniforme e da parte inferior, marrom. Casca
sem brilho ou opaca se deve à falta de vapor no forno, formação de casca no pão cru ou falta
de açúcares residuais na formulação (FERREIRA; OLIVEIRA; PRETTO, 2001).
A qualidade de um pão francês está ligada a muitos fatores, tais como a região onde é
feito, cidade e o profissional que está fazendo. De toda forma, os padrões são importantes,
podendo trazer benefícios às empresas, como produtividade, e aos consumidores, que sempre
terão à disposição produtos de alto padrão (JOHANN, 2018). O pão ruim apresenta miolo
muito branco ou mal cozido, formado por pequenas cavidades, o que lhe dá aspecto de
esponja e massa pegajosa. A cor da crosta é amarelada ou queimada e a textura áspera, dura,
esfarelada e empelotada. Pão que não apresente as características de acordo com o padrão de
qualidade deve ser rejeitado (BRASIL, 2000 apud FERREIRA; OLIVEIRA; PRETTO, 2001).
Os consumidores de pão francês são majoritariamente mulheres brancas, com renda de
4 a 6 salários-mínimos, residentes da zona urbana e que consomem o produto semanalmente.
De tal forma, os atributos que os compradores levam em consideração na hora de levar o pão
francês são, em geral, as qualidades sensoriais, como cor e sabor. Além disso, a falta de
crocância é o segundo motivo que pode fazer o cliente não optar pelo produto, perdendo
apenas para o pão velho. Por ser extremamente consumido pela população infantil, por
adolescentes e adultos é considerado alimento universal fazendo parte do desjejum, de lanches
ou do acompanhamento das refeições principais (FERREIRA; OLIVEIRA; PRETTO, 2001).
Como o consumo do pão francês é elevado no Brasil, torna-se de suma importância
traçar o perfil de consumidores deste tipo de pão, bem como compreender os principais
atributos de qualidade que são levados em consideração no momento da compra/consumo
deste produto. Ainda assim, em cidades e regiões distintas existem várias denominações para
o pão francês, como por exemplo, pão aguado, massa grossa, pão de sal, carioquinha, etc.
Diante do exposto, objetivou-se com a presente pesquisa, traçar o perfil dos consumidores de
pão francês, bem como avaliar quais os atributos de qualidade que são levados em
consideração por estes no momento da compra e consumo do pão francês.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa caracteriza-se como sendo quali-quatitativa, uma vez que utilizou-se
questionários para obtenção de dados, característica desses tipos de pesquisa (GILL, 2002). O
estudo foi realizado nos dias 22 de setembro de 2021 ao dia 27 de setembro do mesmo ano,
onde obteve-se um total de 128 respostas, de consumidores das regiões Nordeste, Sudeste, Sul
e Norte. Para a obtenção dos dados, utilizou-se um questionário on-line, elaborado a partir da
plataforma Google Forms e o mesmo foi divulgado através das redes sociais como WhatsApp
e Instagram.
O questionário foi dividido em duas seções. Inicialmente, as questões eram voltadas às
características socioeconômicas dos entrevistados, como gênero, cor/raça, faixa etária,
município, local de moradia, escolaridade e renda familiar. Em seguida, foi questionado o
conhecimento dos entrevistados sobre o pão francês, se este consumia ou não e o motivo por
não consumir para aqueles que responderam negativamente, além de frequência, finalidade,
forma de consumo, o que agrada e o que desagrada naquele produto e como ele é conhecido
na região a qual os consumidores habitam.
Todos os participantes do estudo compreenderam os objetivos e métodos da pesquisa,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e concordaram em
participar da pesquisa, além de aceitarem que os dados obtidos sejam utilizados para fins de
estudos acadêmicos. Após a realização das entrevistas dos sujeitos, os dados foram tabulados
e analisados no software Microsoft Excel (2016) de acordo com a proporção de respostas.
Utilizou-se ainda a ferramenta Mentimeter para a elaboração de uma nuvem de palavras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perfil socioeconômico dos entrevistados
Na Tabela 1, constata-se os dados relativos ao perfil socioeconômico dos participantes
desta pesquisa. Assim, observa-se que a maioria dos respondentes eram do sexo feminino
com equivalente a 61,7%, semelhante aos resultados obtidos por Johann et al., (2018) no
estudo intitulado “O padrão qualidade do pão francês na visão dos consumidores do Rio
Grande do Sul” com 74% de respostas oriundas de participantes do sexo feminino. Tratandose de cor ou raça, a maioria das pessoas se consideram branca, com 64,1%, seguida da parda,
com 29,7%. As principais faixas etárias são de "18-25" com 43% e de “26-40” com 19,5%. Já
em relação a escolaridade, a maioria dos entrevistados (57,8%) responderam ser estudantes. A
renda familiar da maioria dos entrevistados é de “4 a 6” salários-mínimos ou mais. A região
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mais alcançada por esse estudo foi a região Nordestes (94,5%). Já em termos de local de
residência, 84,4% dos entrevistados residem em áreas urbanas, sendo a maioria dessas com
localização no interior do estado do Rio Grande do Norte, especificadamente em cidades do
Alto Oeste Potiguar, assim como foram relatadas pelos participantes em questão discursiva.
Tabela 1. Perfil socioeconômico dos consumidores de pão francês.
SEXO

n= 128

%=100

Feminino

79

61,7

Masculino

49

38,3

Branco

82

64,1

Negro

7

5,5

Pardo

38

29,7

Indígena

1

0,7

Menos de 18 anos

20

15,6

De 18 a 25 anos

55

43

De 26 a 40 anos

25

19,5

De 41 a 60 anos

19

14,8

Acima de 60 anos

9

7

Ensino Fundamental completo

12

9,4

Ensino Fundamental incompleto

1

0,8

Ensino Médio completo

17

13,3

Ensino Médio incompleto

40

31,3

Superior completo ou incompleto

17

13,3

Pós Graduação

41

32

Estudante

74

57,8

Autônomo

1

0,8

Agricultor

2

1,6

Funcionário Público

36

28,1

Funcionário Privado

4

3,1

Desempregado

4

3,1

Outro

7

5,5

Até 1 salário-mínimo

34

26,6

De 2 a 3 salários-mínimos

44

34,4

De 4 a 6 salários-mínimos ou mais

50

39,1

COR/RAÇA

IDADE

ESCOLARIDADE

OCUPAÇÃO ATUAL

RENDA MENSAL FAMILIAR
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ZONA
Zona Urbana

108

84,4

Zona Rural

20

15,6

Norte

1

0,8

Nordeste

121

94,5

Sul

1

0,8

Sudeste

5

3,9

REGIÃO EM QUE RESIDE

Consumo de pão francês pelos entrevistados
Os dados adquiridos referentes ao consumo de pão francês demonstraram que 97% dos
entrevistados consomem pão francês (Figura 1A), sendo que 50% afirmam comer
semanalmente, 24% diariamente e 17% raramente (Figura 1B). Segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP, 2011), o pão é consumido por
97% dos brasileiros e segundo o SEBRAE, (2011), o pão francês é o produto de maior
consumo dentro das padarias.
Figura 1. (A) Consumo de pão francês e (B) Frequência de consumo.

Em formato de questão discursiva, os entrevistados da presente pesquisa também
responderam sobre os requisitos de qualidade que mais levam em consideração no momento
de compra do pão francês, onde os atributos ditos com mais frequência foram: aparência,
qualidade, crocância, cor, aroma, frescor, tamanho, estética, maciez, higiene no local da
compra, preço, sabor e se o pão foi feito na hora. Torna-se importante ressaltar que de acordo
com Grunert (2002) e Johann (2018), “a escolha do consumidor por um alimento é baseada
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em termos das expectativas de qualidade formadas antes do consumo e pela experiência e
sensações tidas após o ato de consumo”.
Quando questionados sobre em qual refeição consumiam o pão francês, a maioria dos
entrevistados indicaram consumir no café da manhã e no lanche da tarde (Figura 2). Estes
dados podem ser explicados devido aos tradicionais “pães fresco”, “pão com manteiga” e
“pão torrado”, que são os alimentos mais consumidos nessas refeições e segundo um estudo
de mercado realizado pelo Sebrae em (2017), 76% dos brasileiros consomem pão no café da
manhã, donde 52% dos pães consumidos são do tipo francês.
Figura 2. Refeições em que os consumidores consomem pão francês.

Quando questionados sobre os 3 atributos que mais gostam no pão francês ou que
consideram de maior importância na avaliação de compra/consumo do produto, os
entrevistados responderam sabor, preço, forma de venda, tamanho, frescor, componentes
nutricionais, aroma, possibilidade de várias formas de preparo, aparência e crocância sendo os
atributos sabor e crocância levados mais em conta na hora de comprar e consumir o pão
francês (Figura 3). Lembrando que os valores ultrapassam 100% porque os entrevistados
poderiam marcar mais de 1 opção.

139
140

Figura 3. Atributos de qualidade levados em consideração no momento da compra/consumo
de pão francês.

Já em relação aos atributos que desagradam os consumidores no momento da
compra/consumo do pão francês ou que restringem a compra do produto, observa-se na
Figura 4 que os entrevistados responderam falta de sabor, preço, falta de crocância, tamanho,
falta de frescor, componentes nutricionais, falta de aroma, validade e pão velho. Sendo a falta
de crocância e pão velho os principais motivos para não consumir e comprar o produto.
Lembrando que os valores ultrapassam 100% porque os entrevistados poderiam marcar mais
de 1 opção.
Figura 4. Atributos que os consumidores não gostam no pão francês.

Ainda foi questionado aos consumidores como eles conheciam o pão francês em sua
cidade/região e as palavras mais ditas foram pão francês, pão aguado e pão de sal. Estes dados
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revelam que a depender da cidade e/ou região, o pão francês pode ser conhecido por várias
denominações distintas. Por fim, os entrevistados relataram a opinião sobre a pesquisa, onde
as palavras mais ditas foram “interessante”, “boa”, “importante”, “excelente”, “relevante” e
“ótima”, além de alguns entrevistados ressaltarem também a importância do presente estudo e
que

seria

interessante

divulgar

os

resultados

da

mesma

nos

locais

de

produção/comercialização do pão francês, a exemplo das padarias.
CONCLUSÕES
A pesquisa demonstrou que a população tem o costume de consumir pão francês
frequentemente no café da manhã e em lanches e que os consumidores no momento da
compra/consumo de pão francês levam em consideração alguns atributos de qualidade de
relevância como sabor e crocância. A pesquisa ainda demonstra que a depender da cidade
e/ou região o pão francês é conhecido por várias outras denominações. Ademais, existe a
necessidade de mais estudos desta natureza, levando em consideração a grande popularidade e
consumo do pão francês na mesa dos consumidores.
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RESUMO: As atividades agroindustriais são cada vez mais impactadas pelo tema
sustentabilidade. O debate cada vez mais assíduo sobre o meio ambiente, obriga as empresas a
se adequarem às normas referentes a essa temática. A partir dessa necessidade que se observa
nas várias áreas produtivas, surgem diversos conceitos que buscam alcançar um
desenvolvimento mais sustentável. É o caso do conceito da Simbiose Industrial (SI), derivada
da Economia Circular (EC). No Brasil, a indústria de alimentos é a maior do país, no entanto,
em comparativo com outros países emergentes encontra-se em desvantagem quanto ao seu
posicionamento com as causas ambientais. Por meio de uma revisão sistemática, o presente
artigo evidencia o potencial do aproveitamento de resíduos agroindustriais a partir de estudos
desenvolvidos no território brasileiro, identificando ainda quais são os resíduos e técnicas
mais empregados, assim como as principais vantagens e desafios da aplicação desse sistema.
Palavras–chave: Brasil; Desenvolvimento sustentável; Economia Circular.
INTRODUÇÃO
As atividades agroindustriais estão cada vez mais impactadas pelo tema
sustentabilidade, que ocorre graças a uma mudança de mentalidade em escala mundial. O
debate cada vez mais intenso sobre o meio ambiente e suas questões obriga as empresas a se
adequarem às normas referentes a essa temática.
A partir dessa necessidade observada nas várias áreas produtivas, surgem diversos
conceitos que buscam alcançar um desenvolvimento e produção mais sustentáveis. É o caso
do conceito da Simbiose Industrial (SI), derivada da Economia Circular (EC) que consiste em
uma visão cíclica dos processos produtivos e de consumo, a SI baseia-se em um sistema em
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que os resíduos gerados durante um determinado processamento são empregados como
matéria-prima em outra empresa ou produto, com o benefício de diminuir custos e o impacto
ambiental (OLIVEIRA, 2019).
No Brasil, a indústria de alimentos é a maior do país, chegando a processar cerca de
58% do que é produzido no campo, com representatividade de 9,6% no Produto Interno
Bruto-PIB, além de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo (ABIA, 2020). No
entanto, Portugal et al., (2012), aborda que o Brasil em comparativo com outros países
emergentes encontra-se em desvantagem quanto o seu posicionamento com as causas
ambientais, causando uma baixa nas suas relações internacionais, diminuindo sua influência e
competitividade com o resto do mundo.
Dessa forma é de grande importância que o Brasil implemente ações que promovam o
desenvolvimento sustentável. Para tanto, o presente artigo visa evidenciar o potencial do
aproveitamento de resíduos agroindustriais a partir de estudos desenvolvidos no território
brasileiro, identificando ainda quais são os resíduos e técnicas mais aplicados, assim como as
principais vantagens e desafios da aplicação desse sistema de permuta.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão sistemática para responder a seguinte pergunta de pesquisa:
“Como a simbiose industrial está sendo empregada na indústria de alimentos?”. Para chegar
aos resultados foi utilizado a seguinte estratégia de busca “Industrial Symbiosis” AND Food,
que foi aplicada para três bases de dados indexadas onde duas delas foram no modo avançado
e uma no modo básico, sendo elas respectivamente: Scopos; Food Science Technology and
Abstract (FSTA) e Web Of Science.
A busca em questão recuperou um total de 1.499 artigos somando o resultado das três
bases, e para restringir a busca foram aplicados em cada uma das bases o filtro temporal
(2010-2020) e de idioma (Inglês e Português) reduzindo a quantidade de artigos para 1253. A
partir deste conjunto, foi feita ainda uma primeira triagem onde foram excluídos 62
documentos duplicados, ou seja, um artigo presente em mais de uma das bases, e 7
documentos restritos, com isso foram 1.184 arquivos para as duas fases de triagem. A
segunda triagem consistiu na leitura de resumo e título dos trabalhados, possibilitando avaliar
quais dos mesmos tratavam-se de pesquisas que abordavam o conceito de simbiose industrial
na indústria de alimentos ou setores agroindustriais. A partir desta segunda triagem chegou-se
a um total de 196 trabalhos, que foram para a fase de leitura integral e por fim apenas 40
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artigos passaram a compor o portfólio a ser avaliado para a pesquisa em si. Pôde-se observar
uma queda drástica no número de artigos, que se deu pela estratégia de busca também
identificar trabalhos que abordavam o conceito de “food web” e o conceito de simbiose de
alimentos em outros segmentos produtivos.
Os 40 artigos selecionados foram analisados a partir de 21 categorias de análises,
resultando em diversos dados específicos, que foram analisados quantitativa e
qualitativamente. Uma das categorias utilizadas para analisar a produção foi o local de
realização das pesquisas. A partir deste recorte, foram selecionadas apenas aquelas que foram
realizadas no Brasil para análise da aplicação do conceito de simbiose.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os 20 países aos quais as publicações pertencem, o Brasil está em segundo
lugar entre os que tiveram maior número de artigos selecionados. Foram um total de 5,
representando 12,5% do total de artigos, e encontram-se dispostos no quadro 1.
Quadro 1. Artigos desenvolvidos no Brasil sobre Simbiose Industrial selecionados pela
pesquisa
Título

Autor/ano

Metodologia

Aplicação da SI

Adding value to agri-food

Vardanega

Revisão de

Avaliação da viabilidade de

residues by means of

et al, 2015

literatura

aproveitamento de resíduos

supercritical technology

agroindustriais (cana-de-açúcar;
milho; arroz e uva) por outras
indústrias

Biorefining and industrial

Santos &

Estudo de

Utilização do bagaço da cana-de-

symbiosis: A proposal for

Magrini,

caso

açúcar para a produção de ácido

regional development in

2018

succínico de base biológica

Brazil
Organic solid waste

Paes et al,

Revisão de

Análise de pontos fortes e fracos

management in a circular

2019

literatura

da utilização de conceitos cíclicos

economy perspective – A

para o aproveitamento de

systematic review and

resíduos agroindustriais

SWOT analysis
Strategies for value

Sellito &

Estudo de
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Recuperação do bagaço de soja

recovery from industrial

Aldeida,

waste: case studies of six

2019

caso

para a produção de ração animal;
embalagens PET da indústria de

industries from Brazil

bebidas recicladas por
cooperativas

Mapping of research lines

Barros et al,

Revisão de

Utilização de resíduos

on circular economy

2020

literatura

agroindustriais para recuperação

practices in agriculture:

energética

From waste to energy
Os artigos desenvolvidos no Brasil e selecionados pela pesquisa, são em sua maioria
revisões de literatura, e estudos de casos, com publicações entre os anos de 2015 e 2020.
Todos os trabalhos tratam da SI ou conceitos relacionados aplicados para o aproveitamento de
resíduos agroindustriais.
O conceito de SI possibilita que o resíduo gerado a partir da atividade produtiva de
uma indústria possa ser utilizado como matéria-prima no processamento de um novo produto.
No trabalho de revisão de literatura realizado por Vardanega et al (2015), foi feito um
levantamento sobre o potencial de aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar; farelo de
milho; casca de arroz e sementes e pele de uva. Os autores trabalham com a hipótese de
recuperação de nutrientes a partir desses materiais, que por sua vez, são ricos em fibras,
carboidratos, óleos e algumas vitaminas, podendo ser aplicados na indústria farmacêutica,
nutracêutica e de alimentos.
Outro trabalho que utiliza do bagaço de cana-de-açúcar, é o de Santos & Magrini
(2018), a pesquisa, que é um estudo de caso, aborda o emprego deste resíduo gerado por três
usinas refinadoras, como matéria-prima para a extração do ácido succínico, componente com
reconhecidas propriedades, sendo ele um antibiótico natural, possui ação antioxidante e
antitóxica, estimula o sistema nervoso, dentre outros benefícios e que também tem a
possibilidade de aplicação na indústria farmacêutica.
O estudo de caso desenvolvido por Sellito & Aldeida (2019) por sua vez, traz o
exemplo do bagaço de soja que é empregado para a elaboração de ração animal. Os autores
também apontam para o potencial dos materiais auxiliares (embalagens de diversos materiais,
papéis, pallets, etc.) que são muito presentes nas agroindústrias e também podem ser
aplicados como matéria-prima, ou como observado pelos autores, as empresas podem fazer
parcerias com cooperativas de reciclagem, doando ou vendendo esses materiais, para que eles
possam ser tratados e inseridos na cadeia de valor.
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Um aproveitamento distinto dos anteriores para os resíduos agroindustriais foi
analisado por Barros et al., (2020), que indica a aplicação desses materiais para a recuperação
energética, trazendo conceitos como o de bioenergia e biogás, produtos gerados a partir da
aplicação de técnicas de digestão anaeróbica dos resíduos, que podem ser de origem animal
ou vegetal, modificando a metodologia do processo. A pesquisa indica esse método de
aproveitamento, como sendo uma alternativa para a diminuição de emissões de gases de efeito
estufa no planeta.
Para Paes et al., (2019) a técnica de digestão anaeróbica também é uma alternativa
viável para o aproveitamento dos resíduos deste setor, além disso, o artigo faz uma avaliação
quanto aos pontos positivos e negativos da perspectiva cíclica de reaproveitamento. Os
pesquisadores apontam que as principais dificuldades da aplicação do sistema simbiótico são:
o custo logístico das operações de permuta; a sazonalidade dos resíduos gerados, uma vez que
podem haver variações quanto a quantidade e disponibilidade desses materiais e a garantia da
qualidade e eficiência do produto elaborado com a utilização dos resíduos em relação aos
outros elaborados a partir da matéria-prima de primeiro uso, podendo ocorrer a diminuição da
qualidade e competitividade com os produtos tradicionais, além da escassez de normas
regulamentadoras.
Quanto aos pontos positivos Paes e seus colaboradores (2019), destacam a
possibilidade de inserir esses resíduos na cadeia de valor gerando benefícios ambientais e
econômicos com a venda ou troca desses materiais, diminuição da sua disposição em aterros
proporcionando uma redução nas emissões de gases de efeito estufa e outros impactos
negativos ao meio ambiente. A implantação desse sistema de permuta ainda estimula a
inovação de formas mais sustentáveis de gerenciamento dos resíduos, projetos de cooperação,
criação de novos negócios e postos de emprego.
CONCLUSÕES
Os resíduos agroindustriais provenientes de processamentos primários são os que têm
mais destaque na aplicação da simbiose. Observou-se ainda, o baixo aproveitamento desses
materiais para a elaboração de novos produtos alimentícios, mesmo com potencial para tal
aplicação, sendo as principais utilizações: extração de nutrientes específicos; recuperação
energética e produção de ração animal. Com isso, outros estudos podem ser desenvolvidos
com o objetivo de identificar exemplos de sistemas simbióticos com a aplicação para a
produção de alimentos.
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RESUMO: Objetivou-se aplicar métodos e análises de ovoscopia e físico-química nos ovos
comercializados, fazendo parte de um conjunto de ferramentas para a qualidade e frescor dos
ovos. Foi realizado teste em Ovoscópio produzido artesanalmente com luz de lede para
observar parte externa e interna, realizada análises de qualidade visual de Albúmen e Gema e
pH de ambos. Nos resultados observou-se na ovoscopia nível de porosidade na casca, posição
da gema e tamanho da câmara de ar, na qualidade do Albúmen e Gema, observou-se no
aspecto de cor uma Gema mais pigmentada que a outra, e no Albúmen uma diferença de
aspecto em tamanho e consistência, houve aumento do pH nas diferentes amostras de
Albúmen 1ª e 2ª coleta 9,50 para 9,69, e da Gema de 6,61 para 7,40. Conclui-se, que o estudo
fornece dados pertinentes sobre a qualidade das cascas e do interior do ovo, permitindo aos
consumidores distinguir ovos envelhecidos dos novos e as análises trouxeram dados em
relação ao nível de frescor. Logo este estudo poderá fomentar futuras pesquisas na área da
qualidade de tecnologia de ovos nas granjas industriais.
Palavras–chave: Ovoscopia; Ovos; Qualidade.
INTRODUÇÃO
O ovo é visto como um alimento da composição da dieta humana, porque sua proteína
é considerada de alto valor biológico. A designação “ovo” refere-se aos ovos de galinha
(Gallus domesticus) em casca, sendo os demais ovos acompanhados da indicação da espécie
da qual procedem (BRASIL, 1990).
Os métodos para assegurar a qualidade do ovo conforme a portaria nº 1 de 1990 do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a inspeção de ovos incidirá
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sobre as seguintes características: verificação das condições de embalagem, tenda em vista
sua limpeza, mau cheiro por ovos, anteriormente quebrados ou por qualquer outra causa,
apreciação geral do estado de limpeza e integridade da casca, da partida em conjunto, o exame
pela ovoscopia, observação externa, examina-se principalmente a forma, textura da casca,
presença de sujidades ou possíveis rupturas ou trincas da casca.
Os critérios para analisar as mudanças na qualidade do ovo implica em considerar a
necessidade de qualidade para produtores, consumidores e processadores, para os produtores,
a qualidade está relacionada com o peso do ovo e resistência da casca (como defeitos,
sujeiras, quebras e manchas de sangue). E para os processadores, a qualidade está ligada a
facilidade de retirada da casca, separação da gema da clara, cor da gema e suas propriedades
funcionais (ALLEONI & ANTUNES, 2001).
Segundo Araújo e Albino (2011), a qualidade do ovo é medida para descrever as
diferenças na produção de ovos frescos, ou também descrever a deterioração na qualidade do
ovo durante o período de armazenamento, em função das condições de armazenamento. Para
que comercialização de ovos ocorra dentro dos padrões, almejou se realizar teste em
Ovoscópio produzido artesanalmente com luz de lede para observar camadas externa e
interna, realizar análises de qualidade visual de Albúmen e Gema e pH de ovos
comercializados, fazendo parte de um conjunto de ferramentas para a qualidade e segurança
dos alimentos.
MATERIAL E MÉTODOS
As análises dos ovos foram realizadas no laboratório de Bromatologia de Alimentos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) – Campus Teresina
Central. Foram utilizados ovos da mesma marca, adquiridos no mesmo local em dias
diferentes.
Ovoscopia
Ovoscopia foi realizada, de acordo com Brasil (1997), através de um Ovoscópio
artesanal de material reciclável produzido pelos alunos do curso, e sua funcionalidade foi por
meio de um foco de luz de led recarregável, os ovos colocados sobre a luz de led e realizado
movimento de rotação para verificar todas as partes dos ovos, realizado em local escuro a fim
de visualizar as condições da casca do ovo como possíveis trincas, falhas na calcificação e os
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aspectos internos como movimentação da gema, aspecto da câmara de ar e a existência de
partículas estranhas na clara ou gema.
Qualidade do albúmen e da gema
Para análise de qualidade do albúmen foram quebrados os ovos em uma superfície
plana e branca assim verificadas a ausência de manchas de sangue ou de carne, e sua
viscosidade. A cor medida pelo Leque de Cores Roche, onde a cor da gema comparada e
classificada de acordo com a sequência de cores do leque graduadas de 1 amarelo claro, a 15
alaranjado escuro (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). De acordo com Brasil (1997) a gema
deve ser translúcida, consistente e centralizada no meio da clara.
Avaliação do pH do albúmen e da gema
Foi realizada em pHmetro, marca Mettler Toledo, necessário primeiramente separar o
Albúmen da Gema, para análises individuais. Posteriormente, determinado o pH de cada
substância (Albúmen e Gema) em duplicatas (IAL, 2008)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ovoscopia
O aspecto externo do ovo é o primeiro atributo de qualidade exigida pelo consumidor,
pois a aparência da casca influencia na escolha e compra. Além do aspecto visual, a análise da
casca pode fornecer informações importantes sobre a qualidade no interior dos ovos, uma vez
que ovos com casca trincada ou rachada pode ser entrada para contaminação microbiana
(SCATOLINI-SILVA, 2013). O método da ovoscopia permite avaliar a qualidade da casca do
ovo sem quebrá-lo. O aparelho para ovoscopia, utilizado para avaliar foi produzido com
material reciclável com uma lâmpada de Led, econômica e recarregável que permitiu verificar
com perfeição a porosidade das cascas, o tamanho da câmara de ar e a posição das gemas
através do albúmem.
Na Figura 1, nos quatro ovos analisados, os da esquerda estão com a casca mais
porosa que os ovos da direita. A maior porosidade indica que ocorreram trocas gasosas,
dilatando os poros da casca. Ovos com poros dilatados são mais suscetíveis à contaminação
microbiana. Ainda é possível observar o deslocamento das gemas, que nos ovos da esquerda
estão na parte superior (note-se o sombreamento no topo dos ovos), indicando o
envelhecimento do ovo.
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Figura 1. Porosidade da casca e posição da gema no aparelho de
Ovoscopia.

Fonte: Autores, 2019.

A espessura da casca também está relacionada com a idade e peso da poedeira, e
também com o tamanho do ovo. Quanto maior a espessura melhor a qualidade da casca. Uma
casca de menor espessura, possuindo os poros mais largos, pode favorecer aumento da perda
de dióxido de carbono para o ambiente, acelerando a perda da qualidade interna dos ovos (DE
LEMOS et al., 2014, OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). Outra característica que se pode
observar pela ovoscopia é o tamanho da câmara de ar.
Na Figura 2, observa-se que, a câmara de ar é maior (ovo da esquerda). O
envelhecimento do ovo faz com que as trocas gasosas aumentem o tamanho da câmara de ar.
Ovos recém produzidos possuem câmara pequena (ovo da direita).
Figura 2. Tamanho da câmara de ar em ovos visto pelo Ovoscópio.

Fonte: Autores, 2019.

Ferreira (2013) observou que os valores médios do tamanho da câmara de ar
aumentavam gradualmente ao longo do tempo de armazenamento. Podendo isso ser explicado
porque a câmara de ar aumenta de tamanho à medida que umidade e dióxido de carbono são
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perdidos ao longo do tempo, em ovos íntegros. Logo, a câmara de ar é um excelente indicador
de frescor de ovos.
Qualidade do albúmen e da gema
A qualidade interna dos ovos encontra-se diretamente relacionada às propriedades
funcionais, estéticas, microbiológicas da gema e do albúmen, limpeza e viscosidade do
albúmen, formato e resistência da gema (PIRES, 2013). A Figura 3 mostra perfeitamente, as
modificações que ocorrem dentro do ovo com o passar do tempo, comprometendo as suas
características.
Figura 3. Avaliação do conteúdo do Albúmen e
Gema.

Fonte: Autores,2019.

No primeiro ovo (esquerda), indica um produto mais fresco, percebe-se a presença da
Chalaza (apontada pela seta), proteína responsável pela centralização da gema. Outra
característica a observar é a viscosidade da clara, onde a mesma se divide em duas fases, uma
mais viscosa com uma pequena parte fluída, corroborando com o indicado por Sarcinelli et
al., (2007), onde é caracterizado como um albúmen de qualidade aquele que se apresenta
límpido, transparente, consistente, denso e com pequena porção fluida. Ainda sobre o
primeiro ovo, a gema se encontra alta e consistente, confirmando o frescor do produto.
Com o passar do tempo a clara torna-se liquida, espalhando-se com facilidade, como
mostra o segundo ovo (direita da figura), de acordo com Barbosa et al., (2008), fatores como
tempo e temperatura influenciam diretamente na qualidade interna do ovo, e a conservação
em baixas temperaturas é fator primordial de maneira a reduzir a perda de qualidade interna
dos ovos, pois temperaturas elevadas durante a estocagem levam a perda de água do albúmen
(clara) afetando sua consistência, fluidez e altura, elevando também o pH do ovo, o que afeta
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também a gema, pois a água livre se liga a proteínas e passa para a gema por osmose,
comprometendo a sua qualidade, já que enfraquece a membrana vitelina.
A cor da gema é a característica interna mais observada pelo consumidor, apesar de
ser uma medida subjetiva, que varia do amarelo claro ao laranja avermelhado, como mostra a
Figura 4.
Figura 4. Colorimétrica da Gema.

Fonte: Autores, 2019.

De acordo com o leque colorimétrico o ovo velho (esquerda) obteve um valor de 11 na
escala o que o classifica como uma marca de grandes redes de supermercado e o ovo (direita)
classifica-se como ovo comum. Os componentes principais que naturalmente ocorrem na
gema do ovo e que caracterizam a sua coloração são a luteína e zeaxantina, carotenóides de
FRU DPDUHOD RX ODUDQMD SHTXHQDV TXDQWLGDGHV GH ȕ-caroteno ou criptoxantina também são
encontradas. A pigmentação então é o resultado da deposição de oxicarotenóides chamados de
xantofilas na gema do ovo (GARCIA et al., 2002; SANTOS-BOCANEGRA et al., 2004). Os
beta-carotenos, normalmente encontrados em pequenas quantidades, são os responsáveis pelo
tom alaranjado dos ovos. Normalmente, uma coloração mais forte da gema em ovos de
poedeiras comerciais é desejável e depende exclusivamente da alimentação fornecida às
galinhas, uma vez que estas não são capazes de sintetizar esses pigmentos de cor, mas podem
absorver de 20 a 60% dos pigmentos da ração.
Análise do pH do albúmen e gema
Na Tabela 1 tem-se os valores de pH durante o armazenamento dos ovos, o pH do
albúmen aumenta a uma velocidade dependente da temperatura, desde um valor de 7,9 até um
máximo de 9,7. A gema fresca tem um pH próximo a 6, variando muito pouco, inclusive
durante um armazenamento prolongado
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Tabela 1. Valores de pH obtidos após análise do albúmen e gema dos ovos.
Amostra pH (Ovos 1ª coleta) pH (Ovos 2ª coleta)
Gema

9,50

9,69

Albúmen

6,61

7,40

Fonte: Autores, 2019.

O aumento do pH ocorre porque devido a porosidade da casca, onde ocorrem trocas
gasosas com o meio externo ao ovo, ocasionando perda de CO2 e se a umidade externa for
mais baixa que no interior do ovo, ocorre também evaporação de água. O aumento do teor de
Carbonato de sódio (Na2CO3) altera o sistema tampão, e consequentemente causa a elevação
do pH, o que provoca uma alteração na estrutura do gel com diminuição da viscosidade do
albúmen e da gema (OLIVEIRA, 2013).
CONCLUSÕES
O ovo é uma matéria prima de origem animal constitui-se um alimento altamente
perecível. Portanto, o Ovoscópio mesmo sendo de fabricação artesanal, pode fornecer dados
pertinentes sobre a qualidade das cascas e do interior do ovo, permitindo aos consumidores
distinguir ovos envelhecidos dos novos e as análises trouxeram dados em relação ao nível de
frescor. Logo este estudo poderá fomentar futuras pesquisas na área da qualidade de
tecnologia de ovos nas granjas industriais.
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RESUMO: A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19) alterou em diversos
aspectos o modo de vida das pessoas. Em virtude do isolamento social, a comercialização de
alimentos precisou se adequar à nova realidade em que o deslocamento dos consumidores aos
estabelecimentos tornou-se reduzido, havendo preferência pelo consumo em casa. Nesse
contexto, as embalagens individuais surgem como uma forma de garantir maior proteção ao
consumidor, isolando o produto do meio externo, além de serem cruciais para o transporte
seguro do alimento durante as entregas delivery. Sob essa perspectiva, objetivou-se através
deste estudo coletar dados acerca do crescimento no uso de embalagens durante a pandemia
em estabelecimentos do Alto Oeste Potiguar. Para isso, elaborou-se um questionário, através
da plataforma Google Forms, contendo 11 perguntas objetivas que foi enviado por meio do
Instagram e Whatsapp, ficando disponível por 20 dias, nos quais foram obtidas 20 respostas.
Foi observado, de forma abrangente, a utilização de aplicativos digitais como auxílio nas
vendas de delivery. Além disso ocorre nos empreendimentos consultados, um aumento no uso
de embalagens durante a pandemia (95% dos estabelecimentos alcançados), sendo o isopor e
plástico os materiais mais utilizados pelos respondentes.
Palavras–chave: Alimento seguro; Distanciamento social; Entrega de comida.
INTRODUÇÃO
No ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou uma nova doença
a COVID-19 (MARQUES et al., 2020). No Brasil, o primeiro caso ocorreu no estado de São
Paulo (BRITO et al., 2020). Mediante várias restrições nos estados de todo o país, o governo
do Rio Grande do Norte, através do decreto nº 29.541, de 20 de março de 2020,
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regulamentava as vendas de alimentos, as quais só podiam ser feitas por meio de entrega em
domicílio e pontos de coleta. Nesse contexto, as embalagens individuais tornaram-se uma
forma de garantir maior proteção ao consumidor, isolando o produto do meio externo, sendo
crucial em entregas delivery (MESTRINER, 2016).
A forma de descarte de embalagens externas pelo consumidor ao receber o alimento
também tornou-se uma das medidas de segurança recomendadas para evitar a propagação do
vírus SARS-CoV-2 (CEREST, 2020). Além dos cuidados que os funcionários devem adotar
no ambiente de trabalho, no preparo do alimento em si, os serviços de delivery também
receberam orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca de
como proceder para garantir a saúde e segurança do consumidor no momento da entrega.
(SÃO JOSÉ et al., 2020).
Junto com as recomendações de manipulação e higiene de embalagens destinadas ao
acondicionamento de alimentos para serviços de delivery, também houveram orientações
sobre a avaliação da saúde do trabalhador, conduta pessoal, distanciamento, uso de barreiras
físicas e de equipamentos de proteção individual ou máscaras faciais reutilizáveis, além da
divisão de turnos para os funcionários, controle de matéria-prima e transporte de produtos
(VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADO DE SANTA CATARINA, 2020).
Por outro lado, é válido ressaltar que o advento da tecnologia e das mídias sociais de
comunicação permitiu que uma grande quantidade de empreendedores passasse a investir no
marketing digital. Tal conjuntura pode ser percebida com a prevalência de softwares ou sites
que facilitam a visualização, escolha e compra de produtos sem a necessidade de se deslocar
até o estabelecimento físico. Segundo dados disponibilizados pela Mobills, os gastos nos
aplicativos Rappi, iFood e Uber Eats cresceram 149% no ano de 2020.
Com a crescente demanda de pedidos por entrega de comida, veio também o maior
uso de embalagens descartáveis, por ser mais higiênico e passar maior segurança para o
consumidor. Segundo dados retirados do relatório da Associação Brasileira das Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) durante a pandemia do novo coronavírus,
houve o aumento em 30% das vendas de embalagens descartáveis. A geração de resíduos
sólidos (tanto orgânicos quanto os recicláveis) no ano de 2020 aumentou de 15% a 25%
(ABRELPE, 2020).
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar as interferências do
contexto pandêmico no aumento do número de embalagens por serviços de delivery em
cidades do Alto Oeste Potiguar.
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MATERIAL E MÉTODOS
O estudo consistiu em uma abordagem relacionada à coleta de dados através de
questionário on-line (Google Forms), durante um período de 15 dias e nas cidades de
Alexandria, Encanto, Pau dos Ferros, Taboleiro Grande e Viçosa, composto por 11 questões
no total, sendo todas de múltipla escolha, relacionadas ao perfil em que o estabelecimento
comercial se enquadra e sobre a relação das embalagens utilizadas. Para tanto, foram
questionados os tipos de estabelecimentos, sua disponibilidade de oferta delivery para
público, os mecanismos digitais de vendas e o material mais presente nas embalagens
distribuídas juntamente com cada alimento. Estes estabelecimentos tiveram acesso ao
questionário através das redes sociais WhatsApp e Instagram. As cidades escolhidas para a
análise foram Pau dos Ferros, Alexandria, Encanto, Taboleiro Grande e Viçosa, ambas
localizadas no estado do Rio Grande do Norte. Os dados coletados, a partir dos questionários,
por sua vez, foram compilados em tabelas e gráficos com o auxílio do Microsoft Excel®,
(2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maior parte dos estabelecimentos alimentícios que responderam a pesquisa foram
sorveterias (40%) e lanchonetes (30%), seguido de restaurantes com cardápio fixo (25%) e de
um único bistrô (5%). Essa maior presença das sorveterias e lanchonetes deve-se ao seu
amplo cardápio de diferentes tipos de fast food, sorvetes e massas, fazendo com que se torne
mais viável a realização de delivery, devido ao rápido preparo e entrega desses tipos de
alimentos.
No que concerne ao tempo de mercado dos estabelecimentos, a pesquisa revelou que
30% deles possuem menos de um ano de funcionamento, o que significa que abriram durante
o período pandêmico, 40% dos estabelecimentos funcionam entre um tempo de um e cinco
anos, 15% já atuam entre cinco e dez anos, e os outros 15% atuam há dez anos ou mais.
Em relação ao delivery, 95% dos empreendimentos estudados já dispõem desse
serviço. Como menciona Soares e Lima (2020), a entrega de alimentos para o consumo fora
do estabelecimento tornou-se uma alternativa muito adotada durante a pandemia COVID-19,
pois possibilita o funcionamento dos comércios alimentícios durante o período de isolamento
social, sem que o consumidor necessite ir ao local de venda físico, evitando, assim, o contato
com um maior número de pessoas e, consequentemente, diminuindo a chance de transmissão
do vírus.
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Dentro da perspectiva de expansão de negócio e aumento de vendas tipo delivery para
os estabelecimentos das cidades estudadas, pode-se verificar que os aplicativos para a
realização de pedidos facilitaram o comércio e aproximaram os consumidores dos locais de
venda de alimentos. Com base nisso, o uso de softwares foi um excelente mecanismo
tecnológico, especialmente, no atual contexto pandêmico, em que foi indicado o
distanciamento social e muitos restaurantes tiveram que reduzir o número de consumidores
presenciais. O uso desses recursos digitais foi observado na em 95% dos estabelecimentos
entrevistados (Figura 1).
No cenário atual, torna-se perceptível como a criação de ambientes virtuais de
alimentação passou a impactar diretamente a vida moderna. Dessa forma, as redes sociais
continuam exercendo um papel importante na divulgação de imagens e vídeos, a fim de
atingir um maior número de indivíduos interessados em adquirir um determinado produto.
Figura 1- Utilização de aplicativo digital pelos estabelecimentos para vendas durante a
pandemia de COVID 19.

Conforme aponta Bittencourt (2019), ao se abordar sobre cultura de consumo é
importante destacar que esta tem relação direta com a economia de serviços vivenciada pela
sociedade atualmente e que, além disso, destaca-se um novo tipo de indústria de serviços, a
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chamada indústria criativa. O papel da tecnologia também fica evidente na esfera do
consumo, já que as tecnologias mobile estão sendo cada vez mais utilizadas para criar
maneiras que facilitem e auxiliem o dia a dia de seus usuários.
Ao serem questionados sobre o uso de embalagens descartáveis, os entrevistados em
sua grande maioria (95%), acreditavam que houve o aumento desse número durante a
pandemia, enquanto os outros 5% responderam que talvez houve esse aumento, não tendo
nenhuma resposta negativa, como mostrado na Figura 2A. Já quando questionados sobre a
higienização prévia das embalagens onde serão colocados os alimentos, a Figura 2B revela
um número elevado de comerciantes, 85% atentos a essa prática, e 15% relataram que não
fazem higienização prévia.
Figura 2. Aumento no uso das embalagens (A) e

Higienização das embalagens

nos estabelecimentos consultados (B)
(2A)

(2B)

Em relação ao uso do delivery pelos estabelecimentos, 65% dos que responderam à
pesquisa já executavam o serviço. É importante destacar que os outros estabelecimentos, 35%
do total, não utilizavam delivery antes da pandemia, como aponta a Figura 3. Dentre os
estabelecimentos alcançados, 25% se adequaram à atual situação pandêmica e também
passaram a disponibilizar o serviço. Restando 10% que permanecem sem a disponibilidade da
opção delivery.
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Figura 3. Presença de delivery entre os estabelecimentos

Em se tratando do tipo de material utilizado nas embalagens, observa-se na Figura 4
que todas as opções que continham no formulário foram mencionadas por pelo menos um
estabelecimento. Todavia, é importante salientarmos que as embalagens que obtiveram maior
percentual de uso nos estabelecimentos foram as desenvolvidas com isopor (80%), seguido de
plástico (50%). Com base nisso, os resultados obtidos não divergiram do estudo elaborado por
Teixeira et al. (2021) acerca da caracterização das embalagens de entregas de delivery, uma
vez que 80,4% dos entrevistados afirmaram que embalagens plásticas e de isopor são as que
mais costumam ser usadas em comidas.
Figura 4- Materiais mais utilizados dentre as embalagens dos estabelecimentos
consultados.

Tal conjuntura expressa nos dados ocorreu devido a preferência dos comerciantes por
uma embalagem que se adeque de maneira eficiente ao alimento acondicionado (70%) e que
ofereça praticidade (45%) como demonstra a Figura 5.
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Figura 5. Motivação para a escolha do material utilizado nas embalagens adotadas
pelos estabelecimentos.

Em contrapartida, o cenário atual mostra um grave aumento no número de embalagens
descartáveis, que contribuem, significativamente, para o acúmulo de compostos não
biodegradáveis e lixo no solo terrestre. Contudo, foi observado que os estabelecimentos
entrevistados manifestaram uma baixa preocupação com relação aos danos ambientais que
essas embalagens podem acarretar.
Nessa perspectiva, Oliveira (2006) ressalta que o poliestireno expandido (EPS), mais
conhecido como isopor, é um termoplástico bastante utilizado como material de embalagem
para alimentos. Isso se deve ao fato desse polímero ser inodoro, inerte, ter propriedades como
barreira a vapor de água e umidade e, relativamente, baixo custo. Com isso, o EPS tem
inúmeras aplicações nesse segmento, podendo ser utilizado na forma de filmes, caixas
conservadoras para armazenamento e transporte de produtos frescos, bandejas de carnes e
aves, copos, entre outras.
Os plásticos, por sua vez, representam 39,6% do valor total da produção de
embalagens, de acordo com a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE, 2020). Eles têm
como vantagens o seu baixo peso, baixo custo, elevada resistência mecânica e química,
flexibilidade, possibilidade de aditivação e reciclabilidade. No entanto, sua principal
desvantagem é a variável permeabilidade à luz, gases, vapores e moléculas de baixo peso
molecular (HENNINGSSON et al. 2004; SCHWARK, 2009).
CONCLUSÕES
A maioria dos estabelecimentos participantes da pesquisa apontaram aumento no uso
de embalagens durante a pandemia, sendo isopor e plástico o material mais utilizado pelos
respondentes. Além disso, a utilização de aplicativos digitais como auxílio nas vendas ocorre
de forma abrangente nos empreendimentos consultados. Ademais, quanto ao dano ambiental,
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esse critério foi o menos observado pelos participantes no momento de escolha da
embalagem, sendo que a maior atenção é dada à maneira eficiente com que o alimento será
acondicionado, principalmente devido a maior parte dos alimentos destinados a entrega serem
preparações quentes.
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RESUMO: o objetivo deste trabalho é relatar a experiência da aplicação de uma estratégia
didática de treinamento sobre lavagem correta das mãos como recurso para promoção da
higiene e segurança alimentar no ambiente hospitalar, com profissionais dos setores de
nutrição e alimentação. Foi feito uso de um artefato educativo denominado de caixa da
verdade. A aplicação da caixa da verdade se deu no setor de Nutrição e alimentação e
consistia inicialmente em questionar aos profissionais sobre a forma utilizada para lavagem
das mãos, e em seguida, solicitá-los que lavassem as mãos como era realizado rotineiramente,
por meio da fricção alcoólica com álcool gel e após este processo adentrar as mãos dentro da
caixa da verdade. Por meio da caixa da verdade, foi evidenciado que grande parte dos
profissionais não fazia uso da sequência correta para higienização das mãos, sendo possível
evidenciar, através da luz negra contida na caixa, vários locais das mãos que não foram bem
ou até mesmo não higienizados. A aplicação da estratégia didática para treinamento sobre
higienização das mãos evidenciou o quanto é necessário capacitar e educar os profissionais
que estão envolvidos nos setores de nutrição e alimentação sobre a importância da
higienização das mãos.
Palavras–chave: Capacitação de recursos humanos; Educação sanitária; Segurança
alimentar.
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INTRODUÇÃO
As doenças transmitidas pelos alimentos (DTAs) são originadas pela ingestão de
alimentos e/ou de água que contenham agentes contaminantes de origem biológica, física ou
química, em quantidades que contaminam e afetam a saúde do consumidor (MORAES et al.,
2021).
As instituições hospitalares são locais aonde podem ocorrer DTAs devido a um risco
de contaminação pela produção de um grande número de refeições preparadas para os
pacientes. Assim, a higiene e segurança alimentar em serviços de alimentação hospitalar é um
cuidado de extrema importância, uma vez que incidentes relacionados à infecção por
alimentos pode ainda mais comprometer o quadro de saúde dos pacientes, haja vista que a
etiologia das Infeções hospitalares pode ser de origem exógena, por microorganismos
estranho ao paciente, estes, veiculados através da transmissão indireta, que envolve os
alimentos (PEREIRA, 2013).
Estudos indicam que os profissionais que estão envolvidos na manipulação e as mãos
destes profissionais é um dos principais veículos de contaminação dos alimentos e
desempenha papel importante na segurança e higiene dos alimentos em cadeia, desde o
recebimento, armazenamento, preparação e distribuição, pois os procedimentos de
higienização das mãos não seguem uma padronização e é comum entre manipuladores o uso
apenas de água, outros água e sabão e poucos fazem o uso correto da técnica de higienização
das mãos (SANTOS et al.,2020).
Logo, a implantação de treinamentos sobre higienização das mãos os manipuladores
que atuam em instituições hospitalares constituem uma necessidade educativa para a
promoção de boas práticas de higiene e segurança alimentar colaborando para oferta de
alimentos seguros.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência da aplicação de uma
estratégia didática de treinamento sobre lavagem correta das mãos como recurso para
promoção da higiene e segurança alimentar no ambiente hospitalar, com profissionais dos
setores de nutrição e alimentação.
.
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MATERIAL E MÉTODOS
A aplicação da estratégia didática teve como cenário um Hospital Público Regional de
Saúde localizado no município de Mossoró/RN. A escolha do local se deu pela instituição ser
referência em saúde para vários munícipios, recebendo diariamente um alto quantitativo de
pacientes, gerando, também, uma alta produção de alimentos.
A população alvo da ação foram 30 profissionais do setor de nutrição e alimentação da
instituição hospitalar, composto por: técnicos em nutrição, cozinheiras, auxiliares de cozinha
e copeiras, responsáveis pela manipulação e distribuição de alimentos aos pacientes nos
setores de clínica médica, cirúrgica geral, cirúrgica ortopédica da instituição.
Para o desenvolvimento estratégia educativa, foi feito uso de um artefato educativo
denominado de caixa da verdade (Figura1), confeccionada em papel kraft, pintada em cor
preta, com uma abertura central, que serve para visualização das mãos após estas serem
inseridas na caixa por duas aberturas na parte frontal.
Uma lâmpada de luz negra foi colocada no interior da caixa para permitir a
iluminação, majoritariamente por luz ultravioleta capaz de excitar compostos fosforescentes.
Foi providenciado álcool gel, onde foram inseridos marcas-texto de coloração amarelada para
permitir o processo de higienização das mãos por fricção que por sua vez permitia que os
profissionais visualizassem os locais das mãos que foram bem higienizados ou não.
A aplicação da caixa da verdade (Figura 2) se deu in loco no setor de Nutrição e
alimentação e consistia inicialmente em questionar aos profissionais sobre a forma utilizada
para lavagem das mãos, e em seguida, solicitá-los que lavassem as mãos como era realizado
rotineiramente, por meio da fricção alcoólica com álcool gel e após este processo adentrar as
mãos dentro da caixa da verdade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O que se observou durante a aplicação da estratégia didática foi certa resistência dos
profissionais a participarem, com discursos de não haver necessidade de treinamento, pois o
conhecimento sobre higienização das mãos era algo fácil, já bem conhecido por todos. No
entanto, é comum os profissionais conhecerem a importância da higienização, porém,
desconhecem a técnica correta, que envolve uma sequência lógica para efetivação do
procedimento (KORB et al., 2019).
Ao participarem do treinamento por meio da caixa da verdade (Figura 1), foi
evidenciado que grande parte dos profissionais não fazia uso da sequência correta para
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higienização das mãos, sendo possível evidenciar, através da luz negra contida na caixa,
vários locais das mãos que não foram bem ou até mesmo não higienizados (Figura 2).
Figura 1. Caixa da Verdade

Figura 2. Treinamento utilizando a caixa da verdade

CONCLUSÕES
A aplicação da estratégia didática para treinamento sobre higienização das mãos
evidenciou o quanto ainda é necessário capacitar e educar os profissionais que estão
envolvidos nos setores de nutrição e alimentação das instituições hospitalares sobre a
importância da higienização das mãos e a utilização da técnica correta para este
procedimento, acarretando inclusive uma reflexão crítica sobre a maneira que vinha sendo
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realizada a higienização das mãos a partir do que foi possível evidenciar através da caixa da
verdade.
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RESUMO: A busca por alimentos funcionais tem se tornado cada vez mais frequente no
nosso cotidiano, estimulando a indústria alimentícia a buscar ingredientes com atividade
funcional para produção de novos produtos alimentares. O uso de beta-glucanos para o
enriquecimento de alimentos apresenta-se como uma boa estratégia para aumentar a
funcionalidade de componentes alimentares, no entanto, a utilização desse ingrediente na
elaboração de alimentos pode ocasionar algumas alterações sensoriais, benéficas ou não.
Diante disso, o presente trabalho visa apontar, através de revisões de literatura, quais as
alterações sensoriais que o enriquecimento alimentar com beta-glucanos pode provocar nos
alimentos. Com base nos resultados obtidos, identificou-se que as principais alterações
observadas nos alimentos foram alterações de cor, viscosidade e absorção de água, todos os
produtos tiveram a sua cor intensificada (devido a baixa quantidade no teor de proteínas);
aumento da viscosidade; e aumento da absorção de água (consequências derivadas do auto
teor de fibras presentes nesses compostos). Logo, conclui-se que o enriquecimento de
produtos alimentícios com beta-glucanos pode favorecer alterações na qualidade sensorial
desses componentes, e que, em alguns alimentos, tais modificações podem acabar melhorando
a qualidade nutricional desses componentes.
Palavras–chave: Beta-gluacanos, Alimentos Funcionais, Compostos Bioativos, Propriedades
Funcionais.
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INTRODUÇÃO
Os beta-glucanos são polissacarídeos insolúveis de cadeia linear que estão presentes
principalmente nos tegumentos, pericarpo e grãos de cereais, sendo obtidos através de
extração. De acordo com Herion et al., (2019) esses componentes possuem uma combinação
QDVOLJDo}HVȕ ĺ H ĺ IRUPDQGRXPDHVWUXWXUDGH³HVFDGD´EHPFRPRVmRULFRV
em fibras, proteínas, compostos antioxidantes (ácidos fenólicos), alguns minerais (cálcio,
ferro, potássio e fósforo) e vitaminas (riboflavina, niacina, biotina), o autor ainda cita que a
cevada e a aveia são as fontes mais ricas de beta-glucanos (ambos contêm mais ou menos
4,5% desse componente na sua composição), já as quantidades encontradas no centeio e no
trigo são um pouco mais reduzidas (cerca de apenas 2,5%). Estudos envolvendo a
funcionalidade dos beta-glucanos veem crescendo consideravelmente, pois várias pesquisas
cientificas já apontam inúmeros benefícios desse polissacarídeo na redução dos riscos de
desenvolvimento de algumas doenças metabólicas, a exemplo da diabetes, obesidade e
doenças cardiovasculares (NOCENTE et al., 2021).
De acordo com Nasehi (2021), cereais e massas são considerados ótimos produtos
para serem enriquecidos com fibras alimentares, por possuírem uma matriz única. Ambos
(cereais e massas) são alimentos que possuem uma textura mais estável, e por consequência
não são tão suscetíveis a degradação, além de apresentarem uma boa aceitação sensorial.
Alimentos enriquecidos, em sua grande maioria, apresentam uma aceitabilidade maior que
alimentos não enriquecidos, pois possuem quantidade mais elevada de compostos nutritivos,
atuando na otimização da saúde, uma vez que auxiliam tanto na redução de colesterol sérico,
quanto no controle da glicemia (NOCENTE et al. 2021).
Toda via, Herion et al. (2019) destaca que para adicionar os beta-glucanos em alguma
preparação alimentícia faz-se necessário seguir diversos procedimentos de extração,
separados em várias etapas, e a maioria dessas etapas causa alguns danos à estrutura do
composto, resultando assim, na diminuição do peso molecular e consequentemente causando
perda de viscosidade. Nasehi (2021) destaca ainda que o processamento pode acabar causando
uma oxidação nas hidroxilas de glicose, que acaba levando a formação de carbonilas e
carboxilas, logo, se faz necessário entender quais as influências do enriquecimento de
produtos alimentícios com beta-glucanos para que só depois esses compostos possam passar
por qualquer tipo de procedimento ou cozimento.
Levando em consideração os aspectos supracitados, o presente trabalho possui como
objetivo apresentar, através de uma revisão de literatura quais são as alterações sensoriais que
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o enriquecimento com beta-glucano podem causar nos alimentos, citar quais as alterações
nutricionais que são identificadas durante o processo, e por fim, destacar quais os benefícios e
maléficos que esse enriquecimento pode trazer para os alimentos uma vez que interferem
diretamente na qualidade sensorial desses alimentos podendo assim refletir no poder de
aquisição dos mesmos perante a população.
MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se uma revisão de literatura entre os dias 16 de setembro e 16 de outubro de
2021, por meio de descritores como: “Beta-glucanos”, “Propriedades Físico-Químicas dos
Beta-glucanos”, “Enriquecimento com Beta-glucanos” e “Alimentos Funcionais”, a pesquisa
foi realizada nos bancos de dados da Scientifc Eletronic Library Online – SciELO, PubMed,
Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúdes, Plataforma Elsevier e
Plataforma MDPI, juntamente com a orientadora foram encontrados mais de 15 artigos em
torno do tema escolhido, mas para o trabalho foram selecionados apenas 08 estudos
científicos que possuíssem maior enfoque no tema proposto, sendo esse o critério de inclusão
e exclusão para escolha. Todos os artigos selecionados foram publicados na língua inglesa e
entre os anos de 2018 e 2021.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 disposta abaixo, foram apresentados os dados extraídos do material
utilizado durante a revisão de literatura, de forma que encontram-se dispostas informações
relativas à influência dos beta-glucanos na qualidade sensorial dos alimentos e quais as
possíveis alterações que esse enriquecimento proporciona. Apresenta-se também ao decorrer
do tópico, quais as alterações nutricionais que esse processo de enriquecimento pode
ocasionar.
Tabela 1. Estudos sobre a influência dos beta-glucanos na qualidade sensorial de produtos
alimentícios.
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Ao comparar os estudos de Cicero et al. (2020) com os demais estudos acima, foi
possível observar que o enriquecimento dos produtos supracitados (cuscuz, massas frescas e
massas secas) causou certa alteração a nível nutricional, as três categorias de alimentos
citados anteriormente apresentaram aumento das fibras dietéticas, já em relação a quantidade
de proteína, apenas as massas frescas e secas tiveram um aumento dos níveis proteicos (o
cuscuz enriquecido não apresentou diferenças significativas quanto ao teor de proteínas). Em
relação ao teor de cinzas, ambas as massas (massas secas e massas fresca) não apresentaram
alterações significativas, enquanto que o cuscuz enriquecido teve um aumento em
comparação com a amostra controle (NASEHI, 2021).
Por fim, podem-se citar os benefícios que a adição dos beta-glucanos desempenha
sobre a saúde humana quando incorporadas em produtos alimentícios. De acordo com Cicero
et al. (2020), o enriquecimento de alimentos com esse componente exerce influência sobre o
perfil lipídico, promovendo uma diminuição nos níveis séricos de LDL-c em indivíduos que
possuem hipercolesterolemia. Herion et al. (2019) cita as vantagens relacionadas ao
metabolismo da glicose, em que o consumo está relacionado a redução na resposta glicêmica
e a resposta à inVXOLQD LVVR pSRVVtYHO GHYLGR j YLVFRVLGDGHGRVȕ-glucanos, pois diminui o
esvaziamento gástrico retardando a entrega do quimo ao intestino), há também outros
benefícios como melhoria da função intestinal, otimização do sistema imunológico, além de
atuar no tratamento preventivo de tumores (há algumas evidências acerca das propriedades
anticâncer, pró-DSRSWyWLFDVHDQWLPXWDJrQLFDGRVȕ-glucanos da aveia e da cevada).
CONCLUSÕES
Com base nos estudos apresentados acima, observou-se que a presença do composto
beta-glucano, utilizado como estratégia de enriquecimento em produtos à base de cereais,
desempenha influência tanto nas qualidades sensoriais quanto no quesito nutricional.
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Nos tempos atuais a busca por alimentos mais saudáveis vem tornando-se cada vez
mais acentuada, o que incentiva as indústrias a intensificarem a busca por novas matériasprimas para a produção de produtos inovadores, logo, o uso de beta-glucanos para a produção
de gêneros alimentícios apresenta-se como uma ótima estratégia para o enriquecimento de
componentes alimentares uma vez que o consumo dos mesmos atua auxiliando na prevenção
de diversas patologias do organismo humano.
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RESUMO: A biomassa é composta de uma pasta da banana verde rica em amido resistente e
possui propriedades funcionais semelhantes às fibras alimentares, pode ser incluída na
culinária do dia a dia e em diversos produtos da indústria alimentícia. O trabalho objetivou-se
elaborar e caracterizar um patê da biomassa de banana-da-terra. O patê foi elaborado com o
preparo prévio da biomassa e mistura dos ingredientes, seguido de tratamento térmico e
envase. Com a biomassa e o patê foram realizadas as análises físico-químicas, de: pH, cor,
Aw, umidade, cinzas e °Brix. Para biomassa e patê foram obtidos, respectivamente, umidade
de 83,75% e 80,59%, cinzas de 0,50% e 1,16%, °Brix de 15 e 5, pH de 5,55 e 6,09; Aw de
0,96 e 0,96, e para cor, o L* foi de 50,10 e 40,0, a* foi de -5,66 e -4,0 e b* 23,9 e 20,08. O
produto foi elaborado de forma simples e prática, sendo um alimento funcional pela inclusão
da banana verde, que por ser uma matéria-prima versátil permitiu a elaboração do patê com
aspecto característico ao padrão.
Palavras–chave: Banana-da-terra; Elaboração; Patê.
INTRODUÇÃO
De acordo com Zandonadi (2009), a banana é uma das frutas mais cultivadas no
Brasil, com produção estimada de 7,0 milhões de toneladas por ano, o que corresponde a
aproximadamente 10% da produção mundial de banana. Entretanto, o maior produtor mundial
desta fruta é a Índia, cuja produção equivale a 24% da produção mundial.
A banana verde é composta por amido resistente possuindo propriedade semelhante à
fibra alimentar. Os componentes biológicos presentes em sua composição são primordiais
para promoção dos efeitos metabólicos e fisiológicos que auxiliam na prevenção de doenças,
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com isso, evidencia-se que esse alimento pode ser direcionado a benefícios específicos que
vão desde o bem-estar físico e mental à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.
Outrossim, o amido resistente possui também como uma de suas características a sensação de
maior saciedade, prevenindo substancialmente o acúmulo de gordura que provoca o sobrepeso
e a obesidade (SANTOS; SANTOS; OLIVEIRA, 2016).
A banana-da-terra (Musa paradisíaca L.) é considerada mais rica em amido do que em
açúcar, sendo encontrada na região Norte e Nordeste do Brasil (PONTES, 2009). A aceitação
de alimentos à base de banana verde tem sido alvo de vários estudos, principalmente porque
se trata de fonte alternativa de nutrientes saudáveis ao consumidor (IZIDORO, 2007). A polpa
da banana verde permite a elaboração de alimentos como pães, massas, maionese e patês
(RANIERI; DELANI, 2014).
O patê é um alimento prático e fácil de ser desenvolvido, e por isso quando elaborado
a partir da biomassa da banana verde oferece uma infinidade de benefícios a saúde,
contribuindo para a inclusão do amido resistente na alimentação de forma prática, a produção
do mesmo utilizando a banana da terra, permite aproveitar um produto típico da região, com o
cozimento do mesmo para produção do patê possibilita o aumento do amido resistente, que
possa ser introduzido no mercado alimentício o que potencializa o uso de matrizes regionais
na produção de alimentos que tem efeito benéfico ao consumidor.
Embora a banana seja um produto de fácil aquisição, ter boa aceitação pelos
consumidores, e possuir grande variedade de subprodutos que podem ser desenvolvidos ou
enriquecidos a partir da utilização da banana verde, a sociedade brasileira desconhece o
potencial funcional trazido pelo seu consumo na forma de biomassa e os benefícios para
simbiose intestinal (SANTOS; SANTOS; OLIVEIRA, 2016).
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi elaborar e realizar a caracterização físicoquímica do patê da biomassa de banana-da-terra.
MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção da Banana Verde e Desenvolvimento do Patê
A matéria-prima foi adquirida em uma feira livre da cidade de Macapá e os demais
ingredientes necessários para a formulação do patê foram obtidos em um supermercado local
da cidade. Os critérios estabelecidos para a escolha das bananas foram: a casca deve
apresentar cor verde, tamanho grande, textura firme, as frutas não devem apresentar danos
físicos e manchas na casca em decorrência de ação de microrganismos.
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Processamento da Biomassa da Banana Verde
Após a obtenção das bananas verdes, estas foram levadas até o laboratório do Instituto
Federal do Amapá e iniciado o processo de formulação da biomassa da banana verde (figura
2). Nesta etapa apresentada em fluxograma, as bananas com casca foram lavadas com água
corrente e foram sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm por 10 minutos
de acordo com a metodologia de Silveira et al. (2017). Após limpeza e sanitização, foram
cortadas transversalmente e colocadas em panela de pressão com água filtrada até cobri-las
por 10 minutos (RANIERE; DELANI, 2014).
Depois do cozimento, as bananas ficaram sob resfriamento em bancada por 5 minutos
e em seguida foram descascadas, cortadas em pequenos pedaços e trituradas em liquidificador
doméstico com adição progressiva de água aquecida até se obter consistência de pasta. Para a
consistência desejada, foi padronizada a quantidade dos ingredientes, principalmente a de
água na biomassa, sendo que para 1.534,46 g de biomassa da banana foram necessários 1.300
mL de água.
Figura 1: Fluxograma obtenção da Biomassa de Banana-da-Terra verde.
Figura 2: Biomassa da banana verde

Fonte: Autores

Processamento do Patê com Biomassa da Banana Verde
Para elaboração do patê com biomassa da banana verde (figura 3), inicialmente
realizou-se a mistura dos ingredientes descritos na Tabela 1, seguida de homogeneização sob
aquecimento até atingir a temperatura de pasteurização durante 30 minutos a uma temperatura
de 80 °C. Segundo a metodologia de Grando et al. (2016). Após o tratamento térmico, o patê
foi envasado em recipientes plásticos e armazenado sobre resfriamento para as demais
análises.
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Figura 3: Patê da biomassa da banana verde

Fonte: Autores

Na Tabela 1 tem-se a formulação do patê de biomassa-da-banana-terra
Tabela 1. Formulação do Patê de Biomassa da Banana-da-Terra verde

Fonte: Autores

Ingredientes
Quantidade
Biomassa da banana verde
38,9%
Peito de frango
73,9%
Azeite de oliva
0,9%
Frango cozido desfiado (26,7%)
Sal
2,9%
Urucum
1,0%
Cebola
16,7%
Alho
4,7%
Água
38,9%
Orégano
0,1%
Coentro e cebolinha picados
1,3%

Análises de caracterização físico-química
As análises de caracterização físico-químicas efetuadas, correspondem a potencial
hidrogeniônico (pH), umidade, cinzas, conforme a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo
Lutz (2008). As determinações de atividade de água, cor e sólidos e solúveis, foram realizadas
por leitura direta nos respectivos equipamentos analisador de atividade de água, calorímetro e
refratômetro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 são apresentados os resultados correspondentes à avaliação físico-química
da Biomassa e Patê da Banana Verde.
Tabela 2. Avaliação físico-química da Biomassa e Patê da Banana Verde
Parâmetros
Umidade (%)
Cinzas (%)
°Brix
Aw
pH
*L
*a
Cor
*b

Biomassa
83,75 ± 1,25
0,50 ± 0,00
15 ± 0
0,96 ± 0,01
5,55 ± 0,09
50,10 ± 0,03
-5,66 ± 0,00
23,9 ± 0,01

Patê
80,59 ± 1,86
1,16 ± 0,28
5±0
0,96 ± 0,00
6,09 ± 0,01
40,0 ± 0,5
-4,0 ± 0,0
20,08 ± 0,1

A biomassa apresentou valor médio para o parâmetro de umidade de 83,75%. O alto
teor de umidade deve ser explicado pela adição da água na etapa de cocção da biomassa. No
estudo de Izidoro (2007) relatou resultado de 89,05% da biomassa da banana verde cozida,
superior ao valor encontrado neste estudo. Com relação ao parâmetro de cinzas da formulação
da biomassa, foi obtido resultado que apontaram a quantidade de 0,50 g/100 g.
Mello et al. (2017) encontraram para biomassa da banana verde valores de 0,37
g/100g, inferior ao encontrado neste estudo. No trabalho de Gelinsk et al. (2015), o teor de
cinza foi de 2,59 g/100g, o que mostra que o patê de biomassa de banana verde é mais
saudável, pela menor concentração de sais presentes.
Acerca dos resultados de °Brix pode-se perceber que a biomassa apresentou um valor
acentuado (15 °Brix). Quanto ao parâmetro pH, os resultados foram de 5,55 para biomassa. O
resultado encontrado neste estudo para este parâmetro difere ao referido por Izidoro et al.
(2007), 6,21 para polpa cozida de banana verde.
O patê, obteve um elevado conteúdo de umidade 80,59%, resultado superior ao
relatado no estudo de Guimarães et al. (2016) na elaboração de patê de origem vegetal, feito a
partir do subproduto de soja, foram observados valores de umidade em torno de 75% a 80%.
Para cinzas, o patê apresentou valor médio de 1,16 g/100g esse resultado pode ser atrelado à
adição de condimentos acrescentados no patê. A biomassa expressou um alto teor de atividade
de água 0,96, este resultado pode estar relacionado à adição de água na etapa de cocção da
biomassa.
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O patê (5°Brix) na elaboração deste produto são adicionados inúmeros ingredientes à
biomassa além de água, justificando o abaixamento deste parâmetro. O pH do patê foi de
6,09, resultados inferiores aos encontrados por Lustosa & Casagrande (2012) para biscoitos
tipo cookie com farinha da banana verde que apresentou 8,95.
O valor médio obtido na análise de atividade de água do patê foi de 0,96 e por tratar-se
de um produto com ingredientes úmidos, já era esperado (frango, biomassa, água). Resultado
superior ao encontrado por Lustosa et al. (2012) para outro produto da biomassa da banana
verde (cookie), 0,55. Isso evidencia a versatilidade deste produto, uma vez que tanto é
possível obter produtos com alta umidade, quanto com baixa umidade e maior vida de
prateleira.
A partir dos dados de luminosidade (L*) obtidos, o da biomassa apresentou resultado
maior (50,10) comparado com o do patê (40,0). Os resultados obtidos foram próximos ao
referidos por Oliveira & Curta (2014), no qual avaliaram cookie isento de glúten obtido com
biomassa e farinha de banana verde, obtendo o valor médio de 51,54.
Quanto ao índice a*, no presente estudo, todas as formulações de patê e biomassa
analisadas, apresentaram baixos valores para o índice a*, onde a biomassa apresentou -5,66 e
o patê -4,0 confirmando a baixa pigmentação verde nas amostras.
Os valores médios de intensidade de amarelo +b* das amostras de patê e biomassa da
banana apresentaram valores absolutos diferentes, a biomassa apresentou resultado maior
(23,9) com relação ao patê (20,08).
O patê formulado apresentou consistência semelhante ao produto comercial padrão,
quanto ao aspecto visual, o produto formulado obteve coloração levemente esverdeada, em
decorrência da biomassa da banana verde, pelo fato da biomassa ser insípido o sabor do
frango e dos demais ingredientes foram mais predominante. Contudo, para dados mais
consistentes em relação às características sensoriais é necessário realizar uma análise sensorial
para avaliação dos atributos e especialmente a aceitação deste produto.
Pode-se observar que a inclusão dos ingredientes para a formulação do patê alterou
pouco os parâmetros físico-químicos em relação a biomassa, em valores absolutos e que o
tratamento térmico realizado é fundamental para a sua vida de prateleira, visto suas
características que indicam sua perecibilidade. Quando formulado em condições higiênicosanitárias, o patê formulado utilizando a banana-da-terra constitui uma alternativa
diferenciada da utilização dessa espécie que tem um elevado consumo na região Norte do
Brasil.
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CONCLUSÕES
Este estudo possibilitou a formulação de um produto alimentício utilizando como
matéria-prima uma fruta abundante da região, a qual suas características estudadas
demonstram uma perecibilidade reformando a importância do emprego da pasteurização em
sua elaboração. O produto foi elaborado de forma simples e prática, sendo um alimento
funcional pela inclusão da banana da verde, que por ser uma matéria-prima versátil permitiu a
elaboração do patê com aspecto característico ao padrão.
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RESUMO: A produção do iogurte é um mercado que cresce significativamente. Porém o
mercado dos produtos com baixo teor de lactose ainda é pouco explorado no Brasil, apesar de
milhões de pessoas sofrerem de má absorção ou intolerância à lactose. Além disso, há uma
busca incessante por novos sabores e alimentos que ofereçam praticidade, qualidade e
inovação. Por isso, que a elaboração do iogurte deslactosado com a adição de geleia de frutas,
torna-se uma alternativa viável. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um
iogurte deslactosado adicionado de geleia de abacaxi com hortelã. Após o processo de
elaboração do iogurte sem lactose, realizou-se a análise sensorial com 40 provadores não
treinados escolhidos de forma aleatória, utilizando o teste afetivo com escala hedônica de 9
pontos (desgostei muitíssimo/gostei muitíssimo). De acordo com os resultados obtidos, a
produção do iogurte deslactosado torna-se totalmente viável, visando atender principalmente
ao público intolerante à lactose, tornando-se assim uma alternativa para estes, bem como, a
produção de geleia de abacaxi com hortelã, uma combinação popular e de característica
brasileira, caracterizada por agregar sabores e aromas agregáveis ao produto.
Palavras–chave: Iogurte sem lactose; intolerância; teste de aceitabilidade.
INTRODUÇÃO
O leite é uma emulsão de cor branca, levemente amarelada, odor suave e gosto
levemente adocicado. É considerado um alimento completo que possui proteínas, vitaminas,
minerais, gorduras e carboidratos. Tanto o leite como seus derivados são grandes fontes de
proteína animal e de cálcio. Entretanto, a capacidade de digerir a lactose contida no leite
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depende da presença e atividade da enzima lactase existente no intestino, que com o passar
dos anos tem uma redução na sua produção (MATHIÚS et al., 2016).
A intolerância à lactose afeta 33% a 75% da população mundial e pode estar associada
a vários fatores genéticos. A lactose na dieta pode ser encontrada tanto no leite, quanto nos
seus derivados, que constituem simultaneamente as fontes primárias de cálcio. Geralmente as
pessoas com intolerância à lactose param de consumir leite e produtos lácteos, o que pode
causar deficiência de cálcio e vitaminas, e o desenvolvimento de osteoporose (RATAJCZAK
et al, 2020).
Isso tem motivado a indústria de alimentos a buscar por novas alternativas, a fim de
aprimorar produtos tradicionais e desenvolver novos produtos que atendam às necessidades
nutricionais de pessoas intolerantes. Por isso que já existe no mercado, produtos alternativos,
com reduzidos teores de lactose. Entre esses produtos podemos destacar os iogurtes, queijos
duros e leites processados (PEREIRA et al., 2012).
A fabricação de novos produtos, como o iogurte deslactosado acrescido de geleia de
frutas é uma alternativa para intolerantes a lactose e uma inovação para o mercado
consumidor.
O iogurte é produzido através da ação de cultura mista de micro-organismo que se
alimentam da lactose. Ele contém quantidades significativas de gordura, minerais, vitaminas e
menos lactose do que o leite puro. No geral, é um produto fermentado do leite com gosto
tendendo para o azedo (ROBERT, 2008).
Além do iogurte possuir um alto valor nutritivo e ser considerado equilibrado e
adequado a qualquer dieta, como agente regulador das funções digestivas (HEYMAN., 2006).
A geleia, por meio do uso da tecnologia em alimentos, pode ser uma alternativa viável para o
processamento, aproveitamento e consumo de frutas, principalmente as exóticas, promovendo
maior oferta, aumentando a vida de prateleira, agregando valor ao fruto e contribuindo para a
geração de renda. (SANTOS et al., 2012).
Tendo em vista a importância e o valor nutricional tanto das frutas regionais, no caso
do abacaxi, quanto do hortelã, que apesar de conhecidos e presentes na gastronomia regional,
são culturas pouco exploradas na área industrial, de certa forma explorar o uso dessas culturas
na produção de iogurtes poderão contribuir na indústria alimentícia trazendo novos sabores de
frutas ao mercado, além das propriedades nutricionais, adicionando as funcionais e
regionalizando o produto (GOMES et al., 2016).
Com base na procura por novos produtos alimentícios, afim de suprir a necessidade de
pessoas que sofrem com a intolerância à lactose, este trabalho tem como objetivo desenvolver
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um iogurte deslactosado adicionado de geleia de abacaxi com hortelã e avaliar a sua
aceitabilidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado durante a disciplina de Tecnologia de Laticínios, como
requisito parcial para a conclusão da mesma. Todo o desenvolvimento da pesquisa se realizou
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN –
Campus Currais Novos. O iogurte e a geleia foram produzidos na Usina de Beneficiamento
do Leite (Usina escolar) e a análise sensorial em sala climatizada com cabines individuais.
Elaboração do iogurte deslactosado
Para a elaboração do iogurte foram utilizados, leite bovino oriundo da empresa A2L
Laticínios Industria e Comercio Lta- Sertão Seridó situada na cidade de Currais Novos-RN,
açúcar da marca Alegre®, estabilizante da marca Poregi® da linha Progel, amido da marca
Gemacom® e fermento termofilico do tipo O (Steptococous termófilosba e Lactobacillus
bulgaricus) da marca VILAC®, todos estes fornecidos pelo campus.
Após o recebimento do leite, adicionou-se a enzima lactase, que permaneceu agindo
no mesmo por 2 horas à 20ºC, na câmara fria. Em seguida misturou-se os ingredientes secos
(amido, cerca de 250 gramas; estabilizante, 75 gramas e açúcar 2,5kg) adicionando-os em 30
litros de leite, sendo este submetido a etapa de pasteurização, à 65ºC por 30 minutos. Em
seguida, foi resfriado em câmara fria, para atingir a temperatura ótima de crescimento dos
microrganismos termófilos (bactérias lácticas). Chegando a temperatura de 38ºC, inoculou-se
ao leite, o fermento termofilico do tipo O (Streptococous termófilos e Lactobacillus
bulgaricus) que foi antes diluído em cerca de 1g em 500ml de leite, para então ser adicionado
no mesmo apenas 50ml desta diluição. O período de fermentação foi de 8 a 10 horas,
denominado fermentação lenta.
Terminado o período de fermentação, o leite (iogurte) já fermentado foi submetido ao
resfriamento em câmara fria, até o momento que se atingiu a temperatura de 20ºC. Após, em 2
L de iogurte adicionou-se cerca de 400g de geleia, misturando-os. E em seguida, adicionou-se
em potes de polipropileno de 250 ml, uma camada de geleia e uma camada significativa desta
mistura do iogurte e geleia, em 40 potes. Por fim o produto foi armazenado em câmara fria.
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Elaboração da geléia de abacaxi com hortelã
Para a elaboração da geleia foram utilizados Abacaxis da variedade Havaí, hortelã
(especificamente as folhas), açúcar cristal da marca Néctar® e maracujás da variedade
maracujá-amarelo, sendo estes obtidos no comercio local da cidade de Currais Novos-RN.
Os abacaxis foram higienizados, descascados e picados em pedaços pequenos (Em
torno de 1kg). As folhas de hortelã e os maracujás também passaram pelo processo de
higienização. Logo após o despolpamento dos maracujás, as cascas contendo os albedos
(extrato pectinoso), foram submetidos ao cozimento, por aproximadamente 45 minutos. Em
seguida esperou-se cerca de 30 minutos, para a retirada do albedo.
Posteriormente, foi processado no liquidificador (a nível industrial) o albedo (extrato
pectinoso), juntamente com as folhas de hortelã.
Sob condições de aquecimento, foi adicionado os abacaxis cortados junto com o
açúcar para se conseguir uma breve caramelização, acrescentando em seguida o albedo batido
com as folhas de hortelã.
Com a finalização do processamento e obtenção da geleia, colocou-a na câmara fria
para o seu resfriamento e armazenamento.
Teste sensorial
A análise sensorial foi realizada em sala climatizada a 20°C, em cabines individuais e
sob luz branca, no horário das 14:40h às 15:30h. Participaram da análise 40 provadores não
treinados, constituído de alunos, professores e técnicos administrativos do IFRN (Campus
Currais Novos), que responderam ao questionário.
O teste de aceitação sensorial foi realizado utilizando-se uma escala hedônica de 9
pontos (Figura 1), segundo metodologia proposta por Dutcosky (2013). Os provadores
deveriam avaliar as amostras de forma global, atribuindo valores que variavam de 1“desgostei extremamente” a 9- “gostei extremamente”. Já no teste de intenção de compra
utilizou uma escala de cinco pontos variando desde 1- “certamente não compraria” até 5“certamente compraria”.
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Figura 1. Ficha utilizada para avaliação sensorial das geleias de abacaxi com hortelã.

Fonte: Autoras

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos pelo teste de aceitação sensorial para a
formulação do iogurte deslactosado acrescido de geleia de abacaxi com hortelã.
Conforme pode ser verificado na Tabela 1, a aparência, o aroma, a consistência, a cor,
o sabor e a avaliação global apresentaram uma média bastante alta, indicando ótima aceitação
por parte dos provadores. As médias se encontram dentro do intervalo que vai de “gostei
regularmente” a “gostei muitíssimo”.
Tabela 1. Resultado da análise sensorial do iogurte deslactosado acrescido de geleia de
abacaxi com hortelã.
Média

Atributo
Aparência
Aroma
Consistência
Cor
Sabor
Avaliação global

7,4
7,5
7,1
9,5
8,3
7,5
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Fonte: Autoras

A Figuras 2 apresenta o resultado do teste de intenção de compra do produto para
homens.
Figura 2. Intenção de compra do iogurte deslactosado acrescido de geleia de abacaxi com
hortelã. (1: certamente não compraria; 2: provavelmente não compraria; 3: tenho dúvidas se
compraria; 4: provavelmente compraria; 5: certamente compraria).
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Ž
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Ž
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W
Ϯ
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Ϭ

Ϯ
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Fonte: Autoras
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A Figuras 3 apresenta o resultado do teste de intenção de compra do produto para
mulheres.
Figura 3. Intenção de compra do iogurte deslactosado acrescido de geleia de abacaxi com
hortelã. (1: certamente não compraria; 2: provavelmente não compraria; 3: tenho dúvidas se
compraria; 4: provavelmente compraria; 5: certamente compraria.
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Ž
ƌ
W

ϭϱ

ϭϰ͕ϴ
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ϰ

ϱ

Fonte: Autoras

Os gráficos mostram que o produto obteve excelentes notas de intenção de compra,
pois apresentou grande potencial de mercado uma vez que a maioria dos provadores tanto do
sexo feminino, como do sexo masculino, responderam que “provavelmente compraria” e
“certamente compraria” este, caso fosse comercializado.

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados apresentados no trabalho, conclui-se que a produção do
iogurte deslactosado, torna-se totalmente viável, visando atender principalmente ao público
intolerante à lactose, tornando-se assim uma alternativa para estes, bem como, a produção de
geleia de abacaxi com hortelã, uma combinação popular e de característica brasileira,
caracterizada por agregar sabores e aromas agregáveis ao produto.
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Além disso, as combinações do iogurte com a geleia, apresentaram uma excelente
aceitação sensorial e de grande intensão de compra pelos provadores, o que garante potencial
de competição no mercado com produtos já existentes, como também uma boa alternativa
para a agricultura familiar. Sugere-se para trabalhos futuros a realização de análises
microbiológicas e físico-químicas para avaliar a estabilidade do produto.
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RESUMO: A busca por alimentos “prontos para o consumo” tem crescido e as bebidas não
alcoólicas podem ser matrizes alimentares de interesse para a aplicação de prebióticos. Assim,
objetivou-se avaliar os efeitos da adição de frutanos tipo inulina nas características físicoquímica (umidade, cinzas, Sólidos Solúveis Totais, pH, acidez total, açúcares redutores, nãoredutores e totais) e sensorial (aparência, cor, aroma, sabor, consistência e impressão global;
Índice de Aceitabilidade e intenção de compra) de néctar misto de abacaxi, laranja e
maracujá. Os dados obtidos foram analisados, através de Análise de Variância, em
Delineamento Inteiramente Casualizado, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a
5% de significância. O néctar misto com adição de inulina indicou aproximadamente 3× mais
açúcares totais em relação ao néctar misto controle. As médias das notas dos atributos de
aceitação sensorial variaram entre os termos hedônicos “gostei moderadamente” e “gostei
muito”. Os néctares mistos indicaram Índices de Aceitabilidade > 80% em todos os atributos
avaliados. A recorrente indicação de que possivelmente comprariam o produto atestou que o
néctar misto de abacaxi, laranja e maracujá adicionado de inulina pode ser viável e bem aceito
sensorialmente.
Palavras-chave: Ananas comosus; Citrus sinensis; índice de aceitabilidade; Passiflora edulis;
prebióticos.
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INTRODUÇÃO
A busca por alimentos “prontos para o consumo” tem crescido, com apelo para
aqueles produtos que apresentam uma composição nutricional equilibrada e características
sensoriais satisfatórias (COSTA et al., 2021). Entre as tendências da indústria de alimentos
estão os produtos com propriedades funcionais, que podem ser conferidas por ingredientes
específicos, como os prebióticos, probióticos e simbióticos (FEITOSA et al., 2019a;
FEITOSA et al., 2019b).
Os frutanos do tipo inulina são carboidratos de reserva, encontrados em alimentos,
como banana, alho e cebola (MACEDO et al., 2020). A potente contribuição para o equilíbrio
da flora intestinal aprovou a inulina como um prebiótico, decorrente das alegações de
propriedade funcional. É recomendável que o consumo diário seja acompanhado da ingestão
de líquidos (BRASIL, 2019).
As bebidas não alcoólicas podem ser matrizes alimentares de interesse para a
aplicação de frutanos do tipo inulina, as quais tem obtido cada vez mais visibilidade
mercadológica (ABDEL-RAHMAN et al., 2019; HOLANDA et al., 2020). Segundo Oliveira
et al., (2017), os sucos e néctares mistos estão entre os produtos que podem exercer um papel
que vai além da convencional função nutricional dos alimentos.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através do Decreto
nº 6.871, de 4 de junho de 2009, define o néctar misto como a bebida obtida da diluição em
água potável da mistura de partes comestíveis de vegetais, de seus extratos ou combinação de
ambos, e adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto (BRASIL, 2009).
No mapa do agronegócio global, o Brasil possui maior visibilidade principalmente no
segmento da fruticultura. Em 2019 foi registrada uma produção de 43 milhões de toneladas de
frutas (CARVALHO, 2020), com destaque para as tecnologias de produção dos néctares de
abacaxi (Ananas comosus), laranja (Citrus sinensis) e maracujá (Passiflora edulis). Neste
contexto, objetivou-se avaliar os efeitos da adição de frutanos tipo inulina nas características
físico-química e sensorial de néctar misto de abacaxi, laranja e maracujá.
MATERIAL E MÉTODOS
Formulação e processamento dos néctares mistos
A pesquisa foi desenvolvida nos Laboratórios de Ciência e Tecnologia de Alimentos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
campus Pau dos Ferros-RN. Os ingredientes utilizados foram obtidos no comércio varejista da
cidade de Pau dos Ferros-RN e as proporções estão apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Ingredientes e respectivas proporções para cada formulação de néctar misto.
Formulações
N

Ingredientes

N

1

2

g ou mL

%

g ou mL

%

Água

650

51,38

650

49,06

Suco de laranja

200

15,81

200

15,09

Polpa de abacaxi

200

15,81

200

15,09

Polpa de maracujá

125

9,88

125

9,43

Sacarose

90

7,12

90

6,79

Inulina (Orafti®)

0

0,00

60

4,54

Total

1.265

100,00

1.325

100,00

N – sem inulina; e N – com inulina.
1

2

Os vegetais foram higienizados pela lavagem em água corrente, sanitização em
solução de hipoclorito de sódio (200 ppm/ 15 min.) e enxágue. Posteriormente, a laranja foi
utilizada para extração do suco; o abacaxi e o maracujá foram submetidos aos processos
tecnológicos apropriados para a preparação das polpas, de acordo com as recomendações de
Brasil (2018) e Oliveira et al., (2018).
Para o processamento dos néctares mistos foram realizados testes preliminares,
principalmente relacionados à determinação das proporções ideais de polpas de frutas. Foi
considerada ainda a quantidade mínima de 5 g de inulina, exigida pela legislação vigente, para
que o produto obtivesse uma alegação de propriedade funcional, com a recomendação de
consumo diário do produto pronto para consumo (BRASIL, 2019).
A proporção de cada ingrediente foi medida, conforme as concentrações das
respectivas formulações: N – sem inulina; e N – com inulina. Inicialmente, os ingredientes
1

2

foram submetidos a operação unitária de trituração em liquidificador industrial
(SKYMSEN®) até completa homogeneização, sendo o açúcar e a inulina misturados
antecipadamente e adicionados durante o processo. Posteriormente, foram realizadas as etapas
de filtração em peneiras de aço inoxidável, tratamento térmico (90 ºC/ 60 seg.), envase a
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quente em garrafas de vidro (300 mL) e vedação das garrafas com tampas plásticas de rosca.
Então, os néctares mistos foram resfriados, através de aspersão da solução de hipoclorito de
sódio (100 ppm), e armazenados a 35 °C.

Análises físico-químicas dos néctares mistos
As análises físico-químicas foram realizadas em pelo menos 3 repetições, de acordo
com as instruções do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). Os parâmetros avaliados foram teor
de umidade (secagem em estufa, a 105 ºC/ 24 h); cinzas (incineração em forno mufla, a 550
ºC/ 6 h); Sólidos Solúveis Totais (SST), através de leitura direta em refratômetro digital; pH,
através de leitura direta em pHmetro, calibrado utilizando soluções tampões com pH 4,0 e
7,0; acidez total por titulometria, utilizando Hidróxido de Sódio (NaOH) padronizado a 0,1
mol.L-1 e indicador fenolftaleína a 1%; açúcares redutores (AR), açúcares não-redutores
(ANR) e açúcares totais (AT) pelo método de Lane-Eynon, utilizando soluções de Fehling A
e B.
Análise sensorial dos néctares mistos
A análise sensorial foi realizada de acordo com recomendações de Dutcosky (2013),
com 60 provadores voluntários e não treinados, de ambos os sexos, com idade entre 15 e 35
anos. A aceitação sensorial foi avaliada quanto aos atributos aparência, cor, aroma, sabor,
consistência e impressão global, por meio de uma escala hedônica de nove pontos: 9 - gostei
muitíssimo, 8 - gostei muito, 7 - gostei moderadamente, 6 - gostei ligeiramente, 5 - nem
gostei/nem desgostei, 4 - desgostei ligeiramente, 3 - desgostei moderadamente, 2 - desgostei
muito e 1 - desgostei extremamente.
Foram calculados os Índices de Aceitabilidade (IA) de cada atributo de aceitação
sensorial, conforme a Eq. 1, na qual: M – nota média geral obtida pelo atributo; e N – número
de pontos da escala hedônica (GULARTE, 2009).
(1)
A intenção de compra também foi analisada, através da escala hedônica de cinco
pontos: 5 - certamente compraria o produto, 4 - possivelmente compraria o produto, 3 - talvez
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comprasse, talvez não comprasse, 2 - possivelmente não compraria o produto e 1 - certamente
não compraria o produto (DUTCOSKY, 2013).

Análise estatística
Foi utilizado o Teste Shapiro-Wilk para atestar a normalidade dos dados, refutando a
hipótese de não normalidade. Os dados obtidos foram analisados com auxílio do software
Assistat versão 7.7 beta (SILVA; AZEVEDO, 2016), através de Análise de Variância
(ANOVA). Utilizou-se um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características físico-químicas dos néctares mistos
Os resultados dos parâmetros físico-químicos avaliados nos néctares mistos estão
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Parâmetros físico-químicos avaliados nos néctares mistos.
Parâmetros

Néctares mistos
N

1

Umidade (%)

N

2

88,40 ± 0,56 87,97 ± 0,65
a

a

Cinzas (%)

0,25 ± 0,06

SST (°Brix)

13,50 + 0,10 13,55 + 0,13

pH

a

0,22 ± 0,12
a

a

a

3,50 ± 0,01

3,44 ± 0,01

Acidez total (%) 0,58 ± 0,02

0,56 ± 0,06

a

a

AR (%)

4,07 ± 0,41
b

a

a

5,79 ± 0,79
a

ANR (%)

6,30 ± 0,70 24,92 ± 0,95

AT (%)

10,37 ± 0,75 30,71 ± 0,23

b

a

b

a

N1 – sem inulina, N2 – com inulina, SST – sólidos solúveis totais, AR – açúcares redutores, ANR – açúcares
não-redutores, AT – açúcares totais. Médias seguidas na linha pela mesma letra não diferem significativamente
entre si (p<0,05).
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Não foram observadas diferenças estatísticas significativas (p<0,05) entre os néctares
mistos nos parâmetros de umidade, cinzas, SST, pH e acidez total. Observou-se elevados
teores de umidade por se tratar de uma matriz alimentar líquida, teores de cinzas variando
entre 0,22 e 0,25% e concentrações de SST > 13,00 ºBrix, provavelmente decorrentes da
composição natural do suco e polpa de frutas empregados como ingredientes.
Resultados semelhantes de SST foram obtidos por Santana et al. (2018), ao analisarem
néctar misto de laranja e cenoura em diferentes concentrações (média de 13,15 °Brix). A
adição de frutanos tipo inulina nos néctares mistos interferiu significativamente (p<0,05) nos
parâmetros de AR, ANR e AT. O néctar misto N indicou aproximadamente 3× mais AT em
2

relação ao néctar misto controle, com predominância de ANR.
Características sensorias dos néctares mistos
Os resultados dos atributos de aceitação sensorial, Índices de Aceitabilidade (IA) e
intenção de compra avaliados nos néctares mistos estão apresentados na Tabela 3 e Figura 1.
Tabela 3. Atributos de aceitação sensorial e intenção de compra avaliados nos néctares
mistos.
Atributos

Néctares mistos
N

1

N

2

Aparência

7,80 ± 1,40 7,90 ± 1,26

Cor

7,88 ± 1,26 7,98 ± 1,27

Aroma

7,93 ± 1,10 7,98 ± 1,08

Sabor

7,60 ± 1,44 7,75 ± 1,41

Consistência

7,82 ± 1,43 7,90 ± 1,17

Impressão global

7,85 ± 1,15 7,95 ± 1,11

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Intenção de compra 4,03 ±0,86
a

4,17 ±0,78
a

N – sem inulina, N – com inulina. Médias seguidas na linha pela mesma letra não diferem significativamente
entre si (p<0,05).
1

2
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Na Figura 1 tem-se os Índices de Aceitabilidade (IA) de cada atributo de aceitação
sensorial avaliados nos néctares mistos.
Figura 1. Índices de Aceitabilidade (IA) de cada atributo de aceitação sensorial avaliados nos
néctares mistos.

N1 – sem inulina; e N2 – com inulina.
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Também não foram observadas diferenças estatísticas significativas (p<0,05) entre os
néctares mistos em todos os atributos de aceitação sensorial. As médias das notas variaram
entre os termos hedônicos “gostei moderadamente” e “gostei muito”. Os néctares mistos
indicaram IA > 80% em todos os atributos avaliados, com maiores IA para o N2 com adição
de inulina. De acordo com Gularte (2009), recomenda-se um IA > 70% para que o produto
alimentício seja considerado bem aceito, apto para o lançamento e testes mercadológicos.
A inulina pode ser empregada na indústria de alimentos para adoçar em substituição
do açúcar comercial, incorporar a textura e melhorar o sabor, além das propriedades
prebióticas. Conforme Pimentel et al., (2012), esse prebiótico contribui com as propriedades
nutricionais e aperfeiçoamento da consistência através da sensação tátil oral. Na intenção de
compra da presente pesquisa, os néctares mistos também não apresentaram diferença
estatística significativa entre si (p<0,05). Foram verificadas médias das notas variando entre
os termos hedônicos “possivelmente compraria o produto” e “certamente compraria o
produto”; as quais foram superiores as médias das notas de intenção de compra, atribuídas as
bebidas compostas de caju e soro de leite, conforme Holanda et al., (2020).
CONCLUSÕES
Os néctares mistos foram caracterizados como doces e ácidos, podendo favorecer uma
melhor estabilidade dos produtos. A adição de frutanos tipo inulina contribuiu para o aumento
dos teores de AT, principalmente ANR, mas não interferiu na aceitação dos atributos
sensoriais. Os elevados IA pelos consumidores e recorrente indicação de que possivelmente
comprariam o produto atestam que o néctar misto de abacaxi, laranja e maracujá adicionado
de inulina pode ser viável e bem aceito sensorialmente.
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RESUMO: A batata doce (Ipomoea batatas L.) é uma hortaliça tuberosa muito popular e
cultivada em todo o território brasileiro, a qual desperta grande interesse ao se considerar suas
qualidades nutricionais. Algumas cultivares de polpa colorida possuem compostos bioativos,
podendo ser considerado um alimento com alta atividade antioxidante, tido com uma escolha
alimentar saudável. No Brasil, a população não possui o hábito de consumir outras partes da
batata doce além da polpa, descartando-as e não aproveitando grandes quantidades de
nutrientes. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi a caracterização dos compostos
bioativos da farinha da casca da batata doce variedade roxa. A farinha da casca de batata doce
variedade roxa foi obtida mediante secagem em estufa com ar forçado, na temperatura de 60°
C. Determinou-se os teores de compostos fenólicos totais, antocianinas totais, flavonoides
totais e ácido ascórbico da farinha obtida, cujos resultados demonstraram que a farinha da
casca de batata doce variedade roxa apresentou porções significativas de compostos fenólicos
totais, flavonoides totais, antocianinas totais e ácido ascórbico, indicando que a farinha pode
ser utilizada como fontes de compostos bioativos antioxidantes, em diversos formulados
alimentícios com propriedades funcionais.
Palavras–chave: Ipomoea batatas L; Resíduo agroindustrial; Antioxidantes.
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INTRODUÇÃO
Com a crescente preocupação do desperdício de alimentos, é importante encontrar
novas formas de aproveitamento de resíduos agroindustriais, constituídos principalmente de
cascas, entrecascas e subprodutos de tubérculos, raízes e frutos. Segundo Augustinho et al.,
(2014) estes resíduos na maioria das vezes são fontes de nutrientes importantes para a
alimentação humana, além de serem ricos em compostos bioativos sendo potenciais fontes
naturais dessas substâncias.
A batata doce (Ipomoea batatas L.) é uma hortaliça tuberosa muito popular e cultivada
em todo o território brasileiro. A planta é rústica, de ampla adaptação, alta tolerância à seca e
de fácil cultivo (PAGANI & SANTOS, 2017). A batata doce também desperta grande
interesse ao se considerar suas qualidades nutricionais, alguns cultivares de polpa colorida
possuem compostos bioativos, podendo ser considerado um alimento com alta atividade
antioxidante, tido com uma escolha alimentar saudável.
No Brasil, a população não possui o hábito de consumir outras partes da batata doce
além da polpa, descartando-as e não aproveitando grandes quantidades de nutrientes. Segundo
Backes & Genena (2017) a casca da batata, um resíduo oriundo do seu processamento, é
reportada como uma importante fonte de recuperação de compostos fenólicos, que são
potencialmente interessantes para utilização na indústria de alimentos, por demonstrarem
elevada atividade antioxidante.
Na busca por novas fontes de substâncias bioativos naturais, alguns trabalhos já foram
desenvolvidos visando o aproveitamento dos compostos antioxidantes a partir do resíduo da
batata doce, a exemplo de Leite (2019) que quantificou as antocianinas na farinha da casca de
batata doce, cujos resultados demonstraram que a farinha da casca da batata é fonte de
antioxidantes naturais, possibilitando a geração de novos produtos enriquecidos com esse
benefício funcional. Neste sentido, objetivou-se nesta pesquisa a determinação dos compostos
bioativos na farinha da casca de batata doce (Ipomea batatas L.) variedade roxa.
MATERIAL E MÉTODOS
Aquisição da matéria prima
As raízes de batata-doce (Ipomoea batatas L.) variedade roxa foram adquiridas no
comércio local na cidade de Lagoa Seca -PB.
Local do experimento
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O experimento foi executado no Laboratório de Análises Químicas de Alimentos – LAQA,
localizado no complexo agroindustrial da Escola Agrícola Assis Chateaubriand - Campus II
da UEPB, Lagoa Seca – Paraíba.

Processamento das cascas da batata doce
Foram previamente selecionadas as raízes em função da uniformidade, inexistência de
manchas e ausência de deterioração; posteriormente as batatas doces foram lavadas em água
corrente para retirada de sujidades, em seguida sanitizados com água clorada, por 15 min e
lavados com água potável. Na sequência, as raízes foram descascadas utilizando utensílios de
aço inox.
Processamento da farinha da casca de batata doce
A secagem para fins de produzir farinha da casca de batata doce variedade roxa foi
feita em estufa com ar forçado, na temperatura de 60° C, fazendo-se o acompanhamento da
perda de massa pesando-se o conjunto (amostra + cesta) em balança digital com precisão de ±
0,01 g até atingir peso constante. Após a secagem, as cascas foram trituradas em um moinho
de facas para obtenção da farinha. O acondicionamento da farinha foi em sacos de polietileno
e armazenadas em recipiente de vidro hermético contendo sílica gel e revestido com papel
alumínio, para redução da incidência de luz, e com filme de PVC, para reduzir a absorção de
umidade.
Caracterização da farinha da casca de batata doce variedade roxa em relação aos
compostos bioativos
A caracterização da farinha foi feita quanto aos compostos bioativos: flavonoides
totais, antocianinas totais, compostos fenólicos totais e ácido ascórbico, de acordo com as
metodologias descritas a seguir:
Flavonoides totais
Para as determinações dos flavonoides seguiu a metodologia de Francis (1982),
utilizando etanol-HCL 1,5 mol/L como padrão. As leituras foram realizadas no comprimento
de onda de 374 nm. Os resultados serão expressos em mg por 100 gramas da amostra.
Compostos fenólicos totais
A quantificação de compostos fenólicos totais foi determinada a partir do método de
Folin-Ciocalteu descrito por Waterhouse (2006), utilizando ácido gálico como padrão. As
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leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 765 nm. Os resultados foram expressos em
mg de ácido gálico por 100 g de amostra.
Antocianinas
A determinação das antocianinas totais foi utilizado o método desenvolvido por
Francis (1982). As leituras foram feitas a 535 nm para as antocianinas, e os resultados foram
expressos em mg/100 g
Ácido ascórbico
Foi determinado pelo método titulométrico, utilizando 2,6 diclofenol indofenol (IAL,
2005) e os resultados foram expressos em mg por 100g.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios para os compostos bioativos da farinha da casca de batata doce
variedade roxa estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Caracterização dos compostos bioativos da farinha da farinha da casca de
batata doce variedade roxa
Determinação

Farinha da casca de batata roxa

Compostos fenólicos totais (mg de EAG*/100 g)

137,47±0,091

Antocianinas (mg/100 g)

45,45±0,236

Flavonoides (mg/100 g)

60,28±0,09

Ácido Ascórbico(mg/100 g)

3,68±0,07

*EAG - Equivalente ácido gálico; Cada valor representa a média e o desvio padrão de três repetições.

Observa-se na Tabela 1 que o teor de compostos fenólicos totais da farinha da casca de
batata doce foi inferior ao encontrado por Minetto et al., (2018) em farinha de batata doce
com casca da variedade Rubisol que foi de 144,26 mg de EAG / 100g. A diferença nos valores
2

obtidos pode estar relacionada com a matéria prima uma vez que os autores quantificaram
outra variedade de batata doce.
O teor de antocianinas encontrado na farinha da casca de batata doce variedade roxa
foi superior ao determinado por Leite (2019) que quantificou o teor de antocianinas totais
presentes na farinha da casca da batata doce submetida em três condições de secagem
(45°C/48H,

55°C/36H

e

60°C/24H)

obtendo-se

36,02,

17,63

e

12,81mg/100g

respectivamente. Esta diferença pode ser atribuída ao processamento térmico das cascas para
a obtenção das farinhas, pois a temperatura de secagem influencia na quantidade de
antocianinas em batatas-doces de polpa roxa.
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O teor de flavonoides determinado na farinha da casca de batata doce variedade roxa
foi superior quando comparado ao obtido na farinha de batata-doce a partir das raízes, que foi
de 33,00 mg/100g e inferior na farinha da parte aérea (ramas e folhas) que foi de 1508,00
mg/100g quantificados por Santos et al., (2019). Percebe-se que, a parte da hortaliça altera
consideravelmente a quantificação do teor dos flavonoides, como evidenciado nesta pesquisa.
No que se refere ao ácido ascórbico da farinha da casca da batata doce variedade roxa,
o valor determinado foi inferior ao encontrado por Santos & Pagani (2018), que foi de 20,41
mg/100g para a farinha da batata doce. Apesar deste valor ser baixo, pode-se afirmar que esta
farinha pode ser utilizada como fonte complementar desta vitamina.
CONCLUSÕES
A farinha da casca de batata doce variedade roxa apresentou porções significativas de
compostos fenólicos totais, flavonoides totais, antocianinas totais e ácido ascórbico, indicando
que a farinha pode ser utilizada como fontes de compostos bioativos antioxidantes, em
diversos formulados alimentícios com propriedades funcionais.
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RESUMO: O binômio saúde-dieta vem atualmente ganhando relevância na sociedade atual,
ocorrendo assim uma busca por alimentos que fornecem nutrientes, propriedades funcionais
para melhoria de saúde e qualidade de vida do consumidor. Sendo assim, a indústria de
alimentos tende a tornar esses produtos mais atrativos. Objetivou-se a produção e avaliação
do bolo integral com farinha de inhame e extrato hidrossolúvel de amendoim e isenção da
proteína do ovo. A dieta enriquecida com farinha de inhame tem sido alvo de algumas
pesquisas no Brasil devido a suas propriedades. A farinha de inhame é uma grande opção para
a fabricação de novos produtos de panificação visto que não interfere de forma negativa
quando à substituição da farinha de trigo. De acordo com a avaliação físico-química, pode-se
concluir que a formulação do bolo isento de glúten, lactose e a proteína do ovo, tem boas
perspectivas para ser comercializado, sendo uma ótima alternativa para novos produtos no
mercado destinado aos intolerantes.
Palavras-chaves: Alergias; Alimentos Funcionais, Bolo, Farinha de inhame.
INTRODUÇÃO
As pessoas com necessidades alimentares especiais vivem uma relação de drama e
busca por mudanças, em razão das suas restrições. Essas restrições têm trazidos soluções a tal
ponto de surgir uma nova escola sobre alimentação, hoje conhecida como alimentação
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inclusiva. O ato de comer é uma ação onde se inclui os alimentos e seus significados,
permeados por trocas simbólicas, onde é envolvido todo um contexto social.
Existem alimentos que podem causar alergias ou intolerância em alguns indivíduos e
que podem ser substituídos ao longo do processo, sem causar prejuízos sensoriais ao produto.
Um alimento que pode substituir e trazer benefícios para os intolerantes e/ou alérgicos ao
glúten é o inhame (Dioscorea spp), que é um tubérculo consumido em vários países.
O leite é o primeiro alimento que um ser humano ingere para garantir seu
desenvolvimento, no entanto algumas pessoas se tornam intolerantes a sua proteína ou a seu
açúcar e precisa substitui-lo por um outro alimento que atenda as mesmas características
nutricionais. Ainda tem pessoas (veganos) que não se identificam com o sabor dos produtos
de origem animal e buscam alternativas nutricionais correspondentes. O extrato de amendoim
vem gradativamente substituindo o leite nas mais diversas formulações/receitas por seu um
alimento rico em proteínas e gorduras, mas também contém boas fontes de vitaminas e
minerais e antioxidantes.
A função do ovo no processamento de um alimento é dar estrutura e firmeza a massa,
sendo responsável por agregar todos os ingredientes e dar a liga, tendo em vista que o mesmo
possui lecitina em sua constituição que é um emulsificante natural. A banana consegue
atender algumas funções do ovo que é umedecer, dar liga, fermentar e ainda deixa o seu
gostinho residual ao produto.
Dessa forma, objetivou-se pelo presente estudo formular um bolo integral utilizando
farinha de inhame, extrato hidrossolúvel de amendoim, sem adição da proteína do ovo,
saborizado com banana.
MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Processamento Vegetal da
Unidade de Agroindústria do Instituto Federal de Alagoas, Campus Murici. Foi realizada a
higienização de utensílios, bancada e dos tubérculos, feita a pesagem inicial, descascamento
manual, corte em comprimento, e, adição de água morna para diminuir a quantidade de
mucilagem, sendo em seguida acondicionado em refrigeração, de acordo com a Figura 1.
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Figura 1. Processamento do inhame in natura

Fonte: Autoras, 2019

Após o processo de higienização e corte, o inhame foi analisado no Laboratório de
Análise Físico-Química de Alimentos. As análises foram realizadas em triplicata segundo
metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).
Os sólidos solúveis foram determinados através de leitura refratométrica direta, em
refratômetro digital, expressa diretamente em ºBrix. O potencial hidrogeniônico (pH) foi
determinado pelo método potenciométrico em peagâmetro com auxílio de um medidor digital
calibrando-se o potenciômetro através das soluções tampão (pH 4,0 e 7,0). A acidez titulável
foi obtida por titulometria com solução padronizada de hidróxido de sódio a 0,1N tendo,
como indicador, o ponto de viragem da fenolftaleína. Os valores foram expressos em
porcentagem.
O teor de água e os sólidos totais foram determinados pelo método gravimétrico de
secagem das amostras em estufa a 70 °C até peso constante, segundo metodologia descrita por
Ial (2008). Os resultados foram expressos em percentagem (%). A análise de cinzas foi
realizada numa mufla há uma temperatura de 550°c por 6 (seis) horas, até peso constante,
segundo metodologia descrita por IAL (2008).
Para a obtenção da farinha, o inhame já higienizado foi cortado em tiras e submetido a
secagem em estufa com circulação forçada de ar na temperatura de 70ºC. A farinha de
inhame foi caracterizada quanto aos parâmetros físico-químicos de rendimentos,
molhabilidade (CEBALLOS et al. 2012), higroscopicidade (CAI & CORKE,2000), densidade
aparente (SOUZA et al. 2010) e densidade compactada (GOULA & ADAMOPOULOS,
2004).
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Para produção dos extratos hidrossolúveis de amendoim foi utilizado o liquidificador
industrial que consiste basicamente em um sistema de trituração, sistema de acionamento e
base de sustentação do equipamento, de acordo com a metodologia descrita por Almeida
(2010) com algumas modificações.
O extrato hidrossolúvel de amendoim foi caracterizado quanto aos parâmetros:
rendimento (%), teor de água (%), sólidos totais (%), pH, acidez total titulável (%), sólidos
solúveis totais (ºBrix).
O bolo foi elaborado de acordo com a formulação descrita na Tabela 1.
Tabela 1. Formulação do bolo isento de glúten, lactose e proteína do ovo

Fonte: Autoras, 2019.

Ingredientes
Farinha de inhame (%)
Extrato de amendoim (%)
Açúcar mascavo (%)
Gordura vegetal (%)
Fermento biológico (%)
Banana in natura (%)

Formulação
197g
200ml
120g
50ml
1,30g
158g

O processo de fabricação deste bolo foi baseado no trabalho realizado por
Albuquerque et al., (2016), sendo processado manualmente.
Os dados experimentais das propriedades físico-químicas dos tubérculos de inhame in
natura, da farinha de inhame, do extrato de amendoim e do bolo, foram submetidos à
comparação das médias e desvio padrão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 encontra-se os valores médios e desvio padrão das características físicas e
físico-químicas do inhame in natura.
Tabela 2. Valores médios e desvio padrão das características físico-químicas do
inhame in natura
Inhame in natura

Fonte: Autoras, 2019.

Acidez total titulável (%) 0,05 ± 0,05
Umidade (%)
69,6 ± 0,02
Atividade de água (aw)
0,97
Cinzas (%)
0,99± 0,1
pH
6,05± 0,01
ºBrix
3,6± 0,4
Sólidos totais (%)
26,63 ± 0,02
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O inhame in natura apresentou teor e atividade de água elevado com 69,6% e 0,97%,
respectivamente. Pessoa et al. (2017) determinaram as características físicas e físico-químicas
de palitos de inhame, in natura e após desidratação osmótica e detectaram um teor de água no
inhame in natura de 76,25% e 0,99 de atividade de água.
Observa-se que o valor médio encontrado de acidez total (% ac. cítrico) para o inhame
in natura foi de 0,05%, idêntico, portanto, ao valor encontrado por Pessoa et al. (2017). Para o
pH pode-se observar que o inhame obteve um resultado de 6,05, semelhante, portanto, ao
valor verificado Brito et al. (2011) ao avaliarem as características físico-químicas do inhame
in natura e minimamente processados obtiveram médias de pH de 6,23 e 6,60
respectivamente.
Na Tabela 3 estão expressos os resultados médios e os desvios padrão encontrados na
caracterização físico-química da farinha de inhame.
Tabela 3. Valores médios e desvio padrão das características físico-químicas da
farinha de inhame

Fonte: Autores, 2019

Farinha de inhame
Acidez total titulável (%)
0,56 ± 0,01
pH
5,85 ± 0,03
Umidade (%)
3,12 ± 0,01
Cinzas (%)
1,99 ± 0,5
ºBrix
4,83 ± 0,01
Sólidos totais (%)
96,88 ± 0,01
Rendimento (%)
27,79 ± 0,04
Higroscopicidade (%)
7,50 ± 0,02
Molhabilidade
0,0077± 0,01
Densidade aparente (g/cm³)
1,29 ± 0,06
Densidade compactada (g/cm³) 1,35 ± 0,06

O resultado encontrado para a amostra de farinha de inhame indica que a mesma é
pouco ácida, isso mostra que todos os cuidados higiênicos foram usados durante o
processamento. A farinha do inhame apresentou pH médio de 5,85.
Em relação a umidade, a secagem proporcionou um produto com baixo teor de água e
consequentemente uma maior vida de prateleira. Os valores determinados para o teor de água
e sólido totais foram de 3,12% e 96,88%, respectivamente. O teor de umidade foi inferior aos
determinados por Sá et al (2018) de 8,8% para inhame e 9,71% para o taro.
Pode-se verificar que a molhabilidade foi de 0,0077g.s-1 significando que o tempo
necessário para o completo desaparecimento do pó da superfície do líquido em repouso
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modifica em função da estrutura do material. Os resultados referentes à densidade aparente e
compactada foram de 1,29 g/cm³ e 1,35 g/cm³, respectivamente.
Os resultados das análises realizadas com o extrato aquoso de amendoim encontram-se
contidos na Tabela 4.

Tabela 4. Valores médios e desvio padrão das características físico-química do extrato
de amendoim
Extrato de amendoim
Acidez total titulável (%) 0,21 ± 0,25
Umidade (%)

81,71 ± 0,01

Cinzas (%)
pH
ºBrix

0,19 ± 0,01
6,66 ± 0,02
4,66 ± 0,02

Sólidos totais (%)

11,29 ± 0,01

Fonte: Autoras,2019

A partir da determinação de acidez é possível obter a concepção do processamento e
do estado de conservação dos alimentos. Foi obtido o valor 0,21% de acidez nesse estudo e
pH próximo a neutralidade. O resultado para sólidos solúveis totais (Brix) foi de 4,66ºBX,
semelhante ao resultado encontrado por Oliveira et al. (2014) de 4,66º brix. O valor médio
para umidade do extrato aquoso de amendoim encontra-se inferior ao extrato aquoso de
amendoim no estudo de Oliveira et al. (2014) de 91,5% onde foi analisado a proporção de
125g para 1litro de água.
Na Tabela 5 tem-se os valores médios das características físico-química do bolo
funcional, elaborado com farinha de inhame e extrato de amendoim.
Tabela 5. Valores médios e desvio padrão das características físico-química do bolo
integral funcional
Bolo integral
Acidez (%)
Umidade (%)

0,15 ± 0,01
9,06 ± 0,001

Cinzas (%)
pH
ºBrix

1,41 ± 0,02
6,05 ± 0,01
35,5 ± 0,01
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Sólidos totais (%) 76,44 ± 0,001
Fonte: Autores, 2019
De acordo com o resultado de pH e da acidez, que foi de 6,05 e 0,15, respectivamente,
a formulação do bolo pode ser classificada como de baixa acidez, visto que apresentam
valores de pH maiores que 4,5.

CONCLUSÕES
O inhame in natura apresentou teor e atividade de água elevado, com o processo de
desidratação a farinha obtida encontra-se de acordo com os padrões da legislação brasileira,
quanto ao teor de umidade e acidez. A farinha foi classificada como pouco higroscópicas
Como a umidade ficou relativamente baixa em torno de 9%, o bolo apresentou um
aspecto seco e quebradiço e uma maior vida de prateleira.
Portanto, a formulação do bolo isento de glúten, lactose e a proteína do ovo, tem boas
perspectivas para ser comercializado, sendo uma ótima alternativa para novos produtos no
mercado destinado aos intolerantes.
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Desenvolvimento de um derretedor solar para cera de abelha produzido
com materiais de baixo custo
Francisca Joyce de Queiroz Sousa1; Karina Hélen Santos de Oliveira 1; Lara Millena de
Souza1; Maria Rita Barbosa de Holanda1; Thiago Balaco Borrajo2;
Michelle de Oliveira Guimarães Brasil2
Discente do Curso Técnico em Apicultura. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
de Norte (IFRN) – Campus Pau dos Ferros. E-mail: joyce.queiroz@escolar.ifrn.edu.br ;
karina.h@escolar.ifrn.edu.br ; lara.millena@escolar.ifrn.edu.br ; h.maria@escolar.ifrn.edu.br
2
Docentes do Curso Técnico em Apicultura. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
de
Norte
(IFRN)
–
Campus
Pau
dos
Ferros.
E-mail:
thiago.borrajo@ifrn.edu.br;
michelle.guimarães@ifrn.edu.br
1

E-mail do autor correspondente: lara.millena@escolar.ifrn.edu.br

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a construção de um derretedor solar para
extração de cera de abelha que seja de baixo custo, sustentável, de fácil manuseio e acessível
para pequenos apicultores. A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Pau dos Ferros. O derretedor solar
para extração de cera foi produzido artesanalmente, evitando o uso de equipamentos tóxicos e
obedecendo os requisitos de baixo custo. Após a construção, realizou-se testes executados em
duas fases com o intuito de fazer possíveis melhorias. Na primeira fase, os testes ocorreram
no IFRN, campus Pau dos Ferros, durante três dias, das 7:00h às 8:00h e das 11:00h às
12:00h, analisando sua eficiência no processamento da cera. Na segunda fase, idealizou-se
melhorias, baseando-se nos resultados da etapa antecedente. De acordo com os resultados
analisados na primeira fase de testes, pode-se concluir que foi possível construir o derretedor
de cera de maneira acessível e de baixo custo para os pequenos apicultores. Devido a
pandemia do Covid-19, não foi possível realizar a testagem do novo derretedor proposto.
Assim, pretende-se realizar esses testes em um momento oportuno para aprofundar esse
estudo.
Palavras–chave: Tecnologia social; Econômico; Luz do sol.
INTRODUÇÃO
A apicultura consiste na criação racional de abelhas com ferrão e é uma das atividades
mais antigas do mundo, garantindo uma diversidade de produtos, como pólen, mel, própolis,
geleia real, apitoxina e cera (NUNES, et al., 2012).
A cera de abelha é um produto fisiológico secretado pelas operárias com idade entre
12 e 18 dias, por meio de quatro pares de glândulas cerígenas localizadas nos últimos
segmentos da parte ventral do abdômen (SOUSA, 2020). Esta substância é produzida pelo
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metabolismo do mel em células gordurosas, associadas às glândulas de cera (WINSTON,
2003), e é secretada no estado líquido, com coloração branca, tornando-se sólida quando entra
em contato com o ar e pode se tornar escura pela influência do pólen e própolis. Ademais,
quando a cera tem a sua estrutura molecular modificada, passa a ser plástica e maleável em
temperaturas baixas, já quando exposta a altas temperaturas é quebradiça (NUNES et al.,
2012).
As abelhas utilizam a cera para a manutenção e construção de toda a estrutura de
armazenamento de alimentos e de crias da colônia, sabendo dessa importância, os apicultores
podem facilitar o trabalho das abelhas quando a fornecem alveolada, pois ela dispõe de uma
predefinição do tamanho e formato dos alvéolos, acelerando e orientando as abelhas no
processo de construção dos favos (NUNES, 2012).
Para o homem, essa matéria prima é conhecida e utilizada desde a antiguidade na
confecção de estátuas, bustos, medalhas, mumificação de cadáveres (DE ANDRADE
MURTA, 2009) e até na construção de embarcações (SANTOS, 2015). Também possui
grande valor do ponto de vista econômico para a produção de cosméticos, aplicações
terapêuticas, trabalhos com madeira e remédios tradicionais (MUTSAERS et al., 2006).
O reaproveitamento dessa substância pode ser feito facilmente através de favos velhos,
opérculos e resquícios de ceras que podem ser recolhidas quando se limpa a colmeia
(PEREIRA, 2008; ZOVARO, 2007). Para extrair a cera, podem ser utilizados vários métodos,
como derretedor a vapor, extração à fervura e derretedor solar (PERANOVICH, ORLANDO,
CANDELLEIRO, 2009).
O derretedor solar, trata-se de um aparelho simples, de fácil construção, cômodo e
econômico se comparado aos derretedores convencionais (ZOVARO, 2007). É um
equipamento sustentável e eficiente, uma vez que apenas as condições climáticas locais
determinam seu bom funcionamento, pois, quando a temperatura ambiente está em 33ºC o seu
interior pode chegar a 100ºC. Seu princípio de funcionamento consiste no aproveitamento do
calor do sol para o derretimento da cera inserida no derretedor (NUNES, et al., 2012).
Mesmo tratando-se de um equipamento simples, os derretedores oferecidos pelo
mercado possuem valores elevados, impossibilitando, muitas vezes, a aquisição por parte de
pequenos apicultores. Nesse sentido, o desenvolvimento de um derretedor solar para a
extração de cera de abelha de baixo custo, econômico, simples e sustentável pode ser
considerado uma promissora tecnologia social, uma vez que se trata de um equipamento que
agrega informação, conhecimento para mudar realidades e engloba técnicas e produtos
desenvolvidos em conjunto com a comunidade representando soluções para o coletivo
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(DAGNINO, 2011). Além disso, pode ajudar pequenos apicultores a expandir sua produção e
consequentemente ampliar sua renda com a comercialização de cera de abelha.
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a construção de um derretedor
solar para extração de cera de abelha que seja de baixo custo, simples, acessível, de fácil
manuseio e sustentável.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros. Esse município está situado no Alto Oeste
Potiguar (6º 06’ 33” Sul; 38º 12’ 16” Oeste), possui clima muito quente, temperatura média
anual de 28,1°C, umidade média relativa do ar de 66% e período chuvoso distribuído nos
meses de fevereiro a junho (IDEMA, 2008).
O derretedor solar para extração de cera de abelha foi produzido de forma artesanal,
evitando o uso de equipamentos tóxicos e obedecendo os requisitos de baixo custo, com base
na construção efetuada por Peranovich, Orlando e Candelleiro (2009).
Foram utilizados para a produção: chapas de zinco, tripé ajustável, vidro temperado,
rebites, cantoneiras de alumínio, tela metálica, termômetro e tinta spray preta fosca de alta
temperatura.
Inicialmente, a construção do derretedor de cera baseou-se na elaboração de um
caixote retangular com chapa de zinco, fixado com rebites. No caixote retangular foram
inseridas e fixadas uma bica tradicional retangular e um funil de escoamento simples com
formato triangular. Para inserção da bica, foi realizado um corte frontal no caixote, para que
ela pudesse se estender da parte interna até o exterior. Após isso, colocou-se a tela metálica
junto ao funil, a fim de impedir a passagem de materiais sólidos e impurezas (Figura 1).
Figura 1. Derretedor de cera
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Dispondo dos conceitos de reflexividade, absorvidade e condutibilidade (DA SILVA,
ROTTA, GARCIA, 2018), optou-se por utilizar a tinta de cor preta, para que a absorção da
radiação solar fosse maior (DUART et al., 2016). De forma estratégica, o fechamento
superior foi realizado com um vidro temperado transparente, atuando com o efeito estufa,
responsável por manter a energia térmica no equipamento, e assim favorecendo o
derretimento da cera (LOPES et al., 2019, VIEIRA, 2012).
Devido a energia solar recebida em uma superfície no nível do mar variar de acordo
com sua orientação em relação ao sol, utilizou-se um tripé ajustável de ferro. Dessa forma, foi
possível adaptá-lo durante os diferentes momentos do dia e das condições atmosféricas
(MOURA, 2007).
Para o derretimento da cera os quadros foram colocados na parte interior do
derretedor, que já estava com a devida inclinação, recebendo a energia necessária para que
ocorresse o processo.
Os testes foram planejados para serem executados em duas fases com o intuito de
fazer possíveis melhorias. A primeira fase consistiu em analisar a eficiência da estrutura do
derretedor para o processamento da cera, ocorrendo entre 10 a 12 de novembro de 2019,
efetuados em dois períodos do dia: das 7h00min às 8h00min e das 11h00min às 12h00min.
Na segunda fase, foi realizado um projeto de melhorias no derretedor, tomando como base os
pontos positivos e negativos da primeira etapa, no entanto, devido a pandemia do Covid-19,
os testes após esses aprimoramentos não foram efetuados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os testes do protótipo inicial, nos primeiros horários de 7h00min às 8h00min,
o equipamento teve temperaturas variando entre 50 e 70ºC e a cera ficou apenas maleável.
Resultado esse que foi surpreendente, já que o ponto de fusão da cera varia entre 61 a 65ºC
(NUNES, 2012). Já no horário de 11h00min às 12h00min, em que as temperaturas foram
mais elevadas e oscilaram de 90 a 98ºC, o processo de derretimento aconteceu de maneira
mais eficiente, porém de forma lenta e parcial, visto que quando comparado a outros métodos
de extração, o solar demanda um tempo maior (PERANOVICH., ORLANDO.,
CANDELLEIRO, 2009). Sob esse viés, o derretimento analisado nos dois períodos de testes
não se mostrou tão eficiente, possivelmente, pelo fato da cera testada ser velha e conter
resíduos (NUNES et al., 2012).
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Outrossim, foi observado que a pequena parcela de cera líquida obtida durante o teste,
se solidificou antes de chegar ao final da bica de escoamento. Possivelmente, isso aconteceu
devido a estrutura da bica não dispor de mecanismos de absorção de calor, ficando então com
a temperatura próxima à do local do experimento - média anual de 28,1°C (IDEMA, 2008),
causando a solidificação da cera em poucos minutos (SILVA et al., 2003), antes mesmo de
chegar até o recipiente de armazenamento.
Em alguns momentos do experimento, foi observado que a tela acumulou a cera no
funil, impossibilitando a passagem da mesma, provavelmente devido a quantidade de resíduos
contidos na cera e a espessura da tela (NUNES et al., 2012). Outro fato é que antes que a cera
chegasse até a tela, em algumas etapas do experimento, houve vazamento pelas frestas do
funil, devido à má fixação das estruturas.
Nessa perspectiva e pensando em um melhor custo-benefício para os pequenos
apicultores, foi discutido sobre possíveis melhorias para o derretedor solar, com base em
conceitos físicos.
Assim, as propostas de melhorias se deram a partir da substituição da chapa de zinco
pela chapa de alumínio. Para essa troca foi levado em consideração a condutividade térmica,
pois o zinco possui apenas 116 W/mK (OLIVEIRA., BRASIL., ANJOS, 2016), sendo
considerado inferior a alguns outros materiais, já o alumínio, possui condutividade em torno
de 221 W/mK (ÖCHSNER, et al., 2006), tornando a passagem de energia térmica mais rápida
e eficiente. Além do mais, o alumínio apresenta um menor preço no mercado.
Ainda com o intuito de maximizar a absorção de calor no objeto, é viável inserir
internamente a tinta preta fosca de alta temperatura a base de água, pois a mesma não deixa
resíduos na cera, como no equipamento feito por Peranovich, Orlando e Candelleiro (2009).
Outra sugestão para melhorar a eficiência do derretedor solar para extração de cera de
abelha foi adicionar uma lente convergente posicionada sobre a área da bica de escoamento,
onde há solidificação indesejada, com o intuito de aumentar a temperatura, já que dessa lente
maximiza a incidência de raios solares no local. As lentes convergentes possuem foco, na
qual, todos os raios que incidem nela apontam para um mesmo ponto (VIEIRA, 2012).
Para solucionar o problema das frestas no funil de escoamento, optou-se por utilizar a
técnica de soldagem TIG (Tungsten Inert Gas) - método de junção de materiais através do
aquecimento de duas partes, por intermédio do eletrodo sólido de tungstênio não consumível
(MODONESI; MARQUES; SANTOS, 2012), para que fique bem fixado, evitando
vazamentos e perda de produto.
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Foram organizados na tabela 1 os materiais que podem ser utilizados para a construção
do derretedor solar, bem como os seus valores.
Tabela 1. Exibição de valores dos materiais necessários para a construção do derretedor solar
de cera.
Materiais

Quantidade

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

Chapa de alumínio

1

40,00

40,00

Vidro temperado

1

81,90

81,90

Rebites

15

0,17

2,55

Cantoneiras

2

5,58

11,16

Tela metálica

1

17,00

17,00

Termômetro

1

20,00

20,00

Tinta spray preta

1

15,00

15,00

Tripé regulador

1

50,00

50,00

Lente convergente

1

9,50

9,50

Soldagem TIG

1

12,00

12,00

Total

25

259,11

Como mostra a tabela 1, o derretedor de cera tem um custo inicial baixo. Essa
característica associada à praticidade de montagem e manutenção, torna viável aos apicultores
a aquisição desse aparato. Tal fato se confirma por meio da comparação de preços de um
derretedor de cera constituído de aço inoxidável, que custa aproximadamente R$ 1399,00 (ecommerce), enquanto o construído com os materiais mais acessíveis (resultado da pesquisa),
apresenta um valor médio R$ 259,11. Entretanto, ele pode ser mais economicamente viável se
reutilizar ou reaproveitar materiais, como vidro de fogão ao invés do temperado e uma tábua
de passar em substituição do tripé regulador, como foi utilizado no protótipo inicial,
diminuindo R$ 131,90 desse valor, passando a custar em média R$ 127,21.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados analisados na primeira fase de testes, pode-se concluir
que foi possível construir o derretedor de cera de maneira acessível e de baixo custo para os
pequenos apicultores. Devido a pandemia do Covid-19, não foi possível realizar a testagem
do novo derretedor proposto. Por conseguinte, pretende-se realizar esses testes em um
momento oportuno, e assim aprofundar esse estudo.
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RESUMO: O cenário acarretado pelo novo Coronavírus (COVID-19) modificou em diversos
aspectos o cotidiano das pessoas, gerando fortes alterações no padrão alimentar, com o
aumento no consumo de produtos ultra processados, e de proteína animal. Nesta perspectiva,
objetivou-se com o desenvolvimento deste estudo, avaliar as percepções dos consumidores
acerca do dilema da alimentação rápida no contexto da COVID-19. Um questionário aplicado
via Google Forms com 14 questões de múltipla escolha foi aplicado e ficou disponível on-line
por 15 dias, obtendo-se um total de 270 respostas. Diante dos resultados, revelou-se por parte
dos respondentes a insatisfação em relação a sua própria alimentação, como também o maior
consumo de produtos cárneos no atual cenário, mesmo a maioria (68,10%) tendo
conhecimento de que os mesmos são responsáveis por diversas Doenças Crônicas Não
Transmissíveis. Demonstrando, em suma, que o público participante deste estudo associa o
consumo de produtos cárneos principalmente à praticidade, mas também aos malefícios
ocasionados à saúde em relação ao consumo exacerbado destes produtos.
Palavras–chave: Alimentos; Carnes Ultra Processadas; Coronavírus; Doenças crônicas não
transmissíveis; Pandemia.

INTRODUÇÃO
Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), torna-se
necessário uma maior preocupação em manter-se saudável e com o sistema imunológico
fortalecido, onde um dos fatores para potencializar o nosso sistema de defesa é justamente
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manter um equilíbrio harmônico entre “alimentação rápida” e saudável .Neste contexto, o
dilema da “alimentação rápida” surge como um cenário promissor e ao mesmo tempo
preocupante, pois interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas (MALTA et al.,
2020).
Pode-se definir os produtos cárneos como “aqueles obtidos de carnes, de miúdos e de
partes comestíveis das diferentes espécies animais, com as propriedades originais das
matérias-primas modificadas por meio de tratamento físico, químico ou biológico, ou ainda
pela combinação destes métodos em processos que podem envolver a adição de ingredientes,
aditivos ou coadjuvantes de tecnologia.” (BRASIL, 2020).
No que diz respeito a produtos cárneos, os mesmos são processados visando o
aumento da vida de prateleira, agregação de valor a carne e ainda surgem como uma
variedade de opções para os consumidores. Ademais, existe uma grande demanda por
produtos cárneos atrativos, saborosos e além de tudo, de fácil preparação, incluindo-os,
portanto, no cenário da “alimentação rápida” (LOS et al., 2016).
Desta forma, a variedade de produtos que não demandam muito tempo para o preparo,
tornou-se um atrativo aos consumidores, contribuindo para que produtos cárneos como
salsichas, salames, mortadelas, linguiças, empanados, almôndegas, presuntos e hambúrgueres
tornem-se uma opção crescente na dieta de muitas famílias, devido principalmente, a
praticidade exigida pelo modo de vida moderno, com opções de baixo custo, além de serem
consumidos por todas as faixas etárias da população, tanto no ambiente doméstico como fora
dele (FREITAS, 2016; KEMPINSKI et al., 2018).
Diante dos prós e contras relacionados ao consumo de produtos cárneos processados e
seu crescimento durante a pandemia, surge a necessidade de desenvolver-se pesquisas ao
redor do tema que gerem dados sobre a ocorrência das tendências e efeitos desse cenário
sobre a alimentação. Nesta perspectiva, objetivou-se com o desenvolvimento deste estudo,
avaliar as percepções dos consumidores acerca do dilema da alimentação rápida de produtos
cárneos no contexto da COVID-19.
MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento deste estudo consistiu em uma abordagem quantitativa de
investigação, com objetivo de medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes de um
público-alvo. Para a coleta de dados, fez-se uso da ferramenta on-line de questionários
(Google Forms). O formulário foi composto por 14 questões de múltipla escolha, relacionadas
às percepções dos consumidores do dilema da alimentação rápida. O questionário foi
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divulgado com cartaz e ficou disponível on-line através das redes sociais como WhatsApp,
Instagram, Discord e Facebook pelo período de 15 dias, alcançando o total de 270
respondentes. O questionário foi estruturado em duas partes. A primeira incluindo questões de
cunho pessoal, social, econômico e geográfico e a segunda, incluía perguntas relacionadas a
percepção dos consumidores no que diz respeito ao dilema da alimentação rápida. Os dados
coletados foram tabulados no Microsoft Office Excel (2016), e os resultados expressos em
porcentagem, por meio de gráficos de pizza e de barras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação aos dados socioeconômicos, a maioria dos entrevistados eram do sexo
feminino (61,9%), com faixa etária de 15 a 20 anos (53,7%). Pouco mais da metade dos
participantes possuíam uma renda familiar entre 1 e 3 salários-mínimos (50,4%). Quanto à
escolaridade, a maioria dos entrevistados possuíam ensino superior completo ou incompleto
(38,8%) e ensino médio completo ou incompleto (37,4%), e a ocupação predominante foi de
estudante (78,5%).
Quando questionados acerca das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs),
visualiza-se na Figura 1A que a maior parte dos respondentes (72,20%) conheciam esse
conceito. As doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, dislipidemias e diabetes mellitus
são as que compõem as DCNTs, doenças que atingem todas as camadas socioeconômicas e
são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade no mundo. Tais resultados, associam-se
também ao grau de escolaridade do grupo amostral da presente pesquisa, uma vez que, a
maioria das pessoas estão cursando ou terminaram o ensino superior ou médio. O nível
instrucional foi igualmente analisado na pesquisa de Melo et al., (2019), onde em seus
resultados, obtiveram-se maiores frequências das DCNTs nos grupos com menores
quantidades de anos estudantis, demonstrando, assim, a importância da educação no tema
tratado.
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Figura 1. (A) Conhecimento dos entrevistados acerca das DCNTs e (B) Porcentagem de
entrevistados que associam o consumo de produtos cárneos às DCNTs

Ainda em relação às Doenças Crônicas não Transmissíveis, perguntou-se aos
entrevistados se eles acreditavam haver alguma associação dessas com os produtos cárneos de
preparo rápido. Portanto, diante dos resultados ilustrados na Figura 1B, pode-se perceber que
apenas uma parcela mínima de 6,70% não acredita nessa relação, a porcentagem que
respondeu “não” na questão anterior teve uma queda de 2,60% em relação ao gráfico
antecedente, ocorrendo provavelmente por engano dos respondentes no momento do
preenchimento do formulário, apesar desta imprecisão, pode-se observar a clara
predominância de respostas “sim” para essa questão (68,10%).
Essa relação das DCNTs é discutida por Simone Ometto (2015) em seu artigo sobre o
consumo de embutidos e seus riscos à saúde, em que ela menciona pesquisas que demonstram
a forma com que o desenvolvimento de doenças, como acidente vascular cerebral (AVC),
câncer de bexiga, câncer colorretal, insuficiência cardíaca e morte prematura se associam ao
consumo frequente de carne processada. Além disso, estudos sobre essa influência estendemse ao meio acadêmico, uma vez que tem sido objeto de pesquisa em estudos recentes como o
de Costa et. al. (2020) e de Ferreira, Barbosa e Vasconcelos (2019).
Em questão dos riscos na saúde ocasionados pelo alto consumo de produtos cárneos,
pode-se observar na Figura 2, que os respondentes associaram esses alimentos principalmente
às altas taxas de colesterol, à obesidade e à hipertensão.
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Figura 2. Doenças associadas pelos respondentes ao alto consumo de produtos cárneos.

A relação dos alimentos cárneos processados com o alto teor de gorduras, colesterol, e
cloreto de sódio (ao qual se associa a hipertensão e problemas cardiovasculares) já é
observada pela indústria, uma vez que, implica em menor aceitação desses produtos pelos
consumidores, que apresentam maiores exigências nos últimos anos, e interfere diretamente
na conservação dos mesmos, por isso, são desenvolvidas pesquisas voltadas para o desafio
industrial de obter-se uma redução no teor de sódio sem alterar as características sensoriais,
tecnológicas e microbiológicas de seus produtos. Além disso, o aumento de peso,
sedentarismo e consumo de alimentos processados têm sido observados de maneira conjunta
em estudos que os relacionam com as doenças crônicas não transmissíveis (REBELLATO,
SILVA, PALLONE, 2021).
Esse é o caso do estudo de Enes, Camargo e Justino (2019), que associam a obesidade
em adolescentes de Campinas (SP) com o consumo de alimentos ultraprocessados. A Figura 3
apresenta os dados obtidos dos entrevistados quanto ao consumo de produtos cárneos no
contexto da pandemia. Nesse sentido, obteve-se uma porcentagem de 72,60% de respostas
“sim” para o crescimento do consumo desses produtos devido às condições pandêmicas.
Apenas 10% dos entrevistados negaram essa relação, tendo, o restante optado pela resposta
“talvez”.
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Figura 3. (A) Percepção dos participantes em relação ao aumento do consumo de produtos
cárneos durante a pandemia e (B) Percepção dos participantes em relação ao aumento do
consumo de produtos cárneos durante a pandemia entre seus familiares.

Os hábitos alimentares observados por Bicalho e Vieira (2021) em sua pesquisa,
mostraram que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e fast foods ocorreu em
38,10% dos participantes. Demonstrando, assim, a ocorrência de um aumento no consumo
desses produtos durante a quarentena pelo grupo amostral participante da presente pesquisa,
confirmando que, como analisa Junqueira e Pereira (2021), o consumo de alimentos rápidos
apresentou crescimento durante a pandemia.
Referente ao consumo de produtos cárneos dentro do ambiente familiar em que os
respondentes estão inseridos, observa-se na Figura 3B, que mais da metade dos entrevistados
responderam que houve sim um aumento considerável nesse consumo durante a pandemia da
COVID-19. Logo, em consonância com Daltoe e Demoliner (2020), justifica-se tais
resultados devido ao estresse causado pelo isolamento social, associado a uma maior ingestão
de energia, bem como ao consumo de maiores quantidades de gorduras, carboidratos e
proteínas. Posteriormente, questionou-se acerca da satisfação dos indivíduos com suas dietas
nesse período pandêmico. A Figura 4 ilustra os resultados obtidos nesta questão,
demonstrando que a maior porcentagem do grupo entrevistado se autoanalisa em um nível
mediano de satisfação. Lima Júnior (2020) conclui em sua revisão bibliográfica que a
qualidade da alimentação no contexto atual é influenciada por uma série de fatores
econômicos, psicológicos e ambientais, e são esses fatores que determinam conjuntamente o
comportamento alimentar dos indivíduos.
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Figura 4. Percepção dos participantes em relação à dieta que eles possuíam.

CONCLUSÕES
O estudo permitiu observar um crescimento significativo no consumo de produtos
cárneos processados dentro do ambiente familiar, de 68,10% dos participantes, em virtude do
contexto de pandemia. Bem como, em relação às Doenças Crônicas não transmissíveis, a
maior porcentagem dos participantes as associa ao consumo de produtos cárneos, sendo
hipercolesterolemia, obesidade e hipertensão, as três mais relacionadas por eles a esses
alimentos. Ademais, apenas 8,9% dos nossos participantes afirmaram estar satisfeitos com sua
alimentação atual. Demonstrando, em suma, que o público participante deste estudo associa o
consumo de produtos cárneos principalmente à praticidade, mas também aos malefícios
ocasionados à saúde em relação ao consumo exacerbado destes produtos.
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RESUMO: A carne bovina é culturalmente uma das principais fontes de proteína da
alimentação dos brasileiros. O local de comercialização comum nas pequenas cidades são os
mercados públicos, onde muitas vezes as condições de higiene são precárias. Objetivou-se
com esse trabalho avaliar as condições higiênico-sanitárias na comercialização de carne
bovina nos mercados públicos municipais de cidades do Brejo Paraibano. Foram escolhidas
para o estudo 4 cidades: Areia, Remígio, Alagoa Nova e Alagoa Grande, nas quais aplicou-se
um checklist para análise das condições higiênico-sanitárias na comercialização da carne.
Dentre os locais de coleta das amostras, todos apresentaram formas inadequadas de
manipulação e conservação das carnes, as quais permaneciam expostas sob temperatura
ambiente, sendo comum a prática de tocar a carne com as mãos antes da compra o que eleva o
risco de contaminação microbiológica. Em apenas um dos mercados visitados foi observado a
presença da vigilância sanitária, podendo afirmar que as condições higiênico-sanitárias nos
mercados públicos municipais das cidades do brejo paraibano são precárias pondo em risco a
qualidade e a segurança de alimentos, o que constitui um problema de saúde pública,
necessitando de uma maior atenção do poder público.
Palavras–chave: Feira livre; Higiene; Manipulador.

INTRODUÇÃO
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A carne bovina é um dos principais alimentos da mesa dos brasileiros, sem esquecer
da sua importância para o setor econômico. Na alimentação, a carne é utilizada como umas
das principais fontes de proteínas com valor biológico elevado possuindo ácidos graxos
essenciais saturados, minerais como fósforo, ferro, sódio, potássio, zinco e magnésio com
grande biodisponibilidade quando comparadas a outras fontes alimentares (OLIVEIRA et al.,
2013; OLU-TAIWO et al., 2021).
Em diversas regiões do país a carne do consumo diário das famílias é adquirida nas
feiras livres. Silva et al (2016) relatam que as feiras livres são ocasionadas a partir do
crescimento local, sendo o principal lugar de desenvolvimento da atividade de subsistência de
muitas famílias, além de ser a principal fonte de aquisição de alimentos para famílias de baixa
renda.
Devido a exposição dos alimentos nas feiras livres, os riscos de contaminação são
grandes; nos pontos de venda não existem proteção que impeça a entrada de insetos e poeira,
além da falta de refrigeração, que contribui para o desenvolvimento de microrganismos. Para
a comercialização de alimentos, os estabelecimentos devem ter boas condições higiênicossanitárias que dificultem a deterioração, e os microrganismos não se multipliquem (SILVA
2016).
A RDC 275/ 2002 da Agencia Nacional de vigilância sanitária (BRASIL, 2002)
considerando a necessidade de aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de
alimentos, dispõe de lista de verificação das Boas Práticas de Fabricação em estabelecimentos
produtores/industrializadores de Alimentos, norteando a criação de checklist que serve como
roteiro para verificar as condições higiênico - sanitária de estabelecimentos, podendo ser
usados para auxiliar a fiscalização de forma prática.
É visto que a fiscalização da vigilância sanitária, age com mais rigor nas empresas de
maior porte, no entanto as condições inadequadas de comercialização de alimento nos
mercados públicos e feiras livres, como às más condições higiênico-sanitárias das bancas, dos
manipuladores e dos produtos comercializados (higienização incorreta), colaboram com
situações favoráveis ao crescimento e proliferação de microrganismos na carne exposta para
comercialização. (SANTOS et al., 2017).
Diante da suscetibilidade de perda de qualidade da carne comercializada nos
estabelecimentos públicos, objetivou-se com esse trabalho avaliar as condições higiênicosanitárias na comercialização de carne bovina nos mercados públicos municipais de cidades
do Brejo Paraibano.
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MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado entre os meses de Abril e junho de 2018. Foram escolhidas
quatro cidades do Brejo paraibano: Areia, Remigio, Alagoa Nova e Alagoa Grande, para a
realização da coletas dos dados. Em cada cidade os mercados públicos destinados ao
comercio de carne foram visitados nos dias específicos de feira, sendo realizado uma visita
em cada mercado e na ocasião aplicou-se um checklist (Figura 1), elaborado com base nas
recomendações da RDC 275/2002 da ANVISA (BRASIL, 2002), para análise das condições
higiênico-sanitárias de comercialização da carne.
Figura 1. Checklist aplicado nos estabelecimentos comercializadores de carne bovina.
Checklist
1.Local da feira:____________
2.Caracterização do ponto de venda:______________
3.Alimentos comercializados:_______________
4.Local do abate:_______________
5.Qual dia o animal foi abatido? _______________
6.Onde esse animal foi transportado? _______________
7.Alguma capacitação para manipular carnes? Sim ( ) Não ( )
8.Presença de animais no local onde e comercializada a carne? Sim ( )
Não ( )
Quais animais? ______________
9.A carne é armazenada no local de venda? Sim ( ) Não ( )
10.A carne é armazenada em um local adequado? Sim ( )
Não ( )
11.Os instrumentos utilizados são higienizados? Sim ( ) Não ( )
12: Os manipuladores usam vestes e calçados higienizados e adequados? Sim ( ) Não ( )
13.Os manipuladores usam cabelos bem cortados e barba feita? Sim ( ) Não ( )
14.Os Manipuladores usam unhas curtas e limpas? Sim ( ) Não ( )
15.O manuseio da carne é separado do manuseio do dinheiro? Sim ( ) Não ( )
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos resultados do checklist aplicado (Tab. 1) verificou-se que os
estabelecimentos analisados apresentam formas inadequadas de manipulação e conservação
das carnes, as quais estavam expostas em locais incorretos susceptíveis a contaminação, fora
das normas higiênicas sanitárias estabelecidas pela resolução 275/2002 (BRASIL, 2002) que
dispõe sobre as normas higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos e manipuladores de
alimentos.
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Tabela 1: Caracterização da comercialização de carne bovina nos mercados públicos de
cidades do brejo paraibano.
Questionário e Observação

Areia

Remígio

Alagoa Nova Alagoa
Grande

Dia do abate do animal? Dia

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

NR

Sim

NR

Capacitação do manipulador?

Sim

Não

Não

NR

Presença de animais no local?

Sim

Não

Sim

Não

Quais?

(cachorros)

A carne é armazenada no local de

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

NR

Não

Não

Não

Não

anterior?
Transporte do animal? Carro
fechado?

(cachorros)

venda?
Armazenamento da carne em local
adequado?
Instrumentos utilizados são
higienizados?
Manipuladores usam vestes e
calçados higienizados e adequados?
Manipuladores usam cabelos bem
cortados e barba feita?
Manipuladores usam unhas curtas e
limpas?
Manuseio da carne separado do
manuseio do dinheiro?
NR – Não respondeu

Resultados semelhante ao encontrado nesse trabalho foram obtidos por Lundgren et al.
(2009), que em seu trabalho Perfil da Qualidade Higiênico-Sanitária da Carne Bovina
Comercializada em Feiras Livres e Mercados Públicos de João Pessoa- PB também
encontraram irregularidades nas feiras livres, sendo que dos 7 pontos comerciais analisados
nenhum possuíam refrigerador para conservar as carnes, as quais eram vendidas a temperatura
ambiente, expostas nos balcões e penduradas ao ar livre, não obedecendo o ciclo do frio.
De acordo com a portaria 304/96 do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (BRASIL, 1996), os estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos e suínos,
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somente poderão entregar as carnes e miúdos, para comercialização, com temperaturas de até
7 °C. A estocagem e a entrega nos entrepostos e nos estabelecimentos varejistas devem
observar as condições tais que garantam a manutenção em temperatura não superior 7 °C, no
centro da musculatura da peça.
Todos os estabelecimentos apresentaram-se em desacordo com a portaria 304/96
MAPA (BRASIL, 1996), quanto a temperatura de refrigeração para comercialização da carne
tendo em vista visto que todas as carnes eram comercializadas a temperatura ambiente. Nos
estabelecimentos visitados, não existia lavatório para as mãos, utilizavam-se toalhas de
algodão para limpar as mãos e os utensílios; também não existia banheiros sanitários e
vestiários privados para os comerciantes, que se vestiam em sua maioria, com calçados
inadequado, usando roupas sujas, ou apenas uma parte do uniforme. Quanto a higiene pessoal,
muitos não usavam barba feita e unhas curtas, nem usavam toucas, além manipularem a carne
e o dinheiro ao mesmo tempo.
Silva et al (2016) ao realizarem o trabalho sobre a avaliação higiênico-sanitária de
estabelecimentos comerciais, e análise de micro-organismos indicadores em amostras de
carne bovina (coxão mole) in natura comercializadas em mercados públicos, também
verificam a desorganização e a falta de higienização e sanitização tanto dos manipuladores
como dos equipamentos e utensílios e locais de manipulação, a falta de pias para higienização
das mãos dos manipuladores, sendo que nesses locais a manipulação da carne e dinheiro ao
mesmo tempo eram frequentes. Quando as normas da RDC 275/02 (BRASIL, 2002), é levada
em consideração é visto que as questões higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos e
manipuladores de alimentos estão fora dos padrões. O mesmo resultado foi descrito por
Nogueira et al. (2011) na pesquisa realizada no município de Areia - PB, onde os verificaram
inadequações da manipulação e conservação de carnes.
Durante a aplicação do checklist, apenas uma cidade tinha a presença da vigilância
sanitária na feira livre. Foi presenciado também animais no local onde eram comercializadas
as carnes, cachorros circulavam normalmente nos locais, e as carnes expostas eram tocadas e
apertadas pelos feirantes e clientes.

CONCLUSÃO
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As condições higiênico-sanitárias nos mercados públicos municipais das cidades do
brejo paraibano são precárias pondo em risco a qualidade e a segurança de alimentos, o que
constitui um problema de saúde pública. Dessa forma, o poder público municipal, pode
contribuir com a melhoria da qualidade da carne comercializada nos mercados públicos por
meio da promoção de capacitações e treinamentos aos manipuladores, melhorando a
fiscalização e orientando sobre a adoção das boas práticas de manipulação.
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RESUMO: Os rótulos têm a função de estabelecer uma comunicação entre o consumidor e a
indústria alimentícia. Biscoitos são definidos como produtos obtidos pela mistura de
farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O presente trabalho objetivou comparar as
ingestões diárias recomendadas (IDRs) de fibras em rótulos de biscoitos laminados salgados,
adquiridos nos comércios varejistas de Diamantina-MG, direcionados a diferentes estágios de
vida, frente à legislação brasileira em vigor. Foram identificadas 39 amostras de tipos e
marcas diferentes. A análise das declarações nutricionais foi baseada em uma porção das
amostras, e realizada comparando-se as informações de IDRs declaradas nos rótulos dos
produtos com os valores calculados. A quantidade de fibras nos biscoitos analisados de forma
geral é baixa, portanto, nota-se que, as fibras alimentares são um dos principais nutrientes da
alimentação, por isso, é indispensável orientar a população avaliada neste estudo, para reduzir
o consumo de biscoitos, mesmo na versão integral, priorizando-se o uso de alimentos naturais.

Palavras–chave: Fibras; Rótulos de alimentos; Ultraprocessados.
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INTRODUÇÃO

A rotulagem brasileira é normatizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), a qual define que os rótulos têm a função de estabelecer uma comunicação entre o
consumidor e a indústria alimentícia (BRASIL, 2008). As legislações vigentes estabelecem
parâmetros e requisitos de identidade que visam à garantia e a segurança dos alimentos
ofertados. A resolução acrescentou a obrigatoriedade da declaração da quantidade de
nutrientes por porção e sua respectiva porcentagem (%) em relação à IDR, tendo como
referência

o valor de 2500 kcal/dia. Foi permitida uma margem de erro de 20% por

conta das variáveis que poderiam influenciar no resultado das análises químicas dos alimentos
(BRASIL, 2001).
Biscoitos são definidos pela legislação brasileira como “os produtos obtidos

pela

mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não, podendo assim apresentar
cobertura, recheio, textura ou formatos diversos” (BRASIL, 2005a).
O comércio de biscoitos é considerado um setor de destaque no Brasil, dados da
Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados (ABIMAPI) constam que, o setor atingiu o volume de vendas cerca de 1,527
milhão de toneladas em 2020, representando um consumo per capita de 7,211 kg/habitante.
O consumo de fibras deve fazer parte das refeições, pois, elas possuem muitos
benefícios. Atuam no tratamento de doenças metabólicas, doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), melhora do transito intestinal e no processo do emagrecimento (MACEDO et al,
2012). Este nutriente promove uma maior saciedade entre as refeições, auxiliando na redução
dos níveis séricos de colesterol e de glicemia em pacientes com diabetes mellitus, por
exemplo, (OHR, 2004; BERNAUD & RODRIGUES, 2013). Além diso, tais fibras
alimentares são componentes importantes por conferir características funcionais ao alimento
(FEITOSA et al., 2016).
O presente trabalho objetivou comparar as IDRs de fibras em rótulos de biscoitos
laminados salgados adquiridos nos comércios varejistas de Diamantina-MG, direcionados a
diferentes estágios de vida, frente à legislação brasileira em vigor.
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MATERIAL E MÉTODOS
Prospecções dos produtos
O primeiro momento da coleta dos dados consistiu em visitas aos comércios varejistas
de Diamantina/MG, Brasil. Foi analisado um total de 39 amostras de rótulos de biscoitos
laminados salgados, alguns pertenciam ao mesmo fabricante, porém eram relativos a 8 marcas
industriais e 20 tipos diferentes: água e agua e sal (5 amostras), Cream cracker (17 amostras),
integral (8 amostras), e salgados (9 amostras). Durante toda a realização da pesquisa, os
estabelecimentos e os produtos foram identificados por códigos numéricos aleatórios, para
garantir o sigilo das informações coletadas.
Avaliações das informações nutricionais
Após a catalogação, fez-se uma comparação das IDRs calculadas equivalente a uma
porção (30g) declarada nas informações nutricionais de cada produto, de acordo com as
normas estabelecidas pela ANVISA (BRASIL, 2005) e as ingestões dietéticas de referência
(INSTITUTE OF MEDICINE, 2002; 2005).
De acordo com Brasil (2003), as IDRs de nutrientes (g/dia) são variáveis de acordo
com os estágios de vida e o sexo. Uma vez que, para a infância (0 – 12 meses) não tem
valores determinados; crianças (1 – 3 anos) 19g; crianças (4 – 8 anos) 25g; homens (9 – 13
anos) 31g; homens (14 – 50 anos) 38g; homens (51 – 70 anos ou mais) 30g; mulheres (9 – 18
anos) 26g; mulheres (19 – 50 anos) 25g; mulheres (51 – 70 anos ou mais) 21g; gestantes (18
anos – 50 anos) 28g e lactentes (18 anos – 50 anos) 29g.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O brasileiro vem enfrentando nos últimos anos um processo de transição alimentar,
caracterizada por um consumo elevado de carboidratos simples e gorduras, em contrapartida,
uma diminuição de carboidratos complexos e fibras, sendo essencial a realização de ações de
conscientização da importância das fibras e incentivo ao seu consumo (GAVANSKI et al,
2015). Uma alimentação com baixo teor de gorduras (total, saturada e trans) e quantidades
adequadas de fibras diariamente é recomendado para todos os indivíduos (SIMÃO et al.,2013)
O Cálculo das IDRs de fibras entre as diferentes categorias de biscoitos encontrados
nas amostras de biscoitos encontra-se descritos na Tabela 1.
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Tabela 1. Análise dos cálculos das IDRs entre as diferentes categorias de biscoitos quanto aos
teores de fibras em biscoitos laminados salgados de acordo com Brasil (2003)
Categoria de biscoitos

IDRs calculadas de fibras
em %

Água e água e sal

2-6%

Cream cracker

2- 7%

Integral

3 - 13%

Salgado

2- 5%

Fonte: Autores, 2021.

Em relação à categoria dos biscoitos analisados conforme tabela 1, observa-se que os
grupos dos integrais são aqueles que ofereçam maiores quantidades de fibras, em relação aos
outros. De acordo com Lima et al (2020), os biscoitos integrais vêm conquistando cada vez
mais espaço no comércio devido às suas características nutricionais e por preocupação por
parte dos consumidores por uma alimentação equilibrada, por se tratar de uma opção de
lanche que oferece melhores benefícios à saúde.
Os resultados das ingestões diárias recomendada para os diferentes estágios de vida
quanto aos teores de fibras dos biscoitos analisados no trabalho encontram-se dispostos na
Tabela 2.
Tabela 2. Análises dos cálculos das IDRs de fibras em diferentes grupos populacionais
encontrado nos biscoitos laminados salgados, de acordo com Brasil (2003)
Grupos populacionais

IDRs de fibras em %

Infância (0 –12 meses)

*

Crianças (1 – 3 anos)

3 - 13%

Crianças (4 – 8 anos)

2 - 10%

Homens (9 – 13 anos)

2- 8%

Homens (14 – 18 anos)

2- 6%

Homens (19 – 50 anos)

2- 7%

Homens (51 – 70 anos ou mais)

2- 8%

Mulheres (9 – 50 anos)

2 – 10%

Mulheres (51 – 70 anos ou mais)

3 – 12%

Gestantes e Lactentes (18 anos – 50 anos)

2 – 9%

* valores não determinado.
Fonte: Autores, 2021.
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Conforme observado na tabela 2, para infância não tem valores estabelecidos de fibras,
já para crianças os valores oscilaram entre 2 a 13%. No entanto, recomenda-se o consumo de
19 a 25g/dia de fibras entre crianças. Já para homens os valores variaram entre 2 a 8%.
Entretanto recomenda-se o consumo de 30 a 38g/dia de fibras. Por fim, para mulheres,
gestantes e lactentes os resultados oscilaram entre 2 a 12%, e de acordo com a recomendação
o consumo ideal deve ser de 21 a 29g/dia. Observa-se que a quantidade de fibras declaradas
nos rótulos dos biscoitos analisados é insuficiente para um bom aporte nutricional, pois
segundo a recomendação varia de acordo com o sexo e o estágio de vida dos indivíduos.
Destaca-se que os teores de fibras foram avaliados com base na porção de referência
de biscoitos (30 g) conforme a legislação vigente (BRASIL, 2003b), para facilitar a
comparação entre os diferentes produtos.

CONCLUSÕES
Contudo, nota-se que, a quantidade de fibras nos biscoitos analisados de forma geral é
baixa, sendo interessante o enriquecimento de preparações tradicionais e bem aceitas com
fibras, tornando-as mais saudáveis e contribuindo assim para que a recomendação seja
alcançada. Além disso, há necessidade de uma correta orientação nutricional aos públicos
analisados, quanto ao consumo dos biscoitos, alertando sobre as consequências de uma
alimentação inadequada dos mesmos, relacionado com as necessidades nutricionais dos
estágios analisados, bem como, realizar medidas preventivas a fim de, alertar a população dos
riscos nutricionais que podem surgir com a deficiência de fibras na alimentação.
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RESUMO: A banana (Musa spp.) é uma fruta explorada e consumida em todo o mundo.
Entretanto, após consumo e/ou processamento, são geradas grandes quantidades de cascas.
Assim, objetivou-se estudar o processo de secagem convectiva de cascas trituradas de banana
D’Angola em diferentes temperaturas, calcular as taxas de secagem e ajustar diferentes
modelos matemáticos aos dados experimentais. Bananas D’Angola maduras foram
submetidas ao descasque manual para a remoção das cascas, que foram desintegradas em
liquidificador industrial e submetidas à secagem convectiva em temperaturas de 30, 40, 50 e
60 °C até equilíbrio higroscópico. De modo geral, o aumento da temperatura de secagem
reduziu os tempos de seagem e os teores de umidade de equilíbribio, correlacionando-se
positivamente com as taxas de secagem, que apresentaram-se elevadas no inicio do processo e
reduziram a medida que o teor de umidade era decrescido, permanecendo-se mais elevadas
nas maiores condições térmicas. O modelo de Midilli foi o que melhor descreveu a cinética de
secagem das amostras para todas as temperaturas avaliadas, detendo os maiores coeficientes
de determinação e menores desvios quadráticos médios e qui-quadrados.
Palavras-chave: Modelagem matemática; Resíduos agrícolas; Secagem convectiva.
INTRODUÇÃO
Banana é um termo geral que abrange várias espécies ou híbridos do gênero Musa da
família Musaceae (EMAGA et al., 2007), representado por 70 espécies, que inclui as bananasde-mesa e bananas-da-terra, sendo o quarto alimento mais produzidos em todo o mundo
(BORGES et al., 2020), com uma produção mundial em 2017 respectivamente de 113 e 39
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milhões de toneladas (MORENO et al., 2021), principalmente na Índia, China, Filipinas,
Equador e Brasil (BORGES et al., 2020).
Considerando-se que a casca da banana representa cerca de 40% da fruta (SIDHU;
ZAFAR, 2020), estima-se que foram gerados no mundo cerca de 60,80 milhões de toneladas
de cacas no ano de 2017 (MORENO et al., 2021). Sogi (2020) destacou que as cascas de
banana são produzidas em mercados de frutas, residências, serviços de alimentação e indústria
de processamento de alimentos, com posterior descarte como resíduos sólidos. Entretanto, as
cascas de banana são descritas como fonte de fibra alimentar (SIDHU; ZAFAR, 2020),
nutrientes e compostos bioativos, como flavonóides e polifenóis (BORGES et al., 2020).
Essas cascas são bastante perecíveis em virtude do elevado conteúdo de umidade
(EMAGA et al., 2007), fazendo-se importante o estudo que promovam a extensão de sua vida
útil, a exemplo da utilização do método de preservação por secagem convectiva. Ante o
exposto, objetivou-se secar por convecção cascas de banana D’Angola em diferentes
temperaturas, calcular as taxas de secagem e ajustar diferentes modelos matemáticos aos
dados experimentais.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas bananas D’Angola maduras, segundo escala de classificação de
Alves et al. (1999), safra 2020, adquiridas de um pequeno produtor do Polo Agroflorestal de
Xapuri, AC, Brasil (Latitude: -10.636, Longitude: - ƍ Ǝ 6XO  ƍ Ǝ
Oeste). As bananas foram transportadas ao laboratório, onde foram sanitizadas em solução
clorada (100 ppm por 15 min) e submetidas a remoção manual das cascas, que foram
desintegradas em liquidificador industrial e acondicionada em embalagens de polietileno de
baixa densidade (PEBD).
A sHFDJHPGDVFDVFDVWULWXUDGDVGHEDQDQD'¶$QJRODIRLH[HFXWDGDHPWULSOLFDWDHP
desidratador de alimentos modelo Pratic Drayer, nas temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C e
velocidade do ar de secagem de 1,8 m s . Cerca de 35 g de amostra foram dispostas em
-1

bandejas de alumínio (espessura de 0,61 mm), e desidratadas nas temperaturas citadas.
Realizou-se o monitoramento de perda de massa das amostras em intervalos de tempos
regulares em balança digital (0,001 g), até massa constante. No início e ao término das
secagens, determinou-se o teor de umidade das cascas em estufa a 105 °C. Através da
Equação 1 as razões de umidade foram calculadas utilizando-se os teores de umidade inicial,
final e em cada intervalo de secagem.
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(1)
Em que: RX - razão de umidade, adimensional; X - teor de umidade, b.s.; X - teor de
i

umidade inicial, b.s.; X - teor de umidade de equilíbrio, b.s.
e

Os modelos matemáticos descritos na Tabela 1 foram ajustados aos dados
experimentais da cinética de secagem das cascas trituradas de banana D’Angola nas
temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C, através de regressão não linear pelo método QuasiNewton, utilizando-se o software Statistica versão 7.0.
®

Tabela 1. Modelos matemáticos ajustados às curvas de cinética de secagem das cascas
trituradas de banana D’Angola
Designação

Modelo matemático

Referência

Henderson & Pabis

Santos et al. (2019)

(2)

Logarítmico

Mphahlele et al. (2019) (3)

Midilli

Santos et al. (2019)

(4)

Newton

Suherman et a. (2020)

(4)

Page

Santos et al. (2019)

(5)

Wang e Singh

Mphahlele et al. (2019) (6)

Em que: RX - razão de umidade da amostra, adimensional; k - constante de secagem; a, b, c, n - coeficientes dos
modelos; t - tempo de secagem (min).

Utilizaram-se como critérios de ajuste dos modelos matemáticos aos dados
experimentais da cinética de secagem das cascas trituradas de banana D’Angola, as
magnitudes do coeficiente de determinação (R ), do qui-TXDGUDGR Ȥ ) e do desvio quadrático
2

2

médio (DQM), calculados segundo as Equações 7, 8 e 9, respectivamente.
(7)
(8)
(9)
Em que: R - FRHILFLHQWHGHGHWHUPLQDomRȤ - qui-quadrado; DQM - desvio quadrático
2

médio; RX

pred,i

2

- razão de umidade predita; RX

exp,i

- razão de umidade experimental; n - número

de observações; N - número de constantes do modelo.
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Calcularam-se as taxas de secagem das cascas trituradas de banana D’Angola em
diferentes temperaturas conforme a Equação 2.10, a partir dos teores de umidade (b.s.) em
cada intervalo de desidratação.

(10)
Em que: TX - taxa de secagem, kg kg.min ; X - WHRUGHXPLGDGHHPWǻW NJGH
-1

t+dt

água/kg de matéria seca); X - teor de umidade HPXPWHPSRHVSHFtILFREVǻW- intervalo de
t

tempo entre duas medições consecutivas; t - tempo, min.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teor de umidade inicial das cascas de banDQD '¶$QJROD  EV  UHGX]LX
exponencialmente em todas as condições de secagem, atingindo valores de umidade finais de
7,12% a 30 °C, 4,36% a 40 °C, 3,37% a 50 °C e 2,87% a 60 °C (Figura 1A). Quanto mais
elevada foi a temperatura, mais baixo foi o teor de umidade de equilíbrio em virtude do
aumento da transferência de calor entre o ar de secagem e a amostra, que por consequência
acelerou a evaporação de umidade (ZHANG et al., 2020).
Figura 1. Valores médios da umidade b.s. (A) e da taxa de secagem (B) durante a secagem de
cascas trituradas de banana D’Angola em diferentes temperaturas

Fonte: Autores.

Independente da condição de desidratação, o teor de umidade diminuiu gradualmente
com o decorrer do processo, sendo que a maior perda de água ocorreu no início da secagem
devido à grande quantidade de água disponível. Conforme o processo de secagem continuava,
a água livre localizada na superfície das amostras foi evaporada, restando a água ligada que
normalmente é mais difícil de ser removida (SUHERMAN et al., 2020), requerendo mais
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tempo para a sua evaporação. Nesse sentido, os tempos requeridos para o equilíbrio
higroscópico das amostras foram de 720, 420, 240 e 150 min, respectivamente para as
temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C (Figura 1). Em comparação com o tempo da secagem
conduzida a 30 °C, houve redução de 79,17% no tempo de processo quando se ampliou a
temperatura para 60 °C.
As taxas de secagem eram elevadas no início do processo (Figura 1B), atingindo
valores máximos de 2,38, 4,05, 5,52 e 6,70 kg água kg matéria seca-1 min-1 nas temperaturas de 30,
40, 50 e 60 °C, respectivamente, em virtude do elevado teor de umidade superficial. Em
seguida, as magnitudes foram progressivamente reduzidas devida a evaporação dessa umidade
(MPHAHLELE et al., 2019), independente da condição térmica da secagem, somando-se ao
enrijecimento do produto (MACEDO et al., 2020) e a provável colapso do citoesqueleto que
aumentam da resistência à transferência de massa (ZHANG et al., 2020).
Se o processo de secagem continuasse indefinidamente, a taxa de secagem acabaria
parando de diminuir e, nesse ponto, nenhuma redução de peso ocorreria (SUHERMAN et al.,
2020). De modo geral, a temperatura do processo correlacionou-se positivamente com a taxa
de secagem das cascas trituradas de banana D’Angola, em que quanto maior era a magnitude
dessa variável, mais elevadas foram as taxas de secagem, com valores médios de 1,28, 1,98,
2,69 e 3,50 kg água kg matéria seca-1 min-1 nas respectivas temperaturas de 30, 40, 50 e 60 °C.
Os parâmetros, coeficientes de determinação (R²), desvios quadráticos médios (DQM)
e qui-quadraGRV Ȥ2) dos modelos matemáticos ajustados aos dados experimentais da cinética
de secagem das cascas trituradas de banana D’Angola em diferentes temperaturas (30-60 °C)
estão dispostos na Tabela 2. Observou-se que todos os modelos utilizados apresentaram
valores de R2 superiores a 0,96, o que de acordo com Madamba et al. (1996) são aceitáveis
para a descrição da secagem das amostras. Dentre os modelos testados, o de Midilli deteve as
maiores magnitudes do R2 (>0,994); entretanto, alguns autores (SANTOS et al., 2019)
sugerem a utilização de parâmetro estatisticos complementares para subsidiar a seleção de
modelos matemáticos. Por isso, ainda foram considerados o DQM e o Ȥ2.

Tabela 2. Parâmetros, coeficientes de determinação (R²), desvios quadráticos médios (DQM)
e qui-TXDGUDGRV Ȥ ) dos modelos matemáticos ajustados aos dados experimentais da secagem
2

de cascas de banana D’Angola em diferentes temperaturas
Modelo

Temp. (°C) Parâmetros do modelo
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R

2

DQM Ȥ (×10 )
2

-4

Henderson & Pabis

Logarítmico

Midilli

Newton

Page

Wang e Sing

30

a: 1,0588; k: 0,0075

0,9880 0,0390 16,1842

40

a: 1,0846; k: 0,0131

0,9790 0,0508 27,7690

50

a: 1,0966; k: 0,0187

0,9750 0,0545 32,2402

60

a: 1,0926; k: 0,0234

0,9652 0,0631 43,9572

30

a: 1,0994; c: -0,0515; k: 0,0067

0,9911 0,0335 12,3237

40

a: 1,1403; c: -0,0733; k: 0,0113

0,9854 0,0424 20,0255

50

a: 1,1707; c: -0,1001; k: 0,0153

0,9853 0,0418 19,8872

60

a: 1,2280; c: -0,1748; k: 0,0167

0,9838 0,0430 21,5758

30

a: 0,9643; b: -8,4671 ×10 ; k: 0,0009; n: 1,4143 0,9989 0,0119 1,5922

40

a: 0,9610; b: -3,2388 ×10 ; k: 0,0012; n: 1,5099 0,9970 0,0191 4,2304

50

a: 0,9648; b: -5,4002 ×10 ; k: 0,0016; n: 1,5585 0,9983 0,0141 2,3775

60

a: 0,9544; b: -1,7791 ×10 ; k: 0,0019; n: 1,5960 0,9947 0,0245 7,4388

30

k: 0,0069

0,9832 0,0462 21,9884

40

k: 0,0119

0,9706 0,0601 37,3730

50

k: 0,0169

0,9648 0,0646 43,4984

60

k: 0,0213

0,9553 0,0714 53,5897

30

k: 0,0016; n: 1,3016

0,9978 0,0167 2,9785

40

k: 0,0021; n: 1,3981

0,9957 0,0231 5,7355

50

k: 0,0025; n: 1,4691

0,9971 0,0186 3,7734

60

k: 0,0031; n: 1,4964

0,9919 0,0305 10,2687

30

a: -0,0047; b: 4,9385 ×10

-6

0,9742 0,0572 34,7189

40

a: -0,0080; b: 1,4360 ×10

-5

0,9731 0,0575 35,5196

50

a: -0,0121; b: 3,4527 ×10

-5

0,9907 0,0332 12,0144

60

a: -0,0159; b: 6,1642 ×10

-5

0,9935 0,0273 8,2317

-6

-5

-5

-4

Fonte: Autores.

2'40ILFRXFRPSUHHQGLGRHQWUHHHQTXDQWRRȤ variou entre 1,5922
2

× 10 e 53,5897 × 10 (Tabela 2). Assim, o modelo matemático de Midilli deteve os menores
-4

-4

GDGRVGH'40HȤ , confirmando boa proximidade entre os dados experimentais e teóricos de
2

razão do teor de umidade; logo, o mesmo foi selecionado como o mais adequado para a
predição do fenômeno de secagem das cascas trituradas de banana D’Angola. Isso foi
confirmado pela boa relação entre os valores de razões de umidade experimentais e razões de
umidade preditos pelo modelo de Midilli (Figura 2A) e pela proximidade das curvas que
representam o modelo matemático de Midilli aos dados experimentais (Figura 2B).
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Figura 2. Relação entre os valores de razões de umidade experimentais e razões de umidade
preditos pelo modelo de Midilli (A) e ajuste do modelo de Midilli aos dados experimentais
(B) da secagem de cascas de banana D’Angola

Fonte: Autores

CONCLUSÕES
As secagens das cascas de banana revelam que em temperaturas mais elevadas
ocorrem reduções mais significativas nos teores de umidade finais e nos tempos de secagem.
As taxas de secagem mostram-se elevadas no início do processo em qualquer condição
de secagem, sendo que quanto maior é a temperatura, maior também é a taxa de secagem, a
qual decresce com a redução do teor de umidade.
O modelo de Midilli é o mais adequado para a predição da secagem das amostras,
detendo os maiores valores de R e os mais baixos dados de DQM e Ȥ , além de boa
2

2

concordância entre os dados de razões de umidade experimental e razões de umidade predito.
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Banana-passa como substituto do açúcar em formulação de bolo funcional
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RESUMO: A banana é a fruta mais consumida do Brasil. É bastante consumida devido suas
características organolépticas bastante apreciada pelos consumidores. A desidratação é uma
alternativa tecnológica à redução das perdas pós-colheita de frutos. Com este trabalho
objetivou-se a obtenção de banana passa (como substituto do açúcar na formulação de bolo)
por meio de desidratação de banana de variedade Prata, com posterior secagem convectiva em
estufa e avaliar os parâmetros físico-químicos de: teor de água, sólidos solúveis totais, cinzas,
pH e acidez. A desidratação foi realizada em estufa à temperatura de 70°C, por 16 horas.
Foram realizadas cinco formulações de bolos produzidos com diferentes concentrações (0%,
25%, 50%, 75% e 100%) de banana desidratada. Com base nos resultados apresentados, a
utilização da banana como substituto do açúcar é uma alternativa para as pessoas que querem
reduzir o nível de açúcar de sua alimentação sem comprometer a qualidade sensorial e
aumentar a qualidade nutricional. Portanto, os bolos elaborados poderiam ser disponibilizados
no mercado a fim de aumentar a gama de produtos sem açúcar.
Palavras chaves: Secagem; Conservação; Bolo; Frutos.

INTRODUÇÃO
A banana desidratada (banana passa) é um produto que apresenta boa aceitação
sensorial, alto valor nutritivo e tem apelo de produto natural que pode ser consumido como
fruta desidratada, ou ser empregado como ingrediente em formulações de outros produtos.
Assim, a desidratação da banana representa uma opção de aproveitamento nos excedentes de
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produção e de frutos fora dos padrões de qualidade para consumo in natura (SENA et al.
2015).
A secagem ainda é o processo comercial mais utilizado na conservação de produtos
agropecuários e constitui uma boa maneira de conservação de alimentos, pois reduz a
perecibilidade e evitam alterações que possam prejudicar a qualidade do produto final. Esse
método tem por princípio diminuir a disponibilidade de água livre desfavorecendo o
desenvolvimento de micro-organismos; além disto, a alteração no sabor e a textura provocada
pelo processo podem, em alguns casos, ter efeito positivo para a diferenciação e concepção de
novos produtos.
A partir dos frutos desidratados pode-se fazer inúmeras formulações como por
exemplo bolos, que são produtos muito apreciados e movimentam o mercado em todo o
mundo, ganhando crescente importância no setor de panificação. A população no geral tem
grande apreço por este produto, estando quase sempre, presente na mesa dos brasileiros. O
processamento de alimentos sem adição de açúcar é uma forte tendência, considerando o
aumento significativo de problemas de saúde, como a diabetes, já que pães, biscoitos, massas
e bolos estão na lista de produtos proibidos para esses consumidores. Desta forma, é
interessante estudar possibilidades de consumo através de produtos com tendências funcionais
para atender as demandas esse público. Nesta pesquisa, foi realizado a elaboração do bolo, por
ser um produto de confeitaria, com grande aceitabilidade no mercado, que na maioria das
vezes está na mesa do brasileiro no seu dia-a-dia. Desta forma o objetivo da pesquisa foi
desenvolver formulações de bolo com banana desidratada, substituindo o açúcar, bem como
verificar as suas características físico-químicas.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Processamento de Origem Vegetal e de
Análises Físico-Química e Microbiológicas pertencente à Unidade Acadêmica de
Agroindústria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL Campus Murici). Utilizou-se a variedade de banana Prata, oriundas do comércio local de
Murici. Os frutos maduros foram higienizados com água corrente e sanitizados em água
clorada a 50 ppm, por 15 minutos. Em seguida, descascou-se os frutos manualmente e
iniciou-se o processo de avaliações físico-química e secagem. As análises físico-químicas
foram realizadas no fruto in natura, desidratado e nos bolos.
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Os sólidos solúveis foram determinados através de leitura refratométrica direta, em
refratômetro digital, expressa diretamente em ºBrix. O potencial hidrogeniônico (pH) foi
determinado pelo método potenciométrico em peagâmetro com auxílio de um medidor digital
calibrando-se o potenciômetro através das soluções tampão (pH 4,0 e 7,0) (IAL, 2008). A
acidez titulável foi obtida por titulometria com solução padronizada de hidróxido de sódio a
0,1N tendo, como indicador, o ponto de viragem da fenolftaleína. Os valores foram expressos
em porcentagem, conforme metodologia do Ial (2008).
O teor de água e os sólidos totais foram determinados pelo método gravimétrico de
secagem das amostras em estufa a 70 °C até peso constante, segundo metodologia descrita por
Ial (2008). Os resultados foram expressos em percentagem (%). A análise de cinzas foi
realizada numa mufla há uma temperatura de 550°c por 6 (seis) horas, até peso constante,
segundo metodologia descrita por Ial (2008).
Para a obtenção da banana desidratada, utilizou-se uma estufa com circulação forçada
de ar, na temperatura de 70ºC por 16 horas (Figura 1).
Figura 1. Secagem e obtenção da banana desidratada

Fonte: Autores, 2019.

Após o processo de secagem, a banana desidratada (banana passa) foi armazenada em
embalagens de polietileno para posterior caracterização físico-química.
Para o processamento dos bolos, foram realizadas cinco formulações com diferentes
concentrações (0%, 25%, 50%, 75% e 100%) de banana desidratada. Todas as formulações
seguem o mesmo processamento que está descrito na Tabela 1, o que modificou ao longo da
produção foram as concentrações de banana, que aumentaram à medida que a concentração de
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açúcar decresceu. No entanto, vale salientar que a concentração contendo 100% de banana,
teve que dobrar a quantidade de banana, tendo em vista que a mesma não alcançou na
formulação o mesmo grau de doçura que o açúcar.
Tabela 1. Formulação dos bolos
Ingredientes

F1 (Controle)

F2

F3

F4

F5

(25%) (50%) (75%) (100%)
Farinha de trigo (g)

231

231

231

-

150

300

Açúcar (g)

300

75

150

Leite (mL)

500

500

500

500

Margarina (g)

90

90

90

90

90

Ovos (uni)

3

3

3

3

3

Fermento (g)

4

4

4

4

4

Banana desidratada (g)

231
450
150

231
600
500

Fonte: Autores, 2019

As misturas dos bolos foram processadas em batedeira doméstica, a qual foi misturada
a margarina e o açúcar até obter em creme homogêneo e claro. Em seguida, foram
adicionados aos poucos os ovos inteiros, a farinha de trigo, as bananas desidratadas
alternadamente com adição do leite, por 10 minutos, até a obtenção de uma massa uniforme.
A massa foi colocada em assadeira e levada ao forno a temperatura de 180°C durante 30
minutos. Estes foram resfriados à temperatura ambiente por 15 minutos. Posteriormente,
foram cortados em porções que representassem a sua totalidade e realização das análises
físico-químicas.
Os dados experimentais das propriedades físico-químicas da banana in natura e
desidratada e dos bolos formulados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo
teste F e a comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey em nível de 5% de
probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2, se encontram os valores médios e os desvios padrão das propriedades
físico-química dos frutos da banana in natura e desidratada.
Tabela 2. Valores médios e desvios padrão das propriedades físico-químicas da banana in
natura e desidratada
Parâmetros

Banana in natura Banana desidratada

Teor de água (%)

73,07a ± 0,6

Teor de sólidos (%)

76,93b ± 0,6

12,96b ± 0,8
87,04a ± 0,8

pH

4,8a ± 0,1

4,9a ± 0,1

Acidez total (% ácido cítrico)

0,7b ± 0,4

1,3a ± 0,1

Sólidos solúveis totais (ºBrix)

23b ± 0,3

Cinzas (%)

1,3b ± 0,1

65,5a ± 0,5
2,78a ± 1,3

Média seguida da mesma letra na linha não difere estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de
Tukey.

Observa-se que para o teor de umidade, houve diferença estatística entre as amostras
com uma redução de 82,26% nos frutos desidratados (Tabela 1). Essa diminuição dos teores
de umidade deve-se, principalmente, à perda de água durante o processo de secagem. Silva et
al. (2017) obtiveram um teor de umidade de 82,01 %, para a biomassa de banana maçã
madura e 9,88% para a banana desidratada.
A acidez titulável é um indicador da quantidade de ácidos orgânicos presentes no
fruto, sendo importante para as características sensoriais, pois agrega sabor (GUIMARÃES et
al. 2014). No que se refere à acidez, a banana in natura apresentou percentual estatisticamente
superior a amostra in natura, os quais variaram entre 0,7 e 1,3%, demonstrando ser um
produto menos ácido. A redução na acidez se deve em parte a perda dos ácidos orgânicos
oriundos do processo da secagem das frutas.
Em relação ao pH, verifica-se que as amostras não diferiram estatisticamente entre si
ao nível de 5% de probabilidade, com valores de 4,8 e 4,9, respectivamente. O pH encontrado
é considerado meio ácido, sendo ótimo para o desenvolvimento da maioria das bactérias
inclusive as patogênicas, bolores e leveduras. Desta forma a utilização dos frutos in natura e
desidratados tem ampla utilidade no processamento dos mais diversos produtos. Silva et al.
(2017) relataram valores de 5,18 e 5,08, para a banana maçã madura in natura e desidratada,
respectivamente.
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Os teores de sólidos solúveis diferiram significativamente entre as amostras. Os frutos
desidratados apresentaram teores de sólidos solúveis maiores que os frutos in natura. Esse
aumento nos teores de sólidos solúveis deve-se, principalmente, à concentração dos açúcares
e ácidos orgânicos devido à perda de água.
Em relação a cinzas, as amostras diferiram estatisticamente entre si ao nível de 5% de
probabilidade, o que demonstra um maior conteúdo de matéria inorgânica, incluindo os sais
minerais. Resultados inferiores foram obtidos por Oliveira et al. (2016), ao estudarem a
composição físico-química de banana passa desidratada em estufa com circulação forçada de
ar, uma vez que eles encontraram o percentual variando de 0,98 a 1,25%.
Na Tabela 3, encontram-se os resultados para as análises físico-químicas das
diferentes formulações de bolo elaborados com banana desidratada em substituição do açúcar.
Tabela 3. Valores médios dos parâmetros físico-químicos dos bolos elaborados com banana
desidratada
Parâmetros

Bolos elaborados com banana desidratada
Controle

25%

50%

75%

100%

41a±0,2

40,1a±0,1

40,5a±0,1

Teor de água (%)

26,3b±0,1 26,8b±0,1

Teor de sólidos (%)

73,7a±0,1

73,2a±0,1 58,9b±0,2 59,9b±0,1 59,55b±0,1

pH

7,5a ±0,2

6,5b±0,3

5,7c±0,2

5,3c±0,1

5,2c±0,2

Acidez total (% ác. cítrico)

0,2a±0,1

0,2a±0,3

0,3a±0,2

0,3a±0,1

0,3a±0,2

Cinzas (%)

1,3c±0,1

1,7b±0,1

1,7b±0,2

1,9ab±0,1

2,2a±0,3

Média seguida da mesma letra na linha não difere estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de
Tukey.

A medida em que foi sendo substituído o açúcar pela banana passa, percebeu-se que o
bolo ficava mais crocante e fofinho, além de bastante doce. Foi realizado analise sensorial do
produto, no entanto como não passou pelo comitê de ética, resolveu-se não inserir os dados
para publicação. A crosta do bolo com 100% de banana desidratada permaneceu mais úmida
em relação aos demais, talvez, devido à caramelização do açúcar presente na banana,
enquanto que o de 25 e 50 % apresentaram uma textura firme e um pouco seca.
Analisando-se os resultados obtidos na Tabela 3, percebe-se que, para os parâmetros
avaliados, não houve um comportamento padrão, apresentando oscilações entre os
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tratamentos. Em relação a umidade, não foram observadas diferenças significativas para os
tratamentos controle e contendo 25% de banana desidratada na formulação, os quais variaram
de 26,29 a 26,80, a qual se deve à variação do teor de açúcar de utilizado para elaboração dos
bolos, também não houve variação significativa quanto ao teor de umidade entre as
concentrações de 50 a 100% da adição de banana. Ramos, Piemolini-Barreto & Sandri (2016)
observaram o mesmo comportamento.
O pH é um dos fatores que exerce maior efeito seletivo sobre o desenvolvimento da
microflora nos alimentos. Em relação ao pH verifica-se que as amostras contendo banana
desidratada diferiram estatisticamente em relação ao bolo controle. Observa-se que a adição
da banana desidratada abaixou o pH.
De acordo com os resultados de pH evidenciados, as formulações podem ser
classificadas como de baixa acidez, visto que apresentam valores de pH maiores que 4,5.
Em relação ao teor de acidez das formulações, verifica-se que não houve variação
significativa ao nível de 5% de significância. Resultados similar foi observado por Silva et al.
(2017) em estudo com formulação de bolo direcionado para celíaco.
O teor de cinzas foi aumentado à medida em que se adicionou uma maior quantidade
de banana nos bolos, aproximadamente o dobro do bolo comercial, o que pode estar
relacionado à adição da banana, contendo maior teor de minerais. Comportamento similar foi
observado por Heinen, Silva & Dernardini (2018) em estudo com bolo sem glúten
enriquecido com fibra.
CONCLUSÕES
O processo de desidratação diminuiu o teor de água e aumentou o teor de sólidos
solúveis totais, consequentemente aumento da vida de prateleira. A utilização da banana-passa
na substituição do açúcar nas formulações de bolo é uma alternativa para as pessoas que
querem reduzir o teor de açúcar da sua alimentação. O aumento na quantidade de cinzas dos
bolos adicionados de banana-passa em relação ao controle, indica a presença de minerais, que
são importantes para a manutenção da saúde.
A banana desidratada pode ser utilizada como ingredientes em formulações de bolo,
fornecendo produtos com características nutricionais e sensoriais.
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RESUMO: Os biscoitos doces usualmente são bastantes consumidos pela população mesmo
não participando ativamente como a base da dieta como os pães. A rotulagem dos alimentos
atua como um elo principal de comunicação entre o produto e consumidor contribuindo com
informações nutricionais bem como, lista de ingredientes e calorias. Este estudo teve por
objetivo avaliar o teor de gorduras em biscoitos laminados doces integrais para gestantes em
relação as IDR recomendadas e IDR dos rótulos. Metodologia consistiu na análise dos rótulos
de 17 biscoitos doces integrais com recomendação pela legislação vigente. Portanto, deve-se
fazer o consumo com moderação de biscoitos doces integrais pois, eles apresentam um alto
teor de gordura onde, apenas uma porção de 30g (5 unidades) pode variar de 3,5 a 5,9 g de
gordura por porção.
Palavras-chave: Informação Nutricional. Qualidade de Produtos. Rotulagem de Alimentos.
INTRODUÇÃO
Os biscoitos doces usualmente são bastantes consumidos pela população mesmo não
participando ativamente como a base da dieta como os pães, esses produtos são bastantes
aceitos por apresentar uma dimensão de formas e uma larga diversidade de cores e sabores.
Vale ressaltar que, estes produtos possuem uma alta durabilidade e se apresentam não forma
de alimentos não perecíveis o que torna ainda mais fácil o seu manuseio para o consumo e
isso possibilita que as indústrias produzam esses produtos em grandes quantidades e larga
distribuição (EL-DASH, 1994).
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Em busca de aumentar o consumo de fibras pela população, as indústrias de alimentos
buscaram alternativas para aumentar o teor desse micronutrientes na alimentação usual e com
isso, inseriram fibras em alimentos produzidos como os biscoitos integrais, assim, além de
aumentar a ingestão alimentar criaram produtos que possuem baixo custo e alta durabilidade
se tornando assim, acessíveis as diversas classes populacionais (FEDDERN et al., 2008;
PAULO et al., 2013).
A ANVISA define as fibras como “qualquer material comestível que não seja
hidrolisado pelas enzimas endógenas do trato digestivo humano”. As fibras recebem duas
classificações sendo estas, solúveis que possuem propriedades de formas géis viscosos e
possuem ação de fermentação no cólon intestinal, como a pectinajá as insolúveis possuem
fermentação limitada no intestino grosso e atuam no aumento do volume do bolo fecal como
o farelo de trigo (ANDERSON et al., 2009).
Durante a gestação é necessário que haja uma nutrição adequada para a saúde da
gestante e do feto (DREHMER, 2008). Na gestação é comum apresentar constipação
intestinal e para ajudar a diminuir esses sintomas recomenda-se a ingestão de 28g de fibras
diária (VITOLO, 2008; a (INSTITUTE OF MEDICINE - IOM, 2005). A gestação é o
período onde mudanças alimentares são necessárias para proporcionar o ganho de peso
gestacional adequado (GOMES et al., 2015)
A RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, delibera sobre o regulamento técnico da
informação nutricional complementar, o subitem 5.1 dispõe sobre o conteúdo absoluto de
propriedades nutricionais, determinando que os alimentos fontes de fibras devem possuir no
mínimo 3g de fibras em 100g ou 100ml de produto final, ou ainda, possuam pelo menos 2,5g
destas por porção do produto. Os produtos alimentíciosdeclarados como tendo “alto teor” de
fibras no rótulo, devem possuir pelo menos 6g destas, em 100 gramas ou 100ml de produto
pronto ou 5 gramas de fibras por porção (BRASIL, 2012).
Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo avaliar o teor de Gorduras em
Biscoitos Laminados Doces Integrais para Gestantes em relação as IDR Recomendadas e IDR
dos Rótulos através de informações apresentadas em sua rotulagem, fazendo a comparação
entre a quantidade apresentada no rótulo e a recomendação pela legislação vigente.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo consistiu, primeiramente, em visitas aos supermercados varejistas de
Diamantina para a identificação e aquisição aleatória das amostras. Foram selecionados 17
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tipos de biscoitos doces integrais, no período de março a novembro de 2018. Alguns biscoitos
analisados pertenciam ao mesmo fabricante, porém estes possuíam sabores diferentes entre si.
A análise da rotulagem foi realizada elaborados em conformidade com as legislações vigentes
do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO
(2002) e RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, que define fonte de fibras ou alto conteúdo
de fibras (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados e adquiridos 17 biscoitos doces integrais correspondentes a cinco
marcas industriais, cujas porções e pesos, teor de fibras declarado nos rótulos e RDC
recomendada estão listados na Tabela 1. De acordo com o regulamento técnico para produtos
de cereais, amidos, farinhas e farelos (BRASIL, 2005), o termo “integral” deve ser usado
apenas na identificação de biscoitos quando estes, apresentarem como primeiro ingrediente
declarado nos rótulos, farinha integral, ou seja, um “ingredienteque caracteriza o produto”
Tabela 1. Biscoitos doces integrais comercializados em Diamantina/MG, em 2018, com suas
respectivas porções e sabores
Produto
Marca

Código

B01

Sabor

Leite e

Gramas

Fibras/
Rótulo

RDC/
Recomendada de
Fibras

30

2,5

2,5

30

2,5

2,5

30

2,5

2,5

26

2,5

2,5

granola
A

B02

Maçã e uva
passa

B03

Laranja e
damasco

B04

Cacau e
castanhas

B05

Cacau, aveia e mel

26
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2,5

2,5

B

C

D
E

B06

Aveia e mel

30

1,9

2,5

B07

Morango e cereais

30

1,9

2,5

B08

Cacau e cereais

30

2,1

2,5

B09

Laranja e cenoura

30

1,6

2,5

B10

Limão e cereais

30

1,9

2,5

B11

Leite e mel

30

2,1

2,5

B12

Banana e canela

30

1,7

2,5

B13

Chocolate com avelã

30

2,0

2,5

B14

Multigrãos

30

1,6

2,5

B15

Granola e mel

30

1,8

2,5

B16

Cacau e cereais

27

2,1

2,5

B17

Leite e cereais

27

2,0

2,5

Fonte: Autoras

Através das informações nutricionais contidas nos rótulos dos biscoitos doces
integrais, foram identificados se os mesmos estavam seguindo as normas preconizadas pela
legislação vigente, então, fez-se uma análise do primeiro ingrediente de todos os 17 produtos
para observar se o primeiro ingrediente era composto por farinha integral, teor de fibras e
classificação.
A RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, que delibera sobreo regulamento técnico
da informação nutricional complementar, dispõe em seu subitem 5.1 sobre o conteúdo
absoluto de propriedades nutricionais, determinando que os alimentos fontes de fibras são
aqueles que contenham no mínimo 3g de fibras em 100g ou 100ml de produto final, ou ainda,
possuam pelo menos 2,5g destas por porção do produto. Os produtos alimentícios declarados
como “alto teor” de fibras no rótulo, devemconter pelo menos 6g destas, em 100 gramas ou
100ml de produto pronto ou 5g de fibraspor porção (BRASIL, 2012).
Com base nos resultados observados nos rótulos, foi possível verificar que,dentre os
17 produtos avaliadas, somente a marca A correspondentes respectivos produtos B01 ao B05,
29,41% dos produtos estavam em acordo com a legislação que determina o teor de fibras
devem ser de 2,5 g por porção, os demais produtos representados pelas marcas B, C, D e E
correspondente a 70,59% estavam em descordo com a legislação vigente, os mesmo,
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apresentaram oscilação de 1,6 a 2,1g por porção mas, seguindo a atual legislação os mesmo
deveria ter quantidade mínima de 2,5g por porção então, não podem ser designados como um
produto integral por não seguir este regulamento técnico.
Na Tabela 2 tem-se os dados do teor de gordura de biscoito integrais
Tabela 2: Teor de gorduras em biscoitos doces integrais para porção de 30g

Faixa etária

IDR (g/dia)

Porção (%)

Porção (g)

Gestantes (18 a

35 g/dia

11 a 17

3,5 a 5,9

50 anos)
Fonte: Autoras

Os biscoitos doces integrais apresentaram altos teores de gorduras, levando em conta
que grande parte da população ingere mais de 5 unidades de biscoitos no dia, ou seja, se
consumir duas porções de 30g já atinge 34g da IDR recomendada. De acordo com a IDR
recomendada os teores de gorduras deveriam constar até 35g por dia, porém os valores
encontrados nos rótulos alcançaram uma quantidade de 3,5 A 5,9 g/ porção a cada 30g.
Observando em porcentagem houve variação entre 11 a 17% por cada 5 unidades consumidas.
Um estudo realizado com gestantes dinamarquesas observou que dietas com alto teor
de carne, sal e gordura pode ter relação com aumento da incidência de hipertensão na
gravidez, já em dietas que são ricas em vegetais e/ou peixes reduzem o risco (IKEN et al.,
2019).
O consumo excessivo de gorduras na gestação pode proporcionar quadros de
obesidade e outros problemas de saúde que podem influenciar negativamente durante o
processo de gestação. Percebe-se que há um alto percentual de gestantes com
sobrepeso/obesidade pré -gestacional que pode representar um fator de risco para a saúde da
mãe como do concepto (CARNEIRO et al., 2014).
O gráfico 3 demostra a análise da lista de ingrediente dos 17 produtos coletados e
segundo os dados encontrados é possível perceber que, 76, 47% dos rótulos analisados
possuem como primeiro ingrediente farinha de trigo que significa estar em maior proporção
de acordo com as RDC’s nº 90/2000 e 259/2002. A farinha de trigo integral é proveniente da
casca, do gérmen e do endosperma (ALVES et al., 2013), garantindo a esses produtos um
conteúdo maior de fibras”.
Em contrapartida, 23,53%, das cinco marcas, apresentavam como maior quantidade
em sua composição, a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido, que são o mesmo que a
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farinha de trigo comum (Gráfico 3). No Brasil, desde 2002 alguns produtos recebem o
acréscimo de farinhas de trigo, os micronutrientes ferros e ácido fólico, são utilizados como
estratégia do Ministério da Saúde, que objetiva a redução da incidência de doença do tubo
neural em bebês durante a gestação e também, como meio de prevenção de anemias
(ANVISA, 2018).
Figura 3. Primeiro ingrediente avaliado em rótulos de biscoito doces integrais

Fonte: Autoras

A presença correta das informações no rótulo dos alimentos industrializados é de suma
importância pois, funciona como um elo de informações entre os produtos e o consumidor,
então, é fundamental que todos os produtos apresentem as proporções de nutrientes para que
estes, possam ser classificados de acordo com a legislação vigente RDC nº 54/2012 (BRASIL,
2012) que demostram as definições pertinentes em termos técnicos de aplicação na
Informação Nutricional Complementar (INC) contidas nos rótulos de alimentos, que recebem
classificação como “baixo teor”, “não contém”, “sem adição” e “fonte”, de acordo com a
quantidade nutrientes inseridos nos produtos.

CONCLUSÃO
Portanto, deve-se fazer o consumo com moderação de biscoitos doces integrais pois,
eles apresentam um alto teor de gordura onde, apenas uma porção de 30g (5 unidades) pode
variar de 3,5 a 5,9 g de gordura por porção. Levando em conta que, a recomendação diária
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(IDR) é de 35 g/dia e se consumir mais quantidades durante o dia juntamente com outros
alimentos industrializados pode- se ter um excesso de consumo de gorduras que pode causar
dislipidemias, obesidade entre outras.
Alguns rótulos apresentaram irregularidade em relação às legislações brasileiras
vigentes no quesito teor de fibras onde, apenas 29,41% estava adequado para tal classificação
e 70,59% apresentaram irregularidades para uso do termo “fonte de fibras”
Quanto a lista de ingredientes somente, 23,53% farinha de trigo enriquecida como
primeiro ingrediente em contrapartida, 76,47% mencionava como primeiro ingrediente a
farinha de trigo integral.
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RESUMO: A flora apícola é o conjunto de plantas que disponibilizam recursos como néctar e
pólen para abelhas de uma determinada região. O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a potencialidade da vassourinha de botão (Borreria verticilata), como uma espécie apícola,
para as abelhas Apis mellifera. A pesquisa foi efetuada entre junho e julho de 2020, na zona
urbana de Pilões, no decorrer de 10 dias não sucessivos, de 30 de junho a 13 de julho de 2020.
As observações foram feitas a cada duas horas, a partir das 07h00 horas e finalizadas às
15h00 horas. A presença de Apis mellifera nas flores da vassourinha de botão, teve maior
incidência no horário das 09:00 (p<0,05), seguido pelos horários das 07:00 e 11:00, que não
apresentaram diferenças estatísticas entre si (p>0,05). Já os horários de 13:00 e 15:00 horas,
obtiveram menores números de forrageadores na área experimental e não apresentaram
diferença estatística entre si (p>0,05). Desta forma, conclui-se que a espécie é um pasto
apícola para as abelhas e as informações obtidas podem ser utilizadas tanto em programas de
polinização como no manejo para a produção de mel e pólen.
Palavras-chave: Flora apícola; Manejo; Néctar; Pólen; Programas de polinização.

INTRODUÇÃO
A flora apícola é o conjunto de plantas que disponibilizam recursos como néctar e
pólen para abelhas de uma determinada região, passando a ser dependentes dela para
sobreviver (ROLIM, 2015). A importância do conhecimento acerca da flora apícola vai além
da preferência das abelhas sobre as espécies vegetais disponíveis, mas também para direcionar
os apicultores quanto ao período de florescimento para nortear sua produção (SODRÉ et al.,
2007; ALVES; CARNEIRO, 2021). No caso da flora apícola brasileira (apesar de ser bem
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diversificada), apresenta estudos ainda limitados, sobretudo a nordestina, mesmo sendo
caracterizada como a região com um dos maiores potencial apícola do país (VIDAL et al.,
2008), capaz de possuir floradas durante o ano todo (ALVES; CARNEIRO, 2021).
A expansão da apicultura na região Nordeste do Brasil é crescente, pois além de
usufruir do potencial da vegetação da Caatinga no Semiárido, é possível o uso da mão de obra
familiar para a geração de renda e estabilizar o homem na zona rural (PEREIRA et al., 2007).
Dentre estas espécies vegetais, destaca-se a vassourinha de botão (Borreria verticilata),
pertencente à família Rubiaceae, é originária da América Tropical, mas também é facilmente
encontrada em outras regiões do mundo. É uma planta herbácea, caracterizada por ser uma
vegetação rasteira, de pequeno porte e perene, que floresce no período chuvoso, com caule
ramificado e, resistente a solos ácidos e com poucos nutrientes (BRIGHENTI et al., 2008).
Essa espécie chega a ter aproximadamente 50 cm de altura e suas flores possuem coloração
branca oferecendo os recursos néctar e pólen (PEREIRA et al., 2004).
Ademais, a vassourinha de botão (Borreria verticilata) é uma espécie daninha, sendo
característico desse grupo desenvolver-se em solos com baixas fertilidades, diferentes
temperaturas e pouca disponibilidade de água (FONTES; TONATO, 2016; BRANDÃO et al.,
1985). Apesar da grande capacidade de desenvolvimento, adaptação e por não serem
cultivadas pelo homem, a maioria dessas plantas não são reconhecidas e estudadas por outras
perspectivas, como pelo seu potencial na indústria de cosméticos, produtos medicinais e na
proteção dos solos contra processos erosivos (BRIGHENTI; DE OLIVEIRA, 2011).
Além disso, dentre as espécies daninhas da caatinga que podem ser exploradas para
além dos aspectos negativos nas atividades de cultivo do homem, destaca-se a vassourinha
por possuir um grande potencial para a exploração apícola (BENEVIDES; CARVALHO,
2009; SOUSA et al., 2011). Já que a vassourinha é uma planta polinífera-nectarífera, tende a
manter a presença dos polinizadores na área em que ela se desenvolve (AGOSTINI; LOPES;
MACHADO, 2014; ROLIM, 2015).
A alimentação das abelhas Apis mellifera é baseada em dois recursos florais, o néctar e
o pólen, juntos esses fornecem os nutrientes essenciais para que as abelhas consigam
desenvolver todas as atividades da colônia (SANTIAGO et al., 2014). O pólen é constituinte
da parte masculina da flor, sendo que, além de servir de alimento para as abelhas, serve
também para a alimentação humana e polinização de plantas. Sua composição química é
basicamente de lipídios, proteínas, açúcares, sais minerais, aminoácidos, fibras e vitaminas. Já
o néctar, trata-se de uma substância oriunda dos nectários florais, composto principalmente
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por açúcares como sacarose, glicose e frutose, sendo então a principal fonte energética para as
abelhas (COELHO et al., 2008).
Portanto, como forma de contribuir com o enriquecimento da literatura sobre espécies
florais apícolas da região Nordeste, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a
potencialidade da vassourinha de botão (Borreria verticilata), como uma espécie apícola, por
meio da observação do comportamento de forrageamento das abelhas Apis mellifera na
planta.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi efetuada entre os meses de junho e julho de 2020, na zona urbana de
Pilões. O município está localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte e
microrregião de Pau dos Ferros, com latitude: 6°16’07” S, longitude: 38°02’36” O. No
município predomina-se um clima muito quente, com temperatura média anual variando entre
36°C e 21°C. Seu período chuvoso acontece entre os meses de fevereiro a maio, e a umidade
relativa média anual corresponde a 66%. A vegetação é de caráter seco, constituída por
plantas capazes de armazenar água, apresentando porte pequeno e espalhado. O solo
predominante tem como característica a alta fertilidade e textura média cascalhenta. (IDEMA,
2008). A área experimental delimitada foi de 100 m, em um terreno de 128 m².
A pesquisa foi realizada no decorrer de 10 dias não sucessivos, com início em 30 de
junho de 2020 e finalização em 13 de julho do mesmo ano. As observações foram feitas a
cada duas horas durante 10 primeiros minutos, a partir das 07h00 horas, quando as abelhas
começaram o forrageamento na planta, e foi até às 15h00 horas quando elas finalizaram o
forrageio nas flores da vassourinha de botão (Borreria verticilata).
Durante a observação de comportamento de pastejo verificou-se dois comportamentos
distintos para a coleta das recompensas florais. Ao coletarem pólen, mantiveram-se sobre as
anteras da Borreria verticilata, caminhando e movimentando as pernas dianteiras. Na
corbícula, visivelmente, notou-se a presença desse recurso, que é transferido durante o voo. Já
o recolhimento de néctar ocorreu com a introdução da probóscide no nectário da flor. Os
forrageadores foram contabilizados por contador manual e calculados de acordo com os
recursos florais desejados.
Os dados da frequência de abelhas visitando as flores, o recurso coletado (néctar e
pólen) foi tabulado no software Microsoft Office Excel®. Estes dados foram analisados
estatisticamente através da Análise de Variância (ANOVA), para a verificar a existência de
diferenças estatísticas entre as médias dos dados. Em seguida, as médias que apresentaram
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diferença estatística foram submetidas ao teste de Tukey (ao nível de 5% de probabilidade)
utilizado o software BioEstat®.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presença de Apis mellifera nas flores da vassourinha de botão, teve maior incidência
no horário das 09:00 (p<0,05), seguido pelos horários das 07:00 e 11:00, que não
apresentaram diferenças estatísticas entre si (p>0,05). Já os horários de 13:00 e 15:00 horas,
obtiveram menores números de forrageadores na área experimental e não apresentaram
diferença estatística entre si (p>0,05). A mesma relação de médias por horário, foi observada
nos visitantes coletando recursos florais, como constatado na Tabela 1.
A preferência de forrageamento das abelhas Apis mellifera na vassourinha de botão em
dias não chuvosos, ocorreu nos dois primeiros horários experimentais da manhã - entre 07:00
e 09:00. Após esse período, entre 11:00 e 15:00 horas, a quantidade de visitações apresentou
decréscimos sucessivos, apesar da flor permanecer aberta. Esse comportamento de
forrageamento em abelhas Apis mellifera é característico na caatinga do Brasil, observa-se
que a saída das abelhas das suas colmeias vai diminuindo conforme aumento das temperaturas
e diminuição das ofertas de recompensas florais (SOUZA et al., 2018).
Tabela 1. Médias e desvios-padrão quanto ao número de Apis mellifera por horário e recursos
coletados, no período de 10 dias não sucessivos, que coincidiram entre 30 de junho de 2020 e 13 de
julho do mesmo ano, no município de Pilões - RN.

Horário

Número de abelhas Apis mellifera nas áreas por
horários

Recurso
horários

coletado

Néctar

por

Pólen

07:00

205,7 ± 79,35a

157,7 ±
62,72a

48,0 ±
19,57a

09:00

288,7 ± 78,44b

210,3 ±
55,34b

78,4 ±
26,21b

11:00

198,2 ± 33,90a

154,4 ±
27,18a

43,8 ±
11,72a

13:00

109,4 ± 9,33c

88,4 ± 6,65c

21,0 ± 3,68c

15:00

45,5 ± 11,51c

39,4 ± 10,01c

6,1 ± 2,6c
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Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente (p<0,05) pelo teste de Tukey.

Em campo, verificou-se uma peculiaridade em relação ao horário de pico de visitação
no quinto dia do experimento, quando o maior fluxo de visitas ocorreu às 11:00 horas, ao
invés das 09:00 horas. Esse acontecimento provavelmente ocorreu pela influência da chuva
nos primeiros horários da observação desse dia, levando em consideração que as abelhas
diminuem a saída de voo nos dias de chuvas fortes e prolongadas (BUGALHO, 2009).
Existe uma competição por polinizadores entre as espécies florais quando situadas no
mesmo ambiente, e aquelas que oferecerem melhores recursos serão mais atrativas para
determinados visitantes (MÉLO, 2010). A área objeto de estudo apresentava outras espécies
vegetais, como Malva (Sida cordifolia L.), Jitirana (Ipomoea sp) e Chanana (Turnera
ulimofolia L.), mas apesar disso, foi visivelmente observado uma maior quantidade de Apis
mellifera na vassourinha de botão do que nas demais plantas, o que aparentemente demonstra
que a mesma é mais atrativa (PEREIRA et al., 2004).
Outro aspecto a se considerar sobre a área experimental é a presença de uma parte
sombreada, onde foi observado que a visitação dos polinizadores foi bem menor do que nos
demais locais em que as flores estavam expostas ao sol. Isso ocorre, possivelmente, porque
nas baixas temperaturas as reações bioquímicas das plantas acontecem de forma mais lenta e
consequentemente há uma menor secreção de néctar (SILVA et al., 2010).
Os recursos coletados pela abelha Apis mellifera na área experimental, foram néctar e
pólen nos horários das 07:00 às 15:00 horas, com pico de visitação para ambos os recursos no
período da manhã, nos horários das 07:00 às 09:00 horas, ocorrendo uma diminuição da busca
por essas recompensas florais com o passar do dia, em decorrência da exploração elevada
destes, nos horários iniciais (MENEZES et, al., 2007).
O néctar apresentou-se como um atrativo para as campeiras durante todos os horários
de experimento, mas a procura por esse recurso foi maior pela manhã, já que nesse período há
maior quantidade de açúcares do que no decorrer do dia, tornando-o menos atrativo com o
passar do tempo (CASTRO; PENHA, 2017). Apesar da diminuição da atratividade, o néctar
foi a recompensa floral mais coletada pelas Apis mellifera e a redução das abelhas nas flores,
possivelmente é resultado também da diminuição da oferta dessa fonte energética durante o
dia (KIILL et al.,2011).
O pólen, apesar de menos atrativo, também foi coletado pelas operárias durante todos
os horários de pesquisa, o que pode ser explicado pelo fato de que apesar da floração da
vassourinha de botão durar pouco tempo, a espécie oferece grande oferta desse recurso e este
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tem considerável participação na dieta proteica das abelhas. Apesar da busca pelo recurso ter
acontecido durante todo o dia, o pico de visitação para o pólen ocorreu nos primeiros horários
da manhã, o que poderia acontecer, pois a Apis mellifera prefere trabalhar nos horários em
que há a maior abundância de recursos (REIS, 2009).
CONCLUSÕES
A vassourinha de botão (Borreria verticilata) demonstrou ser atrativa para abelhas
Apis mellifera durante todos os horários na área estudada, e conclui-se a partir da observação
que a mesma fornece néctar e pólen como recursos florais para as operárias visitantes. O pico
de visitação observado foi o horário das nove horas da manhã, com a redução de abelhas com
comportamento de forrageamento nas observações seguintes. Este padrão também foi visto
para os recursos florais apresentando o mesmo padrão de atratividade.
Desta forma, conclui-se que a espécie é um pasto apícola para as abelhas e as
informações obtidas podem ser utilizadas tanto em programas de polinização como no manejo
para a produção de mel e pólen. Entretanto, mais estudos devem ser realizados para a
determinação da influência da florada para produção, como a densidade de plantas na área, a
secreção de néctar, a disponibilidade de pólen, a quantidade de colônias introduzidas e a
distância das mesmas para área.
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RESUMO: Refrescos em pó sabor laranja são produtos largamente consumidos devido ao
seu modo de preparo rápido, fácil e prático. Vista disso, o presente estudo propôs uma
avaliação de rótulos de refresco em pó sabor laranja, comercializados na cidade de Frutuoso
Gomes/RN. Foram utilizadas cinco amostras de refresco, as quais foram denominadas de R1,
R2, R3, R4, R5. A avaliação dos rótulos foi realizada nas normas empregadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária; o Decreto-Lei nº 986/69; a RDC nº 259/2002, e a Lei
10.674/2002. Os itens avaliados foram organizados em tabela como conforme (C¹), não
conforme (NC²) e não se aplica (NA³). Em síntese, 100% das marcas dos refrescos em pó
apresentaram conformidade com as normas no que diz respeito a tabela nutricional; quanto à
rotulagem geral, 80% dos rótulos apresentaram conformidade com todos os requisitos. Os
20% que não apresentaram conformidade são da marca R4 que possui uma inconformidade.
Assim, constatou-se com a presente pesquisa que a maior parte das marcas avaliados estão de
acordo com as legislações vigentes.
Palavras–chave: Praticidade; Alimento semipronto; Rotulagem; ANVISA; Informação.
INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade os indivíduos buscam gradualmente por praticidade. No setor
alimentício é demonstrado através de uma grande procura por alimentos prontos ou
semiprontos. Tais estes alimentos que têm como finalidade facilitar o processo e reduzir seu
tempo de preparo. Devido a esta gradual busca as indústrias procuram fornecer aos
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consumidores produtos de preparo rápido, fácil e prático e que também sejam de fácil acesso
e baixo custo.
Os refrescos em pó são produtos alimentícios semiprontos largamente consumidos. De
acordo com a ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não
Alcoólicas) no ano de 2020 o consumo brasileiro de refrescos em pó teve por média per capita
20,20 litros. O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) define que
"refresco ou bebida de fruta ou vegetal é a bebida não fermentada, obtida pela diluição, em
água potável, de suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de
açúcares" (BRASIL, 2009).
Igualmente a todos os alimentos industrializados, os refrescos em pó devem conter em
seu rótulo todas as informações necessárias de acordo com a legislação. A rotulagem se define
como "toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja
escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem
do alimento" (BRASIL, 2002).
O Código de Defesa do Consumidor determina como direito básico do consumidor ter
acesso "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
indecentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (BRASIL, 2012).
Vista disso, o presente estudo objetivou se avaliar rótulos de diferentes marcas de
refresco em pó comercializados na cidade de Frutuoso Gomes /RN, e analisar a conformidade
com as legislações brasileiras vigentes.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo teve seu início na decisão do produto, o qual foi o refresco em pó sabor
laranja; Pois é um dos mais ofertados no mercado e contém a adição de ácido ascórbico
(vitamina C) em sua composição. No período do mês de agosto da 2021 foram obtidas cinco
amostras de distintas marcas em diferentes comércios da cidade de Frutuoso Gomes, Rio
Grande do Norte. As marcas tiveram seus nomes preservados. As amostras foram
denominadas pela letra R ( que representa refresco) e números consecutivos de 1 a 5; Desta
forma: R1, R2, R3, R4, R5.
Para a análise de conformidade das informações dos rótulos, foi utilizado uma
lista de verificação. Essa lista foi embasada em um checklist de rotulagem geral de alimentos,
fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). checklist este que foi
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elaborado de acordo com o Decreto-Lei nº 986/69 (BRASIL, 2003); A resolução RDC nº
259/2002 (BRASIL, 2002); A lei 10.674/2002 (BRASIL, 2003).
Foram avaliadas informações como: tabela nutricional, prazo de validade, data
de fabricação, marca comercial do produto, lista de ingredientes, identificação do lote,
conservação do produto, CNPJ do fabricante, e outros demais. Posteriormente, de acordo com
as respostas de cada amostra foi feito um cálculo de porcentagem total. Para uma melhor
compreensão foi elaborado uma tabela com todos os itens avaliados. Onde foram classificadas
como: conforme (representado por C¹), não conforme (representado por NC²) e não se aplica
(representado por NA³).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela nutricional é de extrema importância para o entendimento do consumidor.
Ela contém informações sobre as propriedades nutricionais dos alimentos.
De acordo com a RDC 360/03 as informações nutricionais obrigatórias são a quantidade do
valor energético e dos seguintes nutrientes: Carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio (BRASIL, 2003).
As informações nutricionais das marcas R1, R2, R3, R4 e R5 estão presentes na tabela 1.
Tabela 1. Informações nutricionais dos rótulos de refrescos em pó comercializados em
Frutuoso Gomes/RN.

Informação Nutricional

Marcas avaliadas

Obrigatória
R1

R2

R3

R4

R5

Porção (g)

5

5

6

1,6

2

Valor Energético (kcal)

19

17

24

5

7

Carboidratos (g)

4,8

3,5 5,9

0

1,2

0

0

Proteínas (g)

0
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0

0

Gorduras Totais (g)

0

0

0

0

0

Gorduras saturadas (g)

0

0

0

0

0

Gorduras trans (g)

0

0

0

0

0

Fibra alimentar (g)

0

0

0

0

0

Sódio (mg)

38

31

28

32 8,8

Fonte: Autores

Na resultância da avaliação da rotulagem observou-se que, de acordo com a RDC
360/03, todas as marcas analisadas (100%) apresentaram conformidade na descrição da tabela
nutricional. nenhuma das marcas analisadas apresentaram quantidade significativa de
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
No tocante aos aspectos de informações da rotulagem geral dos produtos, a tabela 2
sistematiza esses aspectos, contendo todas as informações obrigatórias que devem conter na
embalagem de refrescos em pó e de outros produtos, além de informações facultativas.
Segundo a RDC 259/02 a rotulagem de alimentos embalados deve apresentar,
obrigatoriamente, as seguintes informações: Denominação de venda do alimento; Lista de
ingredientes; Conteúdos líquidos; Identificação da origem; Nome ou razão social e endereço
do importador, no caso de alimentos importados, Identificação do lote; Prazo de validade;
Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário (BRASIL, 2002).
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Tabela 2: Checklist de verificação.

MARCAS

Itens avaliados

R1, R2, R3, R4, R5
C¹

NC²

NA³

1. O produto contém corantes artificiais.

100%

-

-

2. O rótulo do produto apresenta a declaração “Colorido

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

Artificialmente”.
3. O rótulo apresenta, no painel principal, a declaração “Contém
Aromatizante” e, caso utilize aroma artificial, apresenta a
declaração “Aromatizado Artificialmente”.
4. Caso utilize essências naturais, o rótulo apresenta, no painel
principal, a declaração “Sabor de...” e “Contém Aromatizante”.

5. A informação obrigatória está em português com caracteres de
tamanho, realce e visibilidade adequados.
6. O rótulo traz todas as informações obrigatórias: designação,
lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação da origem,
razão social, lote, prazo de validade e instruções de preparo, se
necessário.
7. A designação do produto e o conteúdo líquido estão declarados
no painel principal do rótulo.
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8. O tamanho das letras e números da informação obrigatória tem

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

80%

20%

-

no mínimo 1mm.
9. A lista de ingredientes está em ordem decrescente da respectiva
proporção.
10. A função principal do aditivo, o nome completo ou número
INS estão declarados na lista de ingredientes.
11. Consta no rótulo a razão social, o endereço completo, país de
origem, município, número de registro (quando for o caso) e CNPJ.

12. O lote pode ser declarado por meio de código precedido pela
letra “L” ou pela data de fabricação/embalagem/prazo de validade
sempre que constar no mínimo o dia e o mês ou o mês e o ano. Há
identificação do lote, conforme acima.
13. O prazo de validade deve ser apresentado no mínimo Dia/Mês
para produtos com prazos de validade inferior a 3 meses e Mês/Ano
para produtos com prazo de validade superior a 3 meses, precedido
de uma das seguintes expressões: “consumir antes de...”, “válido
até...”, “val:...”, “validade”, “vence...”, “vencimento...”, “vto:...”,
“venc:...”, “consumir preferencialmente antes de...”. O prazo de
validade do produto está adequado.
14. Consta da rotulagem a descrição dos cuidados de
armazenamento e conservação para produtos que necessitam de
cuidados especiais de conservação.
15. Consta da rotulagem indicação de preparo e instruções de uso
do produto, quando for o caso.
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16. Há informação nutricional na rotulagem do produto (observar a

100%

-

-

100%

-

-

-

-

100%

adequação da legislação).
17. Há a expressão “Contém Glúten” ou “Não contém Glúten.

18. Identificação da origem para produto importado.

No que concerne às informações analisadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16 e 17. Todas as marcas analisadas (100%) estão dentro dos conformes, segundo
as legislações citadas. Dessa forma, seguindo rigidamente a legislação e disponibilizando um
produto com maior segurança ao consumidor.
Entretanto, no item 15, que se refere à indicação de preparo e instruções de uso do
produto, observou-se que 4 marcas (80%) apresentaram conformidade. Somente a marca R4
(20%) não apresentou conformidade.
Sobre o item 18, que trata sobre a Identificação da origem para produto importado, as
5 marcas (100%) não compreendem, tendo em vista que as 5 marcas (100%) são nacionais.
CONCLUSÕES
Em concordância a avaliação dos resultados constatou-se que todas as marcas
analisadas apresentaram todas as informações nutricionais necessárias na tabela. No que diz
respeito as informações obrigatórias que devem estar presentes nos rótulos, 80% das marcas
apresentaram todas as informações e 20% das embalagens necessitam de atualizações para
ficarem conforme a legislação estabelece.

REFERÊNCIAS
ABIR, D. D. M. (2008). Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas
Não Alcoólicas.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. Art. 6º.

BRASIL. Decreto nº 6.871, de 4 de junho 2009. Regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho
de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção e a

294
295

fiscalização da produção e do comércio de bebidas. Brasília, Diário Oficial da União, 4 de
junho de 2009.
BRASIL. Decreto n° 986, de 21 de outubro de 1969. Institui normas básicas para alimentos.
Brasília, Diário Oficial da União, 21 de outubro de 1969.
BRASIL. Lei n°10.674, de 16 de maio de 2003. Obriga a que os produtos alimentícios
comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle
da doença celíaca. Brasília, Diário Oficial da União, 16 de maio de 2003.
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº259 de 20 de setembro de
2002. Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Produtos Embalados. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 2002.
BRASIL, Agência Nacional De Vigilância Sanitária. RDC nº 360, de 23 de dezembro de
2003. Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados,
tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 26 dez.
2003b.

295
296

Avaliação da toxicidade do sobrenadante livre de células gerados por
bactérias bioprotetoras de alimentos
Alberto Gonçalves Evangelista1; Lucas dos Santos Janotto2; Francieli Dalvana Ribeiro
Gonçalves1; José Rodrigo Pontel2; Jessica Audrey Feijó Corrêa1; Fernando Bittencourt
Luciano1
Doutoranddo em Ciência Animal, Escola de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, R.
Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba - PR, E-mail: alberto.evangelista@pucpr.edu.br e
fernando.luciano@pucpr.br.
2
Graduação em Biotecnologia, Escola de Ciências da Vida, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, R.
Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba-PR. E-mail: francieli.ribeiro@outlook.com.br ,
jose.pontel@pucpr.edu.br e jessicaafc@gmail.com
1

E-mail do autor correspondente: alberto.evangelista@pucpr.edu.br e fernando.luciano@pucpr.br.

RESUMO: Atualmente é grande o número de pesquisas buscando formas de controle
microbiológico em alimentos, e uma dessas opções são fermentados bacterianos gerados por
bactérias ácido lácticas. Foi objetivo deste trabalho avaliar a toxicidade de fermentados
bacterianos – sob forma de sobrenadante livre de células (SLCs) – gerados por bactérias ácido
lácticas (BALs) bioprotetoras em células Caco-2. Foram utilizadas 6 cepas de BALs
(Lactobacillus reuteri BioGaia®, Pediococcus pentosaceus CHR Hansen

®

PC-01,

Lactobacillus acidophilus Llorente , Pediococcus pentosaceus UM116, Lactobacillus reuteri
®

DSM17938 e Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103), com a produção dos SLCs em caldo
MRS, seguida de filtração esterilizante e liofilização. Células Caco-2 foram expostas a
concentrações de 90 a 0,17 g/L dos SLCs e a sua toxicidade foi avaliada pela reação do
brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT). Concentrações dos
SLCs maiores ou iguais que 22,5 g/L levaram a diminuição da viabilidade célula; já
concentrações menores ou iguais a 11,25 g/L levaram a uma proliferação celular em relação
ao grupo controle. Os SLCs demonstram potencial utilização em alimentos, entretanto a
pesquisa na área deve ser constante para garantir a segurança dos consumidores e efetividade
dos produtos.
Palavras–chave: Fermentados bacterianos; Saúde intestinal; Segurança alimentar.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, estudos envolvendo bactérias ácido lácticas (BALs) são constantes.
Segundo a literatura nacional e internacional, BALs e compostos produzidos por elas são
viáveis para utilização na produção de alimentos, principalmente impedindo a proliferação de
bactérias patogênicas. Seus produtos metabólicos são fermentados naturais, compostos em sua
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maioria por ácidos orgânicos e moléculas de baixo peso molecular com atividade biológica,
como por exemplo bacteriocinas e peptídeos bioativos (CORRÊA et al., 2019).
A produção de alimentos, pela sua intensificação nos últimos anos, vem enfrentando
problemas cada vez maiores relacionados a segurança contra bactérias patogênicas, e os
fermentados bacterianos podem ser uma opção para garantir a segurança do consumidor;
pesquisas mostram sua efetividade em produtos cárneos, pescados e vegetais (ARRIOJABRETÓN et al., 2020; JO et al., 2021; MARIAM et al., 2014). Também podem ser aplicados
na produção animal e vegetal, antes da transformação das matérias-primas (EVANGELISTA
& LUCIANO, 2021).
Entretanto, os compostos devem ser avaliados antes de sua aplicação, principalmente
em relação a sua toxicidade. Uma atividade antimicrobiana efetiva não pode vir acompanhada
de efeitos negativos como, por exemplo, causar dano celular ao epitélio intestinal (GOPAL et
al., 2001; XING et al., 2015). Desta forma, foi objetivo deste trabalho avaliar a toxicidade de
fermentados bacterianos – sob forma de sobrenadante livre de células (SLCs) – gerados por
BALs bioprotetoras em células de linhagem intestinal.
MATERIAL E MÉTODOS
Cepas e materiais
Foram utilizados SLCs de 6 cepas de BALs obtidas de coleções bacterianas e
comerciais; a saber: Lactobacillus reuteri BioGaia®, Pediococcus pentosaceus CHR Hansen®
PC-01, Lactobacillus acidophilus Llorente®, Pediococcus pentosaceus UM116, Lactobacillus
reuteri DSM17938 e Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103, escolhidas por se tratar de
microrganismos largamente utilizados na saúde humana e animal, reconhecidamente
benéficas ao organismo. Os meios de cultivo para células Caco-2 e para as bactérias e os
antibióticos foram adquiridos da Merck (Darmstadt, Alemanha).
Preparo dos SLCs
A produção dos SLCs seguiu a metodologia proposta por Kim & Kang (2019) com
modificações. Para isso, 100 µL das BALs foram inoculados em 7 mL de MRS em tubos tipo
Falcon e incubados durante 48 h a 37 ºC. Os tubos foram então centrifugados a 4480 × g
durante 10 min. Os sobrenadantes foram recolhidos e filtrados em membrana de nylon com
porosidade de 0,22 µm, liofilizados e armazenados a -20 ºC para posterior utilização.
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Cultivo das células e ensaio de toxicidade
Células de adenocarcinoma humano (Caco-2) foram cultivadas em meio DMEN High
Glucose suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos.
A citotoxicidade dos SLCs em células Caco-2 foi determinada pela reação do brometo
de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT); nesta análise, as células vivas
convertem o MTT (sem cor) em formazan (coloração roxa) através de reações mitocondriais
(BORDIN et al., 2017).
Células Caco-2 foram inoculadas em placas de 96 poços na concentração de 106
células/mL e incubadas a 37 ºC e 5% de CO2 até atingirem 90% de confluência. O meio foi
então removido e adicionado meio estéril com concentrações dos SLCs de 90 a 0,17 g/L
(diluições seriadas em base 2), com nova incubação durante 24h. Após a incubação, o meio
foi removido e 200 µL de meio estéril contendo 50 µL de MTT (5 mg/mL) foi adicionado por
poço, seguida por nova incubação durante 4h, com proteção contra luz. O formazan formado
foi solubilizado com 100 µL de dimetilsulfóxido durante 12h de incubação. Para avaliação da
absorbância foi realizada leitura em leitor de placa com comparação ao controle positivo.
Análise estatística
Os resultados estão apresentados em média ± desvio padrão. As variáveis foram
avaliadas quanto a normalidade pelo teste Shapiro-Wilk, e a comparação de médias realizada
através de ANOVA seguida de Tukey HSD test. Para as análises foi utilizado o software
estatístico GraphPad Prism 8.0 (GraphPad® Software, San Diego, CA). O nível de
significância adotado foi de P < 0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se observar que concentrações dos SLCs maiores ou iguais que 22,5 g/L levaram
a diminuição da viabilidade celular. Já concentrações menores ou iguais a 11,25 g/L levaram
a uma proliferação celular em relação ao grupo controle (Tabela 1).
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Tabela 1. Toxicidade dos sobrenadantes livres de células em células Caco-2, expressa como
porcentagem em relação ao grupo controle (100%).
Bacteria Concentração (g/L)
90

45

22,5

0,70312
5
130.9±1
7.1

0,35156
25
128.1±1
4.2

0,17578
12
124.4±1
5.1

Pediococ 37.4±7 57.1±2. 76.2±2 123.7±6. 155.1±2. 139.4±6. 125.1±7. 135.1±1
cus
.4
4
.1
8
4
1
2
0.1
pentosac
eus CHR
Hansen
PC-01

133.2±1
2.5

127.1±1
0.5

Lactobac 59.2±9 66.1±1
illus
.1
2.1
reuteri
BioGaia
aA

aA

11,25

5,625

2,8125

1,40625

81.4±9 120.9±1 142.1±1 132.2±1 134.9±2
.7
5.6
1.2
4.7
5.9
aA

bA

bA

bA

bA

bA

bA

bA

®

aB

aA

bA

cA

dA

cA

cA

cdA

cdA

cA

®

Lactobac 62.3±2 68.4±6. 89.1±6 110.5±9. 134.2±6. 136.2±3. 137.1±5. 132.4±7. 126.1±5. 121.1±9.
illus
.1
4
.1
2
7
2
1
4
8
1
acidophil
us
Llorente
aA

aA

aA

bA

bA

bcA

cA

bcA

bcA

bcA

®

Pediococ 45.8±6 62.1±5. 80.2±9 132.4±1 147.5±5. 138.4±8. 127.3±7. 128.1±1
cus
.5
1
.1
1.7
6
7
4
4.1
pentosac
eus
UM116

125.1±9. 123.6±9.
1
6

Lactobac 61.1±5 64.1±2. 79.1±8 114.1±1 143.1±1 131.1±5. 131.1±1
illus
.1
4
.6
0.8
0.1
1
1.1
reuteri
DSM179
38

134.1±1
2.7

133.1±7. 128.1±1
6
7.2

Lactobac 34.2±9 71.1±3. 87.6±7 124.7±8. 151.2±3. 130.4±7. 125.1±1
illus
.4
0
.4
9
8
1
5.7
rhamnos
us ATCC
53103

131.4±7. 124.4±1
1
1.1

aAB

aAB

aA

abA

aA

bA

bA

cA

aA

bA

cA

bA

cA

cA

cA

dA

bcA

cA

cA

cA

bcA

cA

bcA

cA

cA

cA

bcA

bcA

cA

121.2±1
6.4
cA

Letras minúsculas em uma mesma linha (abcd) indicam diferença estatística (P < 0,05).
Letras maiúsculas em uma mesma coluna (AB) indicam diferença estatística (P < 0,05).

A composição dos SLCs pode dar indícios sobre os mecanismos dos efeitos
encontrados. Seu principal constituinte é o ácido láctico, metabólito primário das BALs
(EVANGELISTA & LUCIANO, 2021). Doses maiores acarretam uma redução maior no pH,
o que pode gerar grande stress celular, acarretando em menor viabilidade. Outros compostos
também podem contribuir para a diminuição da viabilidade celular, como o peróxido de
hidrogênio (BEKESCHUS et al., 2014; WIJERATNE et al., 2005).
O efeito proliferativo observado pode ser positivo ou negativo; caso positivo, pode
indicar uma maior reparação tecidual na ocorrência de danos e, caso negativo, pode indicar
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processos de multiplicação exacerbada que, dentre outras consequências, pode levar ao câncer
(COSTA; CAVALCANTE, 2018). Dessa forma, análises genéticas são necessárias para
avaliar a qualidade e padronicidade das células.
O pH intestinal é um dos principais fatores envolvidos no equilíbro ácido-básico do
organismo (COGNIGNI; BAILEY; MIGUEL-ALIAGA, 2011); desta forma, a aplicação dos
SLCs em alimentos deve ser feita com cautela pois, aliada a outros fatores, como o stress
emocional e reações imunológicas, o desbalanceamento da homeostase pode levar a graves
problemas para os consumidores.
CONCLUSÕES
Os SLCs apresentam grande potencial para a utilização em alimentos, principalmente
pela já reconhecida capacidade bioprotetora das BALs utilizadas em sua produção. Entretanto,
o uso de uma dosagem correta é de extrema importância para a segurança dos consumidores.
Foi observado que doses menores ou iguais a 11,25 g/L não são responsáveis por dano
celular; entretanto a proliferação celular observada deve ser avaliada, para determinar se esse
efeito é positivo ou negativo.
Neste estudo observamos que doses maiores ou iguais a 22,5 g/L dos SLCs podem
levar a dano celular, portanto devem ser evitadas. Outros fatores devem ser levados em
consideração na aplicação dos SLCs, como por exemplo possíveis alterações físico-químicas
ou sensoriais. Desta forma, a pesquisa envolvendo o tema é de extrema importância, com
grandes possibilidades de expansão.
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RESUMO: O queijo coalho é um produto lácteo obtido através da coagulação do leite por
meio do coalho ou enzimas coagulantes. Quando embalados, seus rótulos devem apresentar
informações como denominação de venda do alimento, lista de ingredientes, conteúdo
líquido, identificação da origem entre outras. Nesse ínterim, o objetivo deste trabalho foi
avaliar os rótulos e informações contidas nas embalagens de queijo coalho. Para isso,
amostras de queijo coalho de seis marcas distintas (A, B, C, D, E e F) foram selecionadas. As
amostras analisadas apresentaram inconformidade tanto nas informações obrigatórias que
devem conter nos seus rótulos, quanto nas informações nutricionais complementares deixando
de apresentar pelo menos uma destas informações. Assim, é preciso maior atenção e empenho
das indústrias para informar melhor aos consumidores e uma maior fiscalização por meio dos
órgãos competentes, haja vista que a falta de informações ou sua declaração de forma
incorreta pode inviabilizar que os consumidores façam escolhas alimentares saudáveis e
seguras. Sugere-se que estudos futuros sejam realizados para analisar quantitativamente a
composição nutricional destes produtos e compará-los com os declarados em seus rótulos,
proposta inicial deste estudo e que infelizmente, devido a pandemia da COVID-19 não foi
possível realizar por uma questão de segurança.
Palavras–chave: Derivado lácteo; Qualidade nutricional; Rótulo.
INTRODUÇÃO
A produção do leite desempenha papel relevante por ser uma das atividades de
destaque que movimenta todo o setor econômico do país possibilitando o aumento da inserção
de trabalho e da geração de renda (DA ROCHA, D. T.; DE RESENDE, J. C.; MARTINS, P.
do C. 2018). O Brasil vem desenvolvendo uma cadeia do leite bastante significativa, colocado
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como terceiro país que mais produz leite, na retaguarda dos Estados Unidos e Índia, isso
demonstra a grande potência que o setor tem ganhado (FAO, 2019).
Em contrapartida o Estado do Ceará é o terceiro maior produtor de leite do Nordeste,
alcançando a marca de 706 milhões de litros em 2018, encontrando-se neste a macrorregião
do Vale do Jaguaribe, região administrativa de maior produção de leite, destacando-se o
município de Morada Nova como o maior produtor estadual com 32 milhões de litros
(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2020).
Segundo o IBGE (2019), o município de Quixeramobim, detinha cerca de 20.540
vacas ordenhadas, é considerado um dos municípios que mais produz leite do estado. Parte
deste leite é utilizado para produção de queijo coalho, o qual é comercializado em embalagens
plásticas.
Nesse ínterim, verifica-se que o consumo de queijo está diretamente proporcional às
potências mundiais produtoras de leite, a exemplo os Estados Unidos é um país que mais
consome queijo no mundo com cerca de 6,1 milhões de toneladas. Já a nível nacional o
consumo de queijo tem crescido equivalente a 5,31 kg de queijo/ habitante, dados referentes
ao ano de 2019, o perfil do consumidor do queijo coalho não se restringe apenas a região
Nordeste (ABIQ, 2021).
O queijo coalho é um derivado lácteo de alto valor comercial e socioeconômico,
conhecido por ser um dos mais populares queijos brasileiros originados do Nordeste,
destacando-se devido à versatilidade e aceitabilidade (FONTENELE et al., 2017). Trata-se de
um queijo não maturado, produzido com leite bovino integral pasteurizado e obtido através da
coagulação enzimática pela ação do coalho, podendo ser classificado em média a alta
umidade, sendo de massa semi-cozida ou cozida. Caracteriza-se por apresentar uma
composição de médio a alto teor de água e gordura, textura firme, sabor levemente ácido e por
não derreter quando submetido ao aquecimento. Pode ser consumido puro ou no pão, assado
ou não e é considerado ingrediente indispensável no preparo de muitos pratos típicos do
Nordeste, como baião de dois, cuscuz e tapioca (BRASIL, 2001; QUEIROGA et al., 2013).
A rotulagem de alimentos é obrigatória e regulamentada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), e esta prática é fundamental à saúde humana, uma vez que,
ao informar o consumidor os tipos de nutrientes e suas quantidades, contribui-se para o
controle dietético, possibilitando, indiretamente, a prevenção de doenças, visto que o
consumidor pode selecionar melhor os alimentos considerando sua informação nutricional
(BRASIL, 2003), por isso a necessidade de que as informações contidas nos rótulos e
embalagens desses produtos sejam reportados adequadamente.
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Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os rótulos e informações
contidas nas embalagens de queijo coalho comercializadas na cidade de Quixeramobim-CE e
comparar com as legislações vigentes em relação aos dados informados na rotulagem destes
derivados lácteos.
MATERIAL E MÉTODOS
A princípio este estudo teria caráter descritivo, quantitativo e observacional, uma vez
que buscaria analisar a veracidade das informações por meio da observação da rotulagem de
queijos e comparação dos resultados determinados analiticamente em laboratório. Em razão
do momento de pandemia da COVID-19, não foi possível verificar quantitativamente os
parâmetros nutricionais (carboidratos, proteínas, lipídios, entre outros) das amostras
selecionadas, no entanto, qualitativamente estas e outras informações foram analisadas.
Para isso, seis amostras de diferentes marcas de queijo coalho, cada amostra de uma
marca diferente e comercializada na cidade de Quixeramobim, tiveram as informações
contidas em suas embalagens avaliadas no período de junho a julho de 2021, mediante
aplicação de uma lista de verificação baseada na RDC n° 259, de 20 de setembro de 2002
(BRASIL, 2002), RDC n° 359, de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003a), RDC n° 360,
de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003b) e RDC n° 22, de 24 de novembro de 2005
(BRASIL, 2005) que dispõem sobre as normas para rotulagem de alimentos e bebidas
embalados e produtos de origem animal. A lista de verificação foi composta pelos itens:
identificação do produto com nome e marca, país de origem, identificação do lote, prazo de
validade, unidade quantitativa do conteúdo (conteúdo líquido/medida caseira), indicação de
um contato para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), CNPJ do fabricante/
produtor/ importador/ distribuidor, endereço do fabricante/ produtor/ importador/ distribuidor
e

instruções

sobre

a

conservação

do

produto.

Vale ressaltar a importância da identificação de dados referentes a presença de
ingredientes alergênicos, sendo indispensável a informação desses dados de forma clara para
os consumidores que possuem algum tipo de alergia alimentar ou intolerância.
Outras informações observadas foram: lista de ingredientes, declaração dos aditivos
alimentares na lista de ingredientes, informação sobre o valor calórico, nutrientes e
componentes, além da existência ou não de registro no Ministério da Agricultura.
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As amostras de queijo coalho foram codificadas de A a F. Após a obtenção de todas as
informações dos rótulos, os dados foram colocados na tabela de verificação, para a
comparação das informações obtidas com as legislações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando as embalagens das amostras selecionadas, foi observado que todas as
amostras apresentaram em seus rótulos a identificação do produto com nome e marca, país de
origem, prazo de validade, medida caseira, indicação de um contato para o Serviço de
Atendimento ao Consumidor (SAC), bem como CNPJ e endereço do fabricante. No entanto,
todas as amostras omitiram pelo menos uma das informações obrigatórias no rótulo, com
destaque para o conteúdo líquido, com 100% de omissão (Tabela 1) estando, portanto, em
desacordo com o estabelecido pela Resolução RDC n° 22, de 24 de novembro de 2005
(BRASIL, 2005) que determina as informações obrigatórias para rotulagem de produtos de
origem animal, porém eles apresentavam recomendações em suas embalagens para que
fossem pesados na frente do consumidor e a massa (g) da embalagem, o que de fato não é
feito nos estabelecimentos comerciais. Em seus estudos Moreira et al. (2021) também tiveram
as informações dos rótulos de queijos e de outros derivados lácteos com inconformidades em
relação ao que preconiza as legislações vigentes.
Tabela 1. Informações obrigatórias encontradas em queijos coalhos comercializados em
Quixeramobim-CE
Informações analisadas

Amostra
A

B

C

D

E

F

Denominação de venda

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Nome do país de origem

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Identificação do lote

NI IC

IC

IC

IC

IC

Prazo de validade

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Data de fabricação

IC

NI IC

IC

IC

IC

Conteúdo líquido (g)

NI NI NI NI NI NI

Medida caseira

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Contato SAC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

CNPJ

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Endereço

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Identificação de origem

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Lista de ingredientes

IC

IC

IC

IC

IC

IC
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Conservação do produto

NI NI IC

IC

IC

IC

IC = informado corretamente; NI = não informado.
Fonte: Autores, 2021

As amostras A e B não apresentaram em suas embalagens a forma de conservação do
produto, o que é uma informação importante para preservar a qualidade destes produtos e para
retardar a proliferação de microrganismos.
Os queijos das marcas A e F apresentaram em seus rótulos o selo do Serviço de
Inspeção Federal (SIF), enquanto que as demais amostras apresentaram o selo do Serviço de
Inspeção Estadual (SIE), os quais foram expedidos pelo MAPA e ADAGRO,
respectivamente.
No que se refere às informações nutricionais complementares, todas as amostras de
queijos coalho observadas, apresentaram em suas embalagens (Tabela 2) valores para uma
porção de 30 g, no entanto, nenhuma delas declarou os valores de colesterol presentes nos
queijos, estando, portanto, em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação
(BRASIL, 2003b), a qual exige que esses valores sejam declarados. Resultado semelhante
também foi verificado por Oliveira et al. (2017) ao realizar o estudo dos rótulos e embalagens
de nove marcas de queijo coalho comercializadas em Pau dos Ferros-RN, nos quais também
não foram identificados valores para este parâmetro.
O teor de sódio averiguado teve uma variação percentual até cerca de 106% entre as
amostras, sendo que a amostra C declarou um teor de 152 mg por porção, enquanto que a
amostra E ultrapassou a quantidade de 314,0 mg por porção. Com isso se faz necessário que o
consumidor esteja atento em relação a esses quantitativos de sódio presentes no queijo coalho,
visto que a ingestão em grande quantidade pode provocar inúmeras doenças, como a
hipertensão arterial. Nascimento et al. (2017) ao estudar queijos comercializados em
Garanhuns encontrou valores de sódio variando de 7 a 225 mg/porção.
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Tabela 2. Informações nutricionais complementares identificadas em queijos coalhos
comercializados em Quixeramobim-CE
Parâmetros analisados/porção

Amostra
A

B

C

D

E

F

Valor energético (kcal)

98

101

118

118

123

100

Carboidratos (g)

0,0

0,0

9,0

9,0

9,7

1,0

Proteínas (g)

6,0

7,8

7,2

7,0

7,0

7,0

Gordura total (g)

8,0

7,8

6,0

6,0

6,3

8,0

Gorduras saturadas (g)

3,0

4,4

3,0

3,0

3,0

5,0

Gordura trans (g)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Colesterol (mg)

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Fibra alimentar (g)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sódio (mg/porção)
Cálcio (mg/porção)

230,0 288,0 152,0 200,0 314,0 180,0
NI

241,0 200,0

NI

249,0 240,0

Porção equivalente a 30 g. NI = não informado.
Fonte: Autores.

CONCLUSÕES
Tendo em vista os aspectos observados, as amostras analisadas apresentaram
inconformidade tanto nas informações obrigatórias que devem conter nos seus rótulos, quanto
nas informações nutricionais complementares deixando de apresentar pelo menos uma destas
informações. Assim, é preciso maior atenção e empenho das indústrias para o
desenvolvimento das rotulagens, visando a fácil identificação e compreensão da composição
presente no queijo coalho auxiliando o consumidor, assim como, ampliação da fiscalização
por meio dos órgãos sanitários, haja vista que a falta de informações ou sua declaração
incorreta pode inviabilizar que os consumidores façam escolhas alimentares saudáveis e
seguras.
Sugere-se que em estudos futuros sejam realizados para analisar quantitativamente a
composição nutricional destes produtos e compará-los com os declarados em seus rótulos,
proposta inicial deste estudo e que infelizmente, devido a pandemia da COVID-19 não foi
possível, o que permitiria o aprofundamento e discussão dos resultados amostrais.
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RESUMO: A comercialização do leite cru é proibida no Brasil desde a década de 60,
entretanto, pesquisas apontam que, ainda hoje, grande parte da produção nacional de leite é
comercializada

informalmente.

Diante

disso,

o

presente

trabalho

analisou

microbiologicamente seis amostras de leite cru comercializadas em Marcelino Vieira/RN,
com o intuito de verificar sua qualidade e adequação às legislações brasileiras em vigor.
Foram realizadas análises de coliformes totais e termotolerantes pela técnica dos tubos
múltiplos aplicando-se diluições sucessivas até 10-3 e utilizando a Tabela de Número Mais
Provável (NMP) para interpretação dos resultados; efetuou-se também a análise de bactérias
mesófilas pela técnica de contagem padrão com as diluições até 10-4 e inoculou-se as amostras
em ágar Plate Count Agar (PCA). O estudo microbiológico constatou que a quantidade de
bactérias mesófilas se apresentou dentro dos parâmetros permitidos em 100% das amostras,
contudo, identificou-se a presença de coliformes termotolerantes e totais em todas. Esses
resultados podem estar relacionados as más condições higiênicos-sanitárias desde a ordem até
o armazenamento.
Palavras–chave: Bactérias mesófilas; coliformes; microbiologia.
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INTRODUÇÃO
O leite apresenta-se como um produto oriundo de ordenha completa, em condições de
higiene, onde as vacas estejam sadias, alimentadas adequadamente e descansadas (BRASIL,
2017). Ademais, consiste em um líquido de cor branca ou ligeiramente amarelado, opaco, de
odor característico e gosto adocicado, consoante a Instrução Normativa n° 76, de 26 de
novembro de 2018 (BRASIL, 2018).
Lobato (2005) afirma que essa matéria-prima apresenta mais de uma alternativa de
utilização por ser um alimento de alto valor nutricional, mas também por ser um incremento
na renda familiar, seja pela sua utilização direta, seja na forma dos derivados obtidos após a
sua transformação, como o iogurte, doce de leite e diversos tipos de queijos.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO) (2016), a produção de leite no Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial, com
cerca de 34,23 milhões de tonelada ao ano, ficando atrás apenas da Índia, Estados Unidos e
Paquistão.
Apesar de ser proibido no Brasil desde 1952 (BRASIL, 1952), estima-se que cerca de
metade da produção nacional de leite é comercializada informalmente. Todavia, uma parcela
considerável da população consome esse tipo de leite devido conceitos previamente formados
de que por ser um produto natural contém mais nutrientes sendo “mais forte, gordo e mais
confiável” e o fato dele ser mais barato, além de desconhecerem os riscos que esse produto
pode oferecer (NERO et al., 2003).
Tal prática é comum na região do Alto Oeste Potiguar, principalmente no município
de Marcelino Vieira/RN, onde ocorre a venda de leite não pasteurizado, transportado em
motos e bicicletas, armazenados em garrafas plásticas, sem refrigeração e com ausência de
controle higiênico-sanitário. Badini et al. (1997) afirmam que a comercialização do leite
clandestino é uma grande ameaça à saúde pública pela sua qualidade inferior, o que pode
ocasionar, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), dezesseis doenças bacterianas
e sete viróticas, tais como: a tuberculose, a brucelose e gastroenterites.
A possibilidade de doenças ao homem e também aos animais faz com que seja
fundamental avaliar as características físico-químicas do produto, para considerar a
possibilidade da ocorrência de fraudes econômicas e verificar o seu estado de conservação
(AGNESE et al., 2002). Além disso, Padilha et al. (2001) aponta que a multiplicação de
bactérias também é um critério que permite caracterizar um produto, pois a presença desses
microrganismos pode tornar o alimento impróprio para o consumo humano, pois provocam
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alterações químicas das gorduras, açúcares e proteínas, modificando as suas características
normais. Logo, a comercialização do leite cru em recipientes plásticos facilita o
desenvolvimento dessas bactérias.
Dessa forma, utilizando-se como base os padrões do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) presentes na Instrução Normativa Nº 76, de 26 de
Novembro de 2018 (BRASIL, 2018), buscou-se verificar a qualidade microbiológica do leite
cru comercializado informalmente no município de Marcelino Vieira/RN.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo utilizou como objeto as amostras de leite cru comercializado
informalmente no município de Marcelino Vieira/RN. O município de Marcelino Vieira
localiza-se na região do Alto Oeste Potiguar no estado do Rio Grande do Norte, possui
latitude -06° 17’ 39’’ S e longitude -38° 10’ 02’’ W, com clima semiárido quente, e uma
população aproximada de 8.358 habitantes (IBGE, 2018). Como ressaltado anteriormente, o
transporte desse produto na localidade ocorre em latões de metal e plástico, por motocicletas
ou bicicletas e sua distribuição é diária, sendo este vendido a granel em garrafas plásticas
diretamente ao consumidor.
Obtenção da matéria-prima
Durante o mês de abril de 2019, coletou-se amostras de leite cru em seis pontos de
venda. As amostras foram obtidas em diferentes locais e fornecedores, sendo codificadas
como A, B, C, D, E e F. As coletas foram realizadas pela manhã e as amostras acondicionadas
em recipientes de vidro previamente esterilizados, sendo cada uma constituída por 500mL de
leite. Após a coleta, o material foi transportado em caixas isotérmicas com gelo até o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Pau dos
Ferros, onde foram realizadas as análises no Laboratório de Microbiologia de Alimentos.
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Análises microbiológicas
Foram realizadas as análises microbiológicas de bactérias mesófilas, coliformes totais
e termotolerantes.
Coliformes totais e termotolerantes
Na etapa presuntiva, adotou-se a técnica dos tubos múltiplos e realizou-se diluições
sucessivas até 10 utilizando solução salina a 0,85% estéril. Em seguida, foram semeadas três
-3

séries de três tubos contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) e os tubos foram incubados
a 37ºC por 24 horas.
Para a determinação de coliformes termotolerantes, os tubos positivos obtidos no teste
presuntivo, foram repicados, por alçada, para tubos contendo Caldo EC (Escherichia coli) e
incubados em banho-maria a 45 °C por 24 horas. Os resultados foram analisados pela Tabela
de Número Mais Provável (NMP) contida no Manual de Normas e Métodos da Instrução
Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003 (BRASIL, 2003).
Contagem padrão em placa
Para a contagem de bactérias mesófilas (contagem padrão), as diluições sucederam-se
até 10 . Inoculou-se as amostras em ágar Plate Count Agar (PCA) e as placas foram
-4

incubadas a 35±1ºC por 48±3 horas (MARSHALL, 1992). Após esse período, procedeu-se a
contagem das colônias, sendo o resultado expresso de acordo com o número de colônias em
unidade formadora de colônias por mililitro da amostra (UFC/mL).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontrados para as análises microbiológicas estão apresentados na
Tabela 1. As amostras, conforme a legislação mencionada, não apresentaram resultados
satisfatórios para os parâmetros de coliformes analisados e a quantidade de bactérias
mesófilas mostrou-se dentro do permitido. Ressalta-se que no Brasil, a legislação vigente não
estabelece para o leite cru refrigerado limite máximo para presença de coliformes totais e
coliformes termotolerantes. Tão pouco se determina esses parâmetros para o leite in natura,
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essa situação advém da proibição da venda desse leite diretamente ao consumidor, em
conformidade com o Decreto nº 66.183/70 (BRASIL, 1970).
Segundo Siqueira (1995), algumas análises podem-se obter informações sobre a
população presuntiva de coliformes (teste presuntivo), sobre a população real de coliformes
(teste confirmativo) e sobre a população de coliformes de origem fecal (coliformes fecais).
A International Commission on Microbiological Specifications for (ICMSF) (1984),
afirma ainda que o número de microrganismos aeróbios mesófilos encontrados em um
alimento tem sido um dos indicadores microbiológicos mais comumente utilizados, indicando
se a limpeza, a desinfecção e o controle da temperatura durante os processos de tratamento
industrial, transporte e armazenamento foram realizados de forma adequada.
Tabela 1. Valores das médias obtidas nas análises microbiológicas das amostras de leite cru
informal, comercializado em Marcelino Vieira/RN.

Amostra

Coliformes Totais Coliformes Termotolerantes ou Fecais Bactérias mesófilas
(NMP/mL)

(NMP/mL)

(CPP)

A

4,3.10

9,2

3,57 10

B

>1,1.10

C

1,5.10

D

1,1.10

E

>1,1.10

F

4,3.10

1

.

>1,1. 10

1,92 10

2

9,3.10

1

3,78 10

3

1,1.10

3

5,17 10

2

3

3

2.10

3

.

.

3

.

3

1,15 10

1

.

9,2

1

3

3

1,75 10
.

2

As amostras analisadas apresentaram variação entre 4,3.10 NMP/mL a >1,1.10
1

3

NMP/mL para coliformes totais (CT) e 9,2 NMP/mL a >1,1.10 NMP/mL para coliformes
3

termotolerantes (CF). As amostras B, D e E obtiveram os maiores valores quanto à
contaminação por coliformes totais, e nas amostras B, C e D foram observadas a presença de
coliformes termotolerantes em maior quantidade, o que pode está relacionado com
deficiências na higienização durante o processo de obtenção do leite. Contudo, os valores
identificados não se mostram em grande escala quando comparado a outros estudos.
Silveira & Bertagnoli (2014), avaliando dez amostras de leite cru comercializado
informalmente em feiras livres no município de Santa Maria/RS, obtiveram variância de <3
NNP/mL a 7,5x10 NNP/mL para coliformes termotolerantes e 4,0x10 NNP/mL a 2,1x10
2

1

3

NNP/mL para coliformes totais. Freitas et al. (2013) examinando seis amostras de leite cru e
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queijo de coalho produzidos no estado da Paraíba, identificaram variação de <3 NNP/mL a
[ NNP/mL para coliformes termotolerantes e totais.
4

A presença de coliformes encontrados no leite cru é tomada como indicadora de
condições higiênicas inadequadas, principalmente durante a ordenha, colocando em risco o
produto obtido pela possibilidade da coexistência de espécies patogênicas (OLIVEIRA &
TIM, 2007). Entretanto, Brasil (1970) salienta no seu estudo que todos os microrganismos
envolvidos nessas análises são mesófilos e tal contaminação pode ser minimizada se o leite
for submetido ao tratamento térmico, como a fervura. Dessa forma, diminuem-se os riscos a
saúde do consumidor.
Um dos caminhos para que as falhas sejam sanadas, é a implantação de boas práticas
de obtenção e manipulação higiênica do leite e treinamentos, com o intuito de conscientizar
os produtores rurais e os manipuladores nos âmbitos industriais, quanto à importância da
qualidade microbiológica do leite, garantindo assim a obtenção de um produto com qualidade
sanitária satisfatória e que não implique em riscos para a saúde humana (LUZ et al., 2011).
Quanto a análise de bactérias mesófilas, as seis amostras avaliadas variaram entre
1,75 10 a 5,17.10 UFC/mL, sendo assim, apresentam-se dentro do que é determinado pela
.

2

3

Instrução Normativa n° 76 de 26 de Novembro de 2018 (BRASIL, 2018) de 9 10 UFC/mL.
.

5

Estes valores obtidos são contrários aos observados no estudo de Trindade et al. (2018), sobre
a qualidade de leite cru comercializado informalmente no município de Rio Pomba/MG, na
qual se comparada aos padrões da legislação vigorante, das cinco amostras analisadas, duas
situaram-se fora dos parâmetros exigidos, tendo valores de 2 10 UFC/mL e 8 10 UFC/mL. Já
.

7

.

8

o trabalho de Silveira & Bertagnolli (2014), que avaliaram a qualidade de dez amostras de
leite cru comercializado informalmente em feiras livres no município de Santa Maria/RS,
apenas uma amostra encontrou-se fora do valor estipulado, sendo este 1,36 10 UFC/mL e
.

6

acima dos resultados encontrados em nosso trabalho.

CONCLUSÕES
Através do estudo microbiológico, constatou-se que as contagens de bactérias
mesófilas nas amostras de leite informal, apresentaram-se dentro dos parâmetros permitidos
em 100% das amostras, contudo, identificou-se a presença de coliformes termotolerantes e
totais em todas. Esse fato deve despertar cuidados, para que o leite comercializado nessa
localidade não afete a saúde dos consumidores.
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Nessa perspectiva, destacamos três aspectos de grande importância no processamento
do leite: a higiene do ordenhador, da vaca e do material utilizado. Assim, de modo resumido,
abordamos a seguir alguns cuidados que se devem ter com a matéria-prima para garantir
qualidade para os consumidores conforme estabelecido pela EMBRAPA (2017). O
ordenhador deve lavar previamente as mãos com água e sabão. Do mesmo modo, botas e
aventais deverão ser lavados e a higienização do local da ordenha também é de fundamental
importância. O úbere da vaca deverá estar seco, os tetos limpos e secos, de modo que se os
tetos estiverem sujos, devem ser lavados com água corrente, sem que o úbere seja molhado,
para não haver contaminação. Recomenda-se ainda que se efetue o teste com a caneca de
fundo escuro, para a verificação de sinais de mastite clínica para que posteriormente realiza-se
a assepsia deles com uma solução de pré-dipping, usando um aplicador apropriado, em que
cada teto é mergulhado na solução até que fique totalmente banhado. Por fim, salientamos que
a retirada do leite deve ser rápida e sem interrupção. Com efeito, a aplicação das boas práticas
durante a obtenção do leite proporcionará maior segurança a saúde dos consumidores.

REFERÊNCIAS

AGNESE, A. P.; NASCIMENTO, A. M. D. do; VEIGA, F. H. A.; PEREIRA, B. M.;
OLIVEIRA, V. M. de. Avaliação físico-química do leite cru comercializado informalmente
no Município de Seropédica – RJ. Revista Higiene Alimentar, v.16, n. 94. p. 58-61, 2002.
BADINI, K. B.; NADER, FILHO, A.; AMARAL, L. A. Hábitos dos consumidores de leite
cru, produzido e comercializado clandestinamente nos municípios de Botucatu/SP e de São
Manuel/SP. Revista Higiene Alimentar, v. 11, n. 51. p. 15-17, 1997.
BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de Normas e Métodos
da Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003. Manual de Normas e Métodos
Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal e
Água.
BRASIL. Constituição (2017). Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Disposições
Preliminares e Âmbito de Atuação: Inspeção industrial e sanitária de leites e derivados.
1. ed. Brasil: Presidência da República, 2017. p. 1-77.

318
319

BRASIL. Decreto nº 66.183 de 05 de fevereiro de 1970. Regulamenta o Decreto-Lei nº. 923,
de 10 de outubro de 1969 que dispõe sobre a comercialização de leite cru. Brasília, 1970.
BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Regulamento de
Inspeção Indústria e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Aprovado pelo Decreto
30.691 de 29 de março de 1952 e alterado pelo Decreto 1.255 de 25 de junho de 1962. Rio de
Janeiro. 1952.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 76 de
26 de Novembro de 2018. Regulamentos Técnicos de identidade e qualidade o leite cru
refrigerado, do leite pasteurizado e do leite pasteurizado tipo A. Diário Oficial da União,
Brasília, 2018. Seção 1, p. 9.
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cartilhas elaboradas conforme
metodologia e-Rural: Boas práticas de ordenha na propriedade familiar para obtenção
de

leite

e

queijo

artesanal

de

qualidade.

41p.

2017.

Disponível

em:

<

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1084539/boas-praticas-deordenha-na-propriedade-familiar-para-obtencao-de-leite-e-queijo-artesanal-de-qualidade-cartilhas-elaboradas-conforme-metologia-e-rural>. Acesso em: 12 dez. 2021.
FAO, Embrapa. Anuário do leite - Food and Agriculture Organization (FAO, 2016); p.18.
Disponível em: ainfo.cnptia.embrapa.br › digital › bitstream › item › Anuario-LEITE-2019.
Acesso em: 28 ago. 2019.
FREITAS, W.C.; TRAVASSOS, A.E.R; MACIEL, J.F. Avaliação microbiológica e físicoquímica de leite cru e queijo de coalho produzidos no Estado da Paraíba. Revista Brasileira
de Produtos Agroindustriais, v.15, n.1, p.35-42, 2013.
IBGE (Brasil). Brasil/Rio Grande do Norte: Marcelino Vieira. 2016. Disponível em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/marcelino-vieira>. Acesso em: 18 mai. 2018.
ICMSF

(INTERNATIONAL

COMMISSION

ON

MICROBIOLOGICAL

SPECIFICATIONS FOR FOODS). Microrganismos nos alimentos. 1. Técnicas de análises
microbiológicas. Zaragoza: Acribia. 1994. 804p.

319
320

LOBATO, V. Tecnologia de fabricação de derivados do leite na propriedade rural.
Boletim técnico: UFLA, Universidade Federal de Lavras. Minas Gerais, 2005.
LUZ, D. F.; BICALHO, F. A.; OLIVEIRA, M. V. M.; SIMÕES, A. R. P. Avaliação
microbiológica em leite pasteurizado e cru refrigerado de produtores da região do Alto
Pantanal Sul-Mato-Grossense. Revista Agrarian, v.4, n.14, p. 367-374, 2011.
MARSHALL, R.T. Standard methods for the examination of dairy products. 16.ed.
Washington, DC: American Public Health Association, 1992. 546p.
MORO, G. 2012. Qualidade do leite na região nordeste do Rio Grande do Sul: níveis de
resíduos de agrotóxicos e medicamentos veterinários.2012. 250 f.

Dissertação de

mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria- RS, 2012.
NERO, L.A.; MAZIERO, D.; BEZERRA, M.M.S. Hábitos alimentares do consumidor de
leite cru de Campo Mourão –PR. Semina: Ciências Agrárias. 2003.
OLIVEIRA, D.S. & TIMM, C.D. 2007. Instabilidade da caseína em leite sem acidez
adquirida. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 102, n.1, p.561-562, 2007.
ADILHA, M.R.F. et al. Pesquisa de bactérias patogênicas em leite pasteurizado tipo C
comercializado na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil: Revista da Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical. 2001.
SIQUEIRA, R.S. Manual de microbiologia de alimentos. Brasília: EMBRAPA, SPI; Rio de
Janeiro: EMBRAPA, CTAA, 1995. 159p.
SILVEIRA, M. L. R.; BERTAGNOLLI, S. M. M. Avaliação da qualidade do leite cru
comercializado informalmente em feiras livres no município de Santa Maria – RS. Revista
Visa em Debate, v.2, n.2, p.75-80, 2014.
TRINDADE, L.C.A. et al. Qualidade de leite cru comercializado informalmente no município
de Rio Pomba, MG. Higiene Alimentar, v. 32, n. 284/285, p.72-76, 2018.
WIKIPÉDIA,

a

enciclopédia

livre.

Marcelino

Vieira/RN.

Disponível

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Vieira>. Acesso em: 18 nov. 2019.

320
321

em:

Avaliação da conformidade de rótulos de achocolatado em pó
comercializados no Alto Oeste Potiguar de acordo com as legislações
brasileiras
Ataandra Vitória Pereira do Rêgo1; Dhafyne Nawendgy de Moura Silva1; July Anne Dantas
de Freitas1; Lívia Vitória Oliveira Moura1; Maria Gislaine da Silva Aquino1; Natiéli Piovesan2
Discente do Curso Técnico de Nível Médio em Alimentos, IFRN - Campus Pau dos Ferros, E-mail:
ataandra.vitoria@escolar.ifrn.edu.br; dhafyne.n@escolar.ifrn.edu.br;
freitas.july@escolar.ifrn.edu.br ;
v.livia@escolar.ifrn.edu.br ; maria.gislaine@escolar.ifrn.edu.br
²Docente do curso Técnico em Alimentos do IFRN - Campus Pau dos Ferros; email:
natieli.piovesan@ifrn.edu.br.
1

E-mail do autor correspondente: ataandra.vitoria@escolar.ifrn.edu.br

RESUMO: O achocolatado em pó é um produto que vem sendo amplamente consumido e
produzido por muitas indústrias. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar os
diferentes tipos de rótulos de achocolatados em pó comercializados no Alto Oeste Potiguar RN mediante as Resoluções - RDC nº 360/2003 e RDC nº 259/2002. A pesquisa foi realizada
no período de setembro de 2021 e no total foram avaliadas 5 amostras de achocolatado em pó
adquiridas nos comércios locais de Água Nova, Itaú, Pau dos Ferros e Serrinha dos Pintos. A
avaliação foi feita por meio de tabelas com listagens dos requisitos nutricionais e parâmetros
obrigatórios, segundo a legislação. Observou-se que todas as marcas (100%) apresentaram
todos os requisitos nutricionais estabelecidos, porém, em relação aos itens referentes aos
parâmetros obrigatórios, das cinco marcas avaliadas apenas 20% apresentaram a maioria dos
dados, enquanto 80% possuíam diversos pontos ausentes. De acordo com os resultados
obtidos, constatou-se que a maior parte das marcas avaliadas não estavam de acordo com a
legislação, fazendo-se necessário a atuação de órgãos fiscalizadores de forma mais rigorosa,
tomando as medidas cabíveis diante da persistência dos erros encontrados.
Palavras–chave: Achocolatados; Análise; Legislação.
INTRODUÇÃO
Os achocolatados, ou misturas à base de cacau para bebidas, podem ser
definidos como produtos obtido pela mistura do cacau em pó com açúcar (sacarose, maltose,
glicose ou lactose) e leite em pó, podendo ser ainda adicionados de outras substâncias
alimentícias, tais como produtos maltados, farinha de cereais e ovos (BRASIL, 2004b).
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Atualmente, o achocolatado em pó é um produto que vem sendo amplamente
consumido e produzido por muitas indústrias. Tal fato se deve às suas características
sensoriais e nutricionais, assim como sua conveniência e praticidade, que fazem com que o
produto seja bem aceito pelo consumidor. Além disso, caracteriza-se por ser um alimento
consumido por pessoas de todas as idades e encontrado em todo o mundo (EDUARDO &
LANNES, 2004).
Entretanto, por ser um produto vastamente produzido por diferentes fábricas, o seu
processamento, ingredientes e concentrações utilizadas não são os mesmos, fazendo com que
haja grande variação nas suas propriedades nutricionais, tais como teor de lipídios, proteínas,
carboidratos, teobromina e outros alcalóides, entre outros (EDUARDO & LANNES, 2004).
Além disso, pesquisas demonstram a importância da diminuição da ingestão de lipídios e
açúcares e do aumento da ingestão de proteínas e carboidratos complexos (CAMPOS, 1996).
Por isso, nos dias de hoje, o consumidor vem mostrando cada vez mais preocupação
em relação à sua alimentação e saúde. Devido a isso, o hábito de ler as informações
nutricionais nos rótulos dos produtos industrializados vem sendo cada vez mais frequente,
havendo a necessidade de que estas informações sejam corretas e completas (EDUARDO &
LANNES, 2004).
Além de que, a rotulagem nutricional é definida como toda a descrição destinada a
informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento, compreendendo a
declaração de valor energético e os principais nutrientes (ANVISA e UnB, 2005; CÂMARA
et al., 2008; SOUZA et al., 2011), ou seja, tem como função orientar os consumidores quanto
à composição e características dos produtos. Assim, de acordo com a Resolução - RDC nº
360, de 23 de dezembro de 2003, os rótulos nutricionais devem apresentar informações claras,
quantidades especificadas, características, composição e os possíveis riscos que o produto
apresenta.
Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar os diferentes tipos de rótulos de
achocolatados em pó comercializados no Alto Oeste Potiguar - RN, bem como, as devidas
informações e conformidades presentes mediante as Resoluções - RDC nº 360/2003 e RDC nº
259/2002.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisadas amostras de diferentes marcas de achocolatados em pó
adquiridas nos comércios locais de Água Nova, Itaú, Pau dos Ferros e Serrinha dos Pintos. A
pesquisa foi realizada no período de setembro de 2021 e no total foram avaliadas 5 amostras,
sendo sigilosamente identificadas pela letra A que constitui o produto e números consecutivos
de 1 a 5 (A1, A2, A3, A4, A5) que constituem as diferentes marcas.
A análise da adequação das informações presentes em cada rótulo foi feita seguindo a
lista de checagem disponibilizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
conforme as Resoluções nº 360 e nº 259, que regulamentam a rotulagem de variados produtos
alimentícios, assim como, apresentam as informações gerais, obrigatórias e necessárias que
devem estar inclusas. Dessa forma, de acordo com a Resolução - RDC nº 360/2003,
analisamos 9 itens, sendo estes: porção, valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
Já em conformidade com a Resolução - RDC nº 259/2002, analisamos 13 itens, sendo:
indicação de vocábulos, sinais, denominações etc, que induza o consumidor ao erro; lista de
ingredientes em ordem decrescente de quantidade; nome ou razão social e endereço do
estabelecimento; nome ou razão e endereço do importador, no caso de produtos importados;
CNPJ; conservação do produto; marca comercial do produto; identificação do lote; data de
fabricação; prazo de validade; informação de conter ou não glúten e nome do produto
indicado no painel principal do rótulo de forma uniforme e sem intercalação de desenhos e
outros dizeres.
Para uma melhor compreensão dos dados, foram elaboradas 2 tabelas, uma contendo
os requisitos nutricionais e outra os parâmetros obrigatórios. Ademais, as amostras foram
categorizadas em Presente (P) para aquelas que contém a informação exigida e Ausente (A)
para as que não possuíam.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 1 apresenta as informações dos requisitos nutricionais obrigatórios, segundo
a Resolução - RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, que tais informações têm como
objetivo garantir a segurança dos alimentos que são ofertados à população.

323
324

Tabela 1. Lista de verificação dos requisitos nutricionais obrigatórios.

Informação Nutricional Obrigatória

Marcas Avaliadas
A1

A2

A3 A4

A5

Porção (g)

P

P

P

P

P

Valor Energético (kcal)

P

P

P

P

P

Carboidratos (g)

P

P

P

P

P

Proteínas (g)

P

P

P

P

P

Gorduras Totais (g)

P

P

P

P

P

Gorduras saturadas (g)

P

P

P

P

P

Gorduras trans (g)

P

P

P

P

P

Fibra alimentar (g)

P

P

P

P

P

Sódio (mg)

P

P

P

P

P

*A: Ausente. *P: Presente.
Fonte: Autores

Observou-se que todas as marcas avaliadas (100%) apresentaram conformidades na
descrição das informações, de acordo com as orientações da RDC 360/03. Os elementos
nutricionais são informações imprescindíveis e devem obrigatoriamente constar nos rótulos
dos alimentos, assim o consumidor terá ideia das quantidades de macro e micronutrientes
presentes naquele produto, possibilitando a escolha de uma alimentação saudável
(YAMASHITA; CARRIJO, 2014).
No que tange a verificação dos parâmetros obrigatórios nos rótulos dos achocolatados
em pó e com base na Resolução - RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002, os resultados estão
dispostos na tabela 2.
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Tabela 2. Lista de verificação dos parâmetros obrigatórios.
Marcas

Itens Avaliados

A1 A2 A3

1. Indicação de vocábulos, sinais, denominações etc, que
possam tornar a informação falsa, incorreta ou que induza o
consumidor ao erro, em relação à verdadeira natureza,
composição, qualidade, quantidade, validade, rendimento
ou forma de uso do alimento.

A4

A5

A

A

P

P

P

2. Lista de ingredientes em ordem decrescente de
quantidade, sendo os aditivos citados com função, nome e
número de INS.

P

A

A

P

A

3. Nome ou razão social e endereço do estabelecimento.

A

A

P

P

P

4. Nome ou razão e endereço do importador, no caso de
produtos importados.

-

-

-

-

5. CNPJ.

A

P

P

P

P

6. Conservação do produto.

A

P

P

P

P

7. Marca comercial do produto.

P

P

P

P

P

8. Identificação do lote.

P

P

P

P

P

9. Data de fabricação.

A

A

A

A

A

10. Prazo de validade.

P

P

P

P

P

11. Composição do produto.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12. Informação sobre a presença conter ou não conter
glúten, com medida preventiva e controle de doença celíaca.
13. Nome do produto indicado no painel principal do rótulo
em caracteres destacados, uniformes em corpo e cor sem
intercalação de desenhos e outros dizeres. Tamanho da letra
utilizada proporcional ao tamanho utilizado para a indicação
da marca comercial ou logotipo caso existam.
*A: Ausente. *P: Presente.
Fonte: Autores
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Assim, de acordo com os resultados obtidos, constatou-se que entre as cinco marcas
avaliadas apenas 20% apresentaram a maioria dos dados presentes, enquanto 80% possuíam
diversos pontos ausentes.
Em relação ao item 4 à exceção deste - pois trata-se do nome ou razão e endereço do
importador e todas as marcas analisadas são de indústrias brasileiras -, verificou-se também
que a partir dos dados dos 6 primeiros itens da tabela 2, que em cada um deles ao menos uma
das 5 marcas analisadas apresentou não conformidade em relação à rotulagem geral de
alimentos.
Sobre o item 9, nenhuma das marcas (A1, A2, A3, A4, A5) tinha em seu rótulo
alguma informação sobre a data de fabricação do produto. Juntamente com o número do lote,
o prazo de validade, especificação dos corantes adicionados intencionalmente e informação
sobre a presença de glúten, a data de fabricação é imprescindível para que o consumidor não
cometa o erro de consumir algo prejudicial a sua saúde, o que torna preocupante a ausência da
mesma nos rótulos.
Logo, os itens 7, 8, 10, 11, 12 e 13 são os únicos em que todas as marcas estão dentro
dos conformes, apresentando em seus rótulos as informações obrigatórias exigidas pela
legislação brasileira através da RDC n° 259 (BRASIL, 2002).
CONCLUSÕES
Portanto, conforme a avaliação dos resultados obtidos a partir do checklist das
Resoluções - RDC nº 360/2003 e RDC nº 259/2002, foi possível verificar inconformidades
presentes em grande parte dos cinco rótulos de achocolatado em pó comercializados no Alto
Oeste Potiguar - RN e analisados neste estudo. Desta forma, podemos concluir que há uma
necessidade de adequação da indústria alimentícia frente às legislações vigentes, fazendo com
que as informações sejam claras e precisas para melhor atendimento do consumidor. Além do
mais, faz-se necessário a atuação de órgãos fiscalizadores de forma mais rigorosa, tomando as
medidas cabíveis diante da persistência dos erros encontrados.
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RESUMO: Visando auxiliar as empresas de gelados comestíveis, que se encontram em pleno
crescimento no mercado, foi formulada a Resolução 267/2003, que tem como objetivo
estabelecer procedimentos de boas práticas de fabricação para estabelecimentos
industrializadores de gelados comestíveis, promovendo condições higiênico-sanitárias, a fim
de garantir a integridade do produto final e a segurança do consumidor. Outras resoluções que
devem auxiliar o setor são a 259/2002, que trata da rotulagem de alimentos embalados e
360/2003, que dispõe sobre rotulagem nutricional obrigatória. A legislação da área de
alimentos visa garantir que o consumidor tenha um alimento seguro, com informações
corretas e suficientes, que lhe garantam conhecer o produto que está adquirindo. Por este
motivo, esta pesquisa objetivou avaliar o controle de qualidade de uma empresa produtora de
gelados comestíveis e analisar os rótulos de seus produtos, comparando os resultados com a
legislação vigente. A produção foi avaliada através de visita técnica na empresa, onde foi
aplicada a lista de verificação das Boas Práticas de Fabricação, por meio da qual a empresa foi
classificada como sendo de alto risco, a análise da rotulagem obrigatória e as condições de
venda dos produtos não estavam de acordo com o disposto na legislação.
Palavras–chave: Controle de qualidade; Gelados comestíveis; Rotulagem obrigatória.
INTRODUÇÃO
De acordo com dados do ECONODATA, em 2020, encontravam-se registradas 140
empresas produtoras de gelados comestíveis, somente no Estado do Piauí. Além das marcas
nacionais conhecidas, que dominam o setor em vendas, existem pequenas empresas locais,
que oferecem seus produtos a um custo mais baixo. As vendas de bebidas, sorvetes e picolés
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cresceram mais de 60% no verão de 2019, e mesmo na pandemia, em 2020, enquanto algumas
empresas fecharam a produção, algumas marcas apostaram em serviço delivery, e
aumentaram seu faturamento em até 50%. (VERLI, 2019; LOPES, 2021).
Mesmo sendo um alimento congelado, os riscos de contaminações dos gelados
comestíveis, não são diferentes dos demais alimentos, devido à disponibilidade de nutrientes e
elevada atividade de água, sendo de suma importância o controle de todas as etapas de sua
produção. Uma das principais preocupações dos fabricantes deste produto é a contaminação
por micro-organismos, devido à maior dificuldade de determinação em relação aos
contaminantes microscópicos e por serem os principais veiculadores de doenças através dos
alimentos (ABIS, 2019).
Apesar das normas de Boas Práticas de Fabricação e elaboração de Procedimentos
Operacionais Padrões serem fundamentais para a produção e industrialização de alimentos,
pode-se observar que problemas ainda ocorrem. Com frequência são noticiados casos onde
ocorrem erros no processo, tanto em âmbito nacional como internacional. Estes casos são
exemplos que demonstram falhas em diferentes etapas da produção, desde a manutenção de
equipamentos, de análises químicas e microbiológicas até falhas no processo de higienização
e liberação de produtos impróprios (EMBRAPA, 2015; BERTI & SANTOS, 2016).
Outro fato que exigiu atenção das agências governamentais, da Organização Mundial
da Saúde e, no Brasil, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é que as empresas
disponibilizem informações, nos rótulos dos seus produtos, que devem ser de fácil
entendimento e compreendidas por todos os indivíduos (BOSCARDIN et al, 2020). Dessa
forma, no Brasil, desde 2003 a rotulagem de alimentos é regulamentada por legislação
específica, com informações explícitas obrigatórias para todos os alimentos embalados,
permitindo que o consumidor tenha mais informações sobre o alimento que está adquirindo.
Tendo em vista que o sistema de controle de qualidade de uma empresa reflete na
qualidade de seus produtos e as informações fornecidas em seus rótulos podem influenciar o
consumidor na escolha do alimento, esta pesquisa objetivou avaliar a produção de uma
empresa de gelados comestíveis e analisar os rótulos de seus produtos, bem como as
condições de venda desse alimento, comparando os resultados com a legislação vigente.
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MATERIAL E MÉTODOS
Quanto à produção, foi realizada uma visita técnica às instalações da empresa de
gelados comestíveis, onde foi aplicada a lista de verificação (check-list), que se encontra na
resolução RDC 267/2003 e que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Industrializadores de Gelados Comestíveis. Os itens
verificados foram categorizados em percentual de conformidade com a legislação (BRASIL,
2003a).
Com relação à rotulagem, foram analisadas 72 embalagens e seus rótulos, verificando
se estavam de acordo com as legislações de alimentos vigentes no brasil (quando pertinentes
aos produtos estudados nesta pesquisa): resolução RDC 259/2002, Portaria 157/2002, RDC
359/2003, RDC 360/2003, LEI Nº 10.674/2003, RDC 26/2015 (BRASIL, 2002a; 2002b;
2003b, 2003c, 2003d, 2015)
Foram selecionados para a pesquisa, os carrinhos ambulantes que fazem a venda dos
produtos pelo centro comercial da capital e estes foram observados quanto aos aspectos de
limpeza, rachaduras, ferrugem e quanto à temperatura interna, medida por termômetro digital,
colocado no interior do carrinho por 2 minutos, até estabilizar. Os resultados foram
comparados com o disposto na RDC 267/2003 (BRASIL, 2003a).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A RDC 267/2003 é a legislação que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Industrializadores de Gelados Comestíveis.
Para classificar um estabelecimento, a RDC exige que a empresa cumpra “100% de
conformidade nos requisitos de controle da água e pasteurização do leite”, independente do
percentual de conformidade com outros itens, e, faz a seguinte divisão, levando em conta o
risco que a empresa pode representar para o consumidor:
- Grupo 1, quando atenderem entre 76 a 100% de conformidade da lista de verificação
+ 100% dos itens obrigatórios, são consideradas de baixo risco;
- Grupo 2, se atenderem entre 51 a 75% de conformidade + 100% dos itens
obrigatórios, são consideradas de médio risco;
- Grupo 3, se atenderem até 50% de conformidade + 100% dos itens obrigatórios, são
consideradas de alto risco.
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Quando uma empresa não cumpre 100% dos itens relativos ao controle da água e
pasteurização do leite, é automaticamente classificada como sendo de alto risco.
Os resultados da aplicação da lista de verificação, realizada na empresa selecionada,
estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Lista de verificação aplicada em empresa de gelados comestíveis
Itens avaliados

TOTAL

Itens em

Percentual total em

conformidade

conformidade

Edificação e instalações

60

50

83,33%

Equipamentos, móveis e

20

17

85%

Manipuladores

14

10

78,57%

Processamento

58

26

44,82%

Documentação e registro

33

11

33,33%

Pasteurização

6

4

66,66%

Controle de qualidade da

3

1

33,33%

191

119

62,3%

utensílios

água
Total de itens avaliados
Fonte: Autores

Entre os itens não conformes, destacam-se os que se referem ao controle periódico da
saúde dos manipuladores, critérios para aquisição da matéria-prima, ausência de programa de
amostragem para análise do produto final e inexistência de Procedimentos Operacionais
Padronizados (POPs). Quanto aos itens obrigatórios, os referentes ao controle de potabilidade
da água, atestada por meio de laudos laboratoriais e à pasteurização do leite não atende às
condições de tempo e temperatura e não é monitorado por funcionário capacitado.
Assim, a empresa foi classificada como sendo de alto risco, Grupo 3 da RDC
267/2003, por não atender 100% dos requisitos obrigatórios. Resultado semelhante ao
encontrado por Da Silva et al, 2016, ao aplicarem a lista de verificação em uma empresa de
sorvetes de Niterói-RJ, onde a empresa atingiu 74% de conformidade com a lista, mas não
cumpriu 100% dos itens obrigatórios, sendo classificada, igualmente, no grupo 3, empresa de
alto risco.
A RDC 259/2002 (Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados)
se aplica à rotulagem de todo alimento que seja comercializado, qualquer que seja sua origem,
embalado na ausência do cliente, e pronto para oferta ao consumidor. Alguns dizeres da
rotulagem são obrigatórios como mostra a Tabela 2 (BRASIL 2002a).
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Tabela 2– Dizeres obrigatórios de rotulagem presentes na embalagem de picolé de
buriti, de acordo com a RDC 259/2002
Dizeres obrigatórios

Presença no rótulo dos produtos

Denominação de venda do alimento

Presente

Conteúdo líquido

Presente

Prazo de validade

Presente

Lista de ingredientes

Ausente

Identificação da origem

Ausente

Nome ou razão social

Ausente

Identificação do lote

Ausente

Instrução sobre o preparo e uso do alimento

Ausente

Fonte: Autores

Dos 8 itens obrigatórios, apenas 3 estavam presentes na embalagem: denominação de
venda, conteúdo líquido e validade. Entretanto, a data de validade não corresponde à data que
está especificada na ficha técnica do produto (fornecida pela empresa durante a vista técnica).
Na embalagem, a validade seria de um ano, enquanto na ficha técnica, de apenas 6 meses.
A Resolução RDC 359/2003, dispõe sobre o Regulamento Técnico de Porções de
Alimentos Embalados para fins de Rotulagem Nutricional. Segundo a resolução, porção é a
quantidade média do alimento com a finalidade de promover uma alimentação saudável
(BRASIL, 2003b). As embalagens não continham o valor energético do produto.
A RDC 360/2003 (Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados) torna obrigatória a informação nutricional nos rótulos de alimentos, como: valor
energético; carboidratos; proteínas; gorduras totais, saturadas e trans; fibra alimentar e sódio
(BRASIL, 2003c). As embalagens não continham a tabela nutricional obrigatória, estando
presente, apenas, a informação (no rótulo) que, a tabela nutricional e a lista de ingredientes
poderiam ser consultadas nos pontos de vendas, nos freezers, nos quiosques e nos carrinhos
ambulantes. Os pontos de venda e os carrinhos ambulantes não continham essa informação.
A rotulagem nutricional facilita ao consumidor conhecer as propriedades nutricionais
dos alimentos, contribuindo para um consumo adequado dos mesmos; considerando que a
informação que se declara na rotulagem nutricional complementa as estratégias e políticas de
saúde em benefício da saúde do consumidor (BRASIL, 2003c). Portanto, o rótulo, das
embalagens, estava inadequado, por omitir informações importantes.
A Lei nº 10.674 de 2003, obriga que os produtos alimentícios comercializados
informem as inscrições "contém Glúten" ou "não contém Glúten" (BRASIL, 2003d). Nenhum
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rótulo analisado continha essa informação. Ausência de informação importante que poderia
colocar em risco a saúde do consumidor, devido a doença celíaca.
O conteúdo líquido do alimento foi analisado de acordo com a Portaria INMETRO n°
157/2002 (Regulamento técnico metrológico que estabelece a forma de expressar o conteúdo
líquido em produtos pré-medidos). A indicação conteúdo líquido deve na vista principal e
deve ser de cor contrastante com o fundo, de modo a transmitir ao consumidor uma fiel, fácil
e satisfatória informação (BRASIL, 2002b). As embalagens estavam de acordo com o
disposto na portaria do INMETRO, entretanto, os rótulos indicavam que o conteúdo liquido
do produto era 40g, enquanto a ficha técnica afirmava ser 75g. informação incorreta que pode
levar o consumidor a erro ou engano.
Segundo a RDC 26/2015, que estabelece os requisitos para rotulagem obrigatória dos
principais alimentos que causam alergias alimentares, alérgeno alimentar é qualquer proteína,
proteínas modificadas e frações proteicas, derivada dos alimentos que causam alergias
(BRASIL, 2015). A lista de ingredientes do produto apresenta proteína láctea e gordura
hidrolisada de soja, ambos constam como substancias alérgenas, descritas no anexo da RDC
26/2015. As embalagens não apresentaram tais informações, o que poderia pôr em risco a
segurança do consumidor.
A RDC 267/2003 estabelece que a rotulagem é responsabilidade do fabricante e que
deve obedecer aos regulamentos de rotulagem geral, nutricional e específicos e ser efetuada
na unidade produtora. No entanto, aparentemente, as embalagens são produzidas por empresa
terceirizada, sem as informações específicas do produto, insuficientes, incorretas e/ou
omitindo informações importantes e obrigatórias. Soares, 2016, também encontrou diversos
erros de rotulagem ao analisar uma embalagem de picolé, onde faltaram as informações
obrigatórias, como dizeres de rotulagem, lista de ingredientes, tabela nutricional e glúten.
Quanto à exposição a venda, a RDC 267/2003 estabelece que nos equipamentos para
venda ambulante, sem unidade de refrigeração própria, é permitido que a temperatura seja
igual ou inferior a -5ºC (BRASIL, 2003a). Durante a pesquisa, foi medida a temperatura
interna dos carrinhos, que apresentaram média de -4°C, temperatura superior à mínima
permitida, estando fora do padrão legal.
É de responsabilidade da empresa, adotar medidas para assegurar que os equipamentos
apresentem condições de conservação do produto final, de forma que a temperatura atenda à
legislação sanitária (BRASIL, 2003a). Os carrinhos apresentaram rachaduras na parte interna
e externa, que poderia levar ao aumento da temperatura. Essa situação expõem os produtos a
condições impróprias e consequente deterioração.
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CONCLUSÕES
A empresa estudada falhou em várias etapas do processo produtivo, ao não atender
diversos critérios técnicos exigidos pela legislação, inclusive na forma de comercializar seus
produtos, com embalagens inadequadas e condições de venda insatisfatórias. Fatos que
poderiam colocar em risco a segurança dos alimentos oferecidos aos seus clientes. Isso mostra
a importância de seguir corretamente o manual de boas práticas e da atenção que se deve ter
às exigências da legislação, por meio de um sistema de controle de qualidade, que pode evitar
falhas e otimizar processos, a fim de oferecer um produto seguro e de qualidade ao
consumidor.
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi realizar o diagnóstico de sujidades, parasitos e
microrganismos em caldo de cana comercializado no município de Mossoró, Rio Grande do
Norte. Foram coletadas cinco amostras de caldo em 100% (5/5) dos estabelecimentos
comerciais disponíveis, acondicionados em caixas isotérmicas e transportados aos
laboratórios. A análise de sujidades foi realizada com inspeção minuciosa, o diagnóstico
parasitário pesquisou a presença de Trypanosoma cruzi e a análise microbiológica pesquisou
coliformes totais, Escherichia coli, Salmonella, bolores e leveduras. Como resultado foi
possível observar presença de sujidades em 80% (4/5) das amostras pesquisadas, com partes
de insetos em 100% (5/5), areia 20% (1/5), plástico 20% (1/5) e fios de cabelo em 40% (2/5).
Entretanto 100% (5/5) das amostras apresentaram resultados negativos para T. cruzi, E. coli e
Salmonella. Na contagem de coliformes totais foi observado que em 80% (4/5) das amostras
houve contaminação >2,50x105 UFC/mL, e, 20% (1/5) a contaminação foi de 6,7x10
UFC/mL na segunda diluição e 5,3x10 UFC/mL na terceira diluição. Enquanto que na
pesquisa de bolores e leveduras em 100% (5/5) houve contaminação >1,50x105 UFC/mL.
Conclui-se que o caldo analisado apresentou uma necessidade de controle sanitário mais
rigoroso no processo de produção.
Palavras–chave: Diagnóstico parasitário; Diagnóstico microbiológico; Saúde pública.
INTRODUÇÃO
Um levantamento publicado pelo Instituto de Economia Agrícola em 2020 mostra o
Brasil como maior produtor mundial de cana-de-açúcar em 2019 (SECRETARIA DE
CULTURA E ABASTECIMENTO, 2021). O caldo de cana é um produto obtido da moagem
da cana, considerado um produto nutritivo, de sabor agradável, baixo custo e fácil produção
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(GANDRA et al., 2007). Considerado um produto nutritivo e de baixo custo, o caldo de cana
é comumente comercializado por vendedores ambulantes ou em feiras, na maioria dos locais
há uma condição higiênico-sanitária inapropriada, favorecendo a contaminação da bebida
(CHOWDHURY et al., 2021).
O controle de microrganismos em alimentos é uma questão de saúde pública, devendo
ser fiscalizada pelos órgãos sanitários competentes, no Brasil essa fiscalização está sob
responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo responsável
também por estabelecer o padrão de qualidade dos alimentos (GANDRA et al., 2007).
Através da Instrução Normativa N° 60 de 2019, publicado no Diário Oficial da União, o
Ministério da Saúde juntamente com a ANVISA estabeleceu os padrões microbiológicos para
alimentos de acordo com a sua origem e destino de consumo (BRASIL, 2019).
Tendo em vista que o caldo de cana é consumido in natura é de extrema importância
que o produto esteja adequado ao consumo, para isso é realizada a avaliação de
microrganismos indicadores das condições higiênico-sanitárias de produtos e processos,
dentre esses está a quantificação de coliformes totais e fecais, análise de Escherichia coli e
Salmonella (SPRENGER et al., 2016). É associada à cana de açúcar principalmente a Doença
de Chagas caso o vetor tenha contaminado a planta (LOPES et al., 2007 & OLIVEIRA et al.,
2021).
A Doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, o vetor de
transmissão são triatomíneos hematófagos (McCLEAN et al., 2020), a transmissão pode ser
congênita, transfusional, acidental, e oral pela ingestão de alimentos contaminados (ZABALA
et al., 2019 & RIOS et al., 2020). Considerada endêmica em países da América, a
Organização Panamericana de Saúde (OPAS) relata que há uma maior incidência na América
do Sul e Central, onde há população economicamente vulneráveis, principalmente em áreas
rurais, onde a forma em que as residências foram construídas torna o ambiente mais propício
ao desenvolvimento do triatomíneos (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE,
2017).
Alguns alimentos apresentam um risco maior de contaminação por T. cruzi, no Brasil
o destaque é para o caldo da cana de açúcar, polpa do açaí e sopa de vegetais
(ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE et al., 2020). Em 2018 o Ministério da
Saúde realizou um levantamento dos pacientes acometido com Chagas em todo território
nacional, foi verificado 4. 685 indivíduos suspeitos da doença de Chagas aguda, com 380
casos confirmados positivo, dentre eles a prevalência foi para o sexo masculino e destaque da
via de transmissão oral como a principal na contaminação (BRASIL, 2018). Dessa forma o
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objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade parasitológica, microbiológica e sujidade do
caldo de cana de açúcar comercializado em Mossoró, Rio Grande do Norte.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização da pesquisa foram coletadas amostras em 100% (5/5) dos
estabelecimentos que vendem o caldo de cana in natura no município de Mossoró. A coleta
foi realizada após a moagem, onde foram compradas uma amostra por estabelecimento
comercial totalizando cinco amostras. Após a moagem o caldo foi acondicionado em frasco
estéril com tampa; identificado; armazenado em caixa isotérmica e transportados para a
análise parasitológica no Laboratório de Biotecnologia Aplicada a Doenças InfectoParasitárias (LABIP), da Universidade Federal Rural do Semi-Árido.
Para análise das sujidades foi inicialmente observado todo o conteúdo coletado nas
cinco amostras. A medida que os resíduo ou corpo estranho foram observados, eram
cuidadosamente retirados e observados em estereomicroscópio.
Para análise parasitológica foram realizados quatro testes. Método direto (CARDOSO
et al, 2006) com adaptações, onde houve alicotagem de 10µL do caldo de cana após leve
homogeneização de toda amostra. A gota foi colocada sobre lâmina e lamínula e observado
em objetiva de 10 e 40X sem coloração. No segundo teste com adaptações 2,0 ml de caldo
foram centrifugados (1500 rpm/3 minutos) onde o sobrenadante foi desprezado e com o
sedimento realizado esfregaços. Após secagem a temperatura ambiente as lâminas foram
fixadas em metanol e coradas com Giemsa (PINTO et al., 1990) com posterior análise em
objetiva de 100X.
O terceiro foi o método de sedimentação espontânea (LUTZ, 1919 & HOFFMAN,
1987) onde utilizou-se 200 ml do caldo-de-cana, seguido da homogeneização com 50ml de
água destilada, que foram tamisados e dispostos em cálices para sedimentação (MOTA et al.,
2020). Com o sedimento analisado após 1h, 2h, 3h e 4h de sedimentação em triplicata após
coloração com lugol. E por fim foi realizado a técnica de flutuação espontânea de Willis com
adaptações onde 2 ml do caldo foi adicionado solução salina hipersaturada até a formação do
menisco que ficou em contato com lamínula por 15 min. Com posterior coloração com lugol e
análise em objetiva de 40X (WILLIS, 1921).
Para análise microbiológica utilizou-se 25 mL de cada amostra que foram inicialmente
diluídas em 225 mL de água peptonada sendo essa a diluição 1:10, em seguida foram
realizadas duas diluições em série, 1:100 e 1:1000. A análise para coliformes totais e
Escherichia coli foi realizada de acordo com Hahn e Wittrock (1991) em meio Ágar
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HiColiforme rápido, seguindo a recomendação do fabricante. O meio foi então vertido em
placas de Petri estéreis para a solidificação em temperatura ambiente e posterior inoculação de
um mL das diluições, espalhando com alça de drigalski. Em seguida as placas foram
incubadas em estufa bacteriológica a 35°C por 24h, seguida da contagem de coliformes. Após
a contagem foram adicionadas 3 gotas de reagente Kovac sob o meio para detecção de E.
Coli, tornando-se vermelha após 2 min em caso de resultado positivo.
A análise de Salmonella, bolores e leveduras foi feita de acordo com a metodologia de
Silva (1997). Para a análise dos fungos foi utilizado o meio ágar batata glicose acidificado
com 2,4 mL de solução de ácido tartárico 10%. O meio foi vertido nas placas de Petri estéreis
e solidificado em temperatura ambiente, posteriormente foi inoculado um mL das diluições,
espalhando com alça de drigalski. As placas foram incubadas em 25°C, por 5 a 7 dias B.O.D.
Para detecção de Salmonella, as 25 amostras diluídas em 225 mL de água peptonada
(1:10) foram incubadas a 36ºC por 16 horas em estufa bacteriológica. Em seguida, alíquotas
dessa diluição foram transferidas para os caldos Rappaport-Vassiliadis, Tetrationato e
Selenito-Cistina e incubadas por 24 horas a 41 °C em banho-maria. Após a incubação, os
caldos foram repicados para placas de Petri contendo ágar manitol lisina violeta cristal verde
brilhante (MLCB) e ágar xilose lisina desoxicolato (XLD). O material foi incubado a 37 ºC
por 24 horas. As colônias características foram repicadas para tubos contendo ágar tríplice
açúcar ferro (TSI) e ágar lisina ferro (LIA) e incubadas por 24 horas a 37 °C.). Estes foram
incubados em estufa a 36º C por 24 horas. Os tubos positivos foram replicados em Ágar uréia,
sendo incubados a 36º C por 24 horas. Os tubos com mudança de cor são ureia positiva, ou
seja, não era positiva para a presença de Salmonella spp.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi analisada a presença de sujidades em 80% (4/5) das amostras analisadas,
indicando higienização inadequada no ambiente de moagem e venda. Dentre as sujidades
encontradas consta a presença de: partes de insetos em 100% (5/5), areia 20% (1/5), plástico
20% (1/5) e fios 40% (2/5).
A

contaminação

por

sujidades

pode

representar

higiene

inadequada

no

acondicionamento da cana e seu manuseio (OLIVEIRA et al., 2021). Por se tratar da
comercialização por vendedores ambulantes, a cana estava guardada no interior do porta mala
dos carros ou sobre o equipamento de moagem, não sendo realizada nenhuma higienização
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antes do preparo do caldo. Tal prática ocasiona a contaminação por sujidades e por insetos
que têm fácil acesso a cana de açúcar.
Quanto à pesquisa de T. cruzi 100% (5/5) das amostras apresentaram resultados
negativos. A negatividade das amostras pode ser explicada pela ausência do vetor nas canas
que foram utilizadas, T. cruzi permanece viável no caldo de cana não processado por até 24
em temperatura ambiente, o que contribui significativamente para o aumento de casos da
Doença de Chagas por contaminação oral (CARDOSO et al., 2006). Em 2020 foram
registrados no Brasil 146 novos casos de Doença de Chagas Aguda, desses casos a forma de
transmissão mais frequente foi a oral, o que ressalta a importância de manter um padrão de
qualidade em alimentos de maior risco para contaminação (BRASIL, 2021).
Durante a contagem de coliformes totais, foi observado que em 80% das amostras
houve uma contaminação >2,50x10 UFC/mL, em 20% das amostras a contaminação foi de
5

6,7x10 UFC/mL na segunda diluição e 5,3x10 UFC/mL na terceira diluição. Esse indicador
de condições higiênicas, a transmissão dos coliformes é realizada via fecal-oral, dessa forma é
necessário implementar boas práticas na manipulação do alimento, realizando a limpeza do
equipamento regularmente, usando luvas e mantendo o acesso ao equipamento e a cana de
açúcar, restrito ao pessoal autorizado (VALENTIM et al., 2021).
Na pesquisa por Escherichia coli e Salmonella, não houve contaminação em 100% das
amostras. Já na busca por fungos (bolores e leveduras) 100% das amostras apresentaram uma
contaminação >1,50x10 UFC/mL. Uma das principais causas relacionadas a contaminação de
5

fungos em alimentos se dá pelo armazenamento inadequado, ambientes escuros, com umidade
e pouca ventilação são ideais para o desenvolvimento desses fungos (ADEYEYE, 2020). No
caso da cana de açúcar, a maioria dos vendedores armazena a cana em locais fechados que
facilitam a movimentação, tornando esse ambiente um local ideal para o crescimento de
fungos.
CONCLUSÃO
Todas as amostras analisadas se encontram inadequadas para consumo, a
contaminação presente é um fator de risco para a saúde da população, a limpeza regular do
equipamento de moagem é de suma importância para garantir condições seguras para
produção do caldo de cana, assim como é necessário que a cana de açúcar seja armazenado
em um ambiente ideal, longe do acesso público onde está sujeito a contaminação. Apesar do
caldo de cana analisado não apresentar a presença de T. cruzi, Escherichia coli e Salmonella,
a bebida não está apta ao consumo pois apresentou muitas sujidades, e contaminação por
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coliformes, bolores e leveduras indicando que o processo de produção não possui controle
sanitário.
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RESUMO: A legislação brasileira, por meio da Instrução Normativa 37/2018, estabelece os
padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta, entre elas, o buriti, entretanto, quando
se trata de polpas extraídas artesanalmente, não se pode ter certeza que os critérios técnicos
estejam sendo seguidos, e, os produtos derivados podem não atender a demanda por alimentos
seguros. Assim, este trabalho objetivou analisar a qualidade microbiológica e caracterização
físico-química de picolés de buriti, produzidos com polpa artesanal. Foram analisadas 72
amostras, coletadas em 3 lotes, um lote por semana, e os resultados submetidas à análise
estatística. As análises microbiológicas apresentaram resultado negativo para Coliformes
termotolerantes e positivo para Salmonela spp. Os testes físico-químicos de acidez, pH,
sólidos solúveis e cinzas e a composição centesimal, mostraram que não houve alterações nas
amostras no decorrer do estudo, porém, os valores elevados de pH, umidade e carboidratos
podem propiciar o desenvolvimento de micro-organismos. A pesquisa constatou que a
qualidade microbiológica do produto era insatisfatória, podendo ocasionar riscos ao
consumidor, e a caracterização físico-química mostrou que o produto de manteve estável,
dentro do período estudado, mas com possível deterioração a longo prazo.
Palavras–chave: Gelados comestíveis; Higiene; Segurança alimentar.
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INTRODUÇÃO
O buriti (Mauritia flexuosa), fruto do buritizeiro, é uma fruta carnosa muito comum no
cerrado brasileiro. Aparece com frequência nos estados de Maranhão, Piauí, Bahia e Ceará e
sua colheita é feita entre os meses de março e agosto. É uma das frutas que mais contém
vitamina A (ou caroteno) no mundo. Seu sabor doce e marcante é muito apreciado em
sobremesas. Os frutos também são muito ricos em vitaminas B, C, E, em fibras, óleos
insaturados e ferro (NEGRI, 2016).
No Piauí, o buriti é muito apreciado e sua polpa, extraída artesanalmente, é muito
utilizada para elaboração de picolés, sorvetes, doces, licores, pois preservam as características
sensoriais das frutas frescas, como é o caso do picolé de buriti, produzido por uma pequena
empresa da capital. Segundo informações da própria empresa, a polpa de buriti é adquirida de
pequenos produtores rurais. A Instrução Normativa 37/2018 estabelece os padrões de
qualidade para polpa de frutas, como o buriti (BRASIL, 2018), porém, quando se trata de
fabricação artesanal, não se tem certeza do cumprimento da legislação.
E apesar de ser um produto congelado, o picolé está sujeito a contaminações como
qualquer alimento, por apresentarem altas concentrações de açúcares e elevada atividade de
água, podem se tornar habitats para uma variedade de micro-organismos. E uma vez que o
processo artesanal, muitas vezes, pode não seguir os parâmetros da legislação, a produção
pode acontecer sem nenhum cuidado higiênico-sanitário, elevando, possivelmente, as chances
de contaminação dos produtos derivados (REIS & SCHMELE, 2019).
Esse tipo de contaminação representa grave problema de saúde pública e a transmissão
de patógenos aos seres humanos ocorre pela manipulação inadequada e/ou má conservação
dos produtos. Essas contaminações são provenientes do uso de matéria-prima de má
qualidade, higienização inadequada de equipamentos e utensílios, além de mão-de-obra não
qualificada. A presença desses patógenos pode ser prejudicial à saúde do consumidor, além de
interferir na estabilidade do produto, diminuindo o seu tempo de vida útil (FORSYTHE,
2002; JAY, 2005).
Por este motivo há uma grande demanda por alimentos seguros e levando-se em
consideração o alto volume de vendas de sorvetes e picolés em todo país, as empresas
regionais, produtoras de gelados comestíveis, em especial os pequenos produtores, devem
utilizar das Boas Práticas de Fabricação, conforme recomendado pela legislação. Tais
recomendações, quando seguidas corretamente, podem garantir um produto seguro para o
consumidor (ABIS, 2019).
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Essa segurança dos alimentos está diretamente ligada às condições higiênico-sanitárias
do produto, porém, também é importante conhecer suas características físico-químicas, que
podem revelar o quanto um alimento é, mais ou menos, propício ao crescimento de
patógenos. Com base no exposto, o presente trabalho objetivou analisar a qualidade
microbiológica de picolé de buriti, de polpa artesanal, e realizar a caracterização físicoquímica e composição centesimal desse produto.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Piauí (IFPI), Campus Teresina Central, no Laboratório de Microbiologia dos Alimentos e
Bromatologia de Alimentos. No período de 04 a 20 de setembro de 2019, foram coletados 24
picolés de buriti, em diferentes pontos de vendas, que eram transportados em recipiente
isotérmico para o laboratório, e armazenados em congelador até o momento das análises, por
3 semanas consecutivas, cada semana correspondente a um lote de produção, somando um
total de 72 amostras.
A metodologia utilizada para as análises microbiológicas foi a descrita no Manual de
métodos de análise microbiológica de alimentos (SILVA et al., 2001), para detecção de
coliformes, com testes presuntivos com caldo lactosado e testes confirmativos com caldo Bile
Verde Brilhante – BVB e caldo EC; para detecção de Salmonella spp, os testes de
Enriquecimento seletivo com caldo Verde Brilhante – VB e Salmonela-Shiguela – SS; testes
bioquímicos presuntivos, como Ágar Lisina Ferro (LIA) e Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) e
testes bioquímicos confirmativos, com Ágar carboidrato (CB); Ágar Citrato de Simmons
(SIM); Caldo Vermelho de Metila (VM); Voges-Proskauer (VP) e Caldo Ureia (UR) - teste de
uréase. Os resultados foram comparados com o disposto na RDC 12/2001 que dispõe sobre os
padrões microbiológicos para alimentos (BRASI, 2001). Os resultados do crescimento
bacteriano foram interpretados de acordo com Manual Técnico de Diagnóstico Laboratorial
de Salmonella spp. (BRASIL, 2011).
Para as análises físico-químicas, de acidez, pH, sólidos solúveis, cinzas, proteínas,
lipídios e vitamina C, foi utilizado o manual de Métodos físico-químicos para análise de
alimentos do Instituto Adolf Lutz (IAL, 2008), com exceção do cálculo do valor energético,
cuja metodologia está descrita na Tabela de Composição de Alimentos (TACO, 2011).
Os valores da composição centesimal, obtidos na análises físico-químicas, foram
comparados com os valores apresentados na ficha técnica do produto, fornecida pela empresa.
Para o cálculo do valor de gorduras saturadas, utilizou-se regra de 3 simples, considerando o
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valor de gorduras totais versus valor de gorduras saturadas, presente na ficha técnica do
picolé. O teor de fibras e sódio foi considerado tal qual descrito na ficha do produto. Alguns
nutrientes não puderam ser medidos.
Todas as amostras foram realizadas em triplicatas e os resultados submetidos à análise
estatística, com uma análise de variância (ANOVA) e as médias, quando significativas, foram
comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando o programa
Minitab 19.
®

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análises microbiológicas: nos testes presuntivos (com caldo lactosado), para detecção
de coliformes totais, todas as amostras apresentaram resultados positivos, interpretados
quando apresentaram turvação do meio de cultura e/ou formação de gás no interior dos tubos
de Durham. Porém, os testes confirmativos para coliformes totais (com caldo BVB)
mostraram resultados negativos, em todas as amostras, pois não apresentaram turvação do
meio e/ou formação de gás. Nos testes confirmativos para coliformes termotolerantes e E.
coli, as amostras não apresentaram turvação do meio nem formação de gás, o que caracteriza
resultados negativos para presença desse grupo de micro-organismo.
Os testes confirmativos para coliformes termotolerantes, está de acordo com o
disposto pela Resolução RDC nº 12/2001 (BRASIL, 2001) que aprova o Regulamento
Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos e estabelece como tolerância para
coliformes termotolerantes em gelados comestíveis de base não láctea, o valor de 5x10
UFC/g. Ressalta-se que, mesmo não apresentando resultados positivos para coliformes
termotolerantes, as amostras, nos testes presuntivos, apresentaram turvação do meio, que
continha caldo lactosado, indicando presença de bactéria fermentadora de lactose.
A Resolução 12/2001 estabelece que a Salmonella, por ser patogênica, deve estar
ausente, em 25g de amostra. Os picolés de buriti analisados apresentaram crescimento típico
de cepas de Salmonella spp., na etapa de plaqueamento, nos testes bioquímicos presuntivos e
nos confirmativos.
A Salmonella é uma bactéria da Família das Enterobacteriaceae que causa intoxicação
alimentar e em casos raros, pode provocar graves infecções e até mesmo a morte. Os sintomas
surgem, geralmente, entre 12 a 14 horas após a ingestão do alimento contaminado. Os
sintomas são náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais, acompanhados ou não de febre, e
podem durar de 2 a 3 dias (JAY, 2005) e, uma vez que a legislação determina que essa
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bactéria deve estar ausente na amostra, o produto analisado está em desacordo com o
dispositivo vigente.
Quanto a caracterização físico-química, a legislação brasileira não estabelece padrões
para gelados comestíveis, assim, as análises de pH, acidez e sólidos solúveis visam mostrar
características gerais desse produto, que podem influenciar seu estado de conservação e
aspectos sensoriais. Os resultados estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Acidez Titulável Total (ATT), pH e Sólidos Solúveis Totais (SST), em amostras
de picolé de buriti, de polpa artesanal
ANÁLISE

MÉDIA DAS AMOSTRAS POR LOTE*
LOTE 1 DP*** LOTE 2 DP

LOTE 3 DP

ATT**

0,34a

0,01

0,35a

0,02 0,34a

0,01

pH

4,4a

0,34

4,7a

0,17 4,4a

0,03

SST

24,6ª

0,05

24,7a

0,15 24,7a

0,05

*Cada lote corresponde às amostras coletadas por semana. **Médias seguidas de letras iguais, nas linhas, não
diferem, estatisticamente entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. *** DP - Desvio Padrão
Fonte: Autores, 2019

Os valores de acidez, pH e sólidos solúveis não diferiram entre as amostras, ao longo
das 3 semanas de estudo. O produto apresentou valores de baixa acidez, alto teor de SST e pH
médio de 4,5. Como citam Franco & Landgraf (2004), pH entre 4 e 9 apresenta boas
condições para o crescimento de Salmonella e teor elevado de sólidos solúveis apresenta boas
condições para o crescimento microbiano, em geral, e, de acordo com os mesmos autores, o
pH abaixo de 4 é bactericida, e pode-se acrescentar acidulantes, como o ácido acético, butírico
ou propiônico, para aumentar a acidez e diminuir o pH do produto, reduzindo, assim, as
chances de multiplicação microbiana.
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Quanto à composição centesimal, as médias das amostras estão listadas na Tabela 2.
Tabela 2 - Composição centesimal em amostras de picolé de buriti, de polpa artesanal
ANÁLISES VALORES MÉDIOS DAS AMOSTRAS POR LOTE* (%)
LOTE 1

DP***

LOTE 2

DP

LOTE 3

DP

Umidade**

73,21a

0,13

73,20a

0,18

73,17a

0,90

Cinzas

0,37ª

0,11

0,35a

0,06

0,35a

0,09

Proteína

1,81ª

0,43

1,85a

0,41

1,82a

0,49

Lipídios

2,25ª

0,02

2,27a

0,01

2,27a

0,02

Carboidrato

22,36b

0,17

22,33a

0,19

22,39a

0,34

Vitamina C

8,67ª

0,39

8,45

0,54

8,27

0,57

a

a

*Cada lote corresponde às amostras coletadas por semana. **Médias seguidas de letras iguais, nas linhas, não
diferem, estatisticamente entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. *** DP - Desvio Padrão
Fonte: Autores, 2019

Os valores da composição centesimal não diferiram entre as amostras, nos 3 lotes,
mostrando estabilidade dentro do período estudado. Uma atenção especial aos teores de
umidade e carboidratos, que apresentaram, respectivamente, média de 74% e 22,5%, durante
o período estudado. De forma geral, alta umidade e conteúdo de açúcar elevado propiciam
boas condições para o crescimento microbiano. Quanto aos valores de vitamina C, a média
percentual de 8% mostra que o alimento é rico nesse nutriente, o que condiz com o que
afirmou Soares et al (2017).
Os teores de umidade, cinzas, proteínas e lipídios foram utilizados para o cálculo da
quantidade de carboidratos, a fim de comparação com a tabela nutricional presente na ficha
técnica do produto, fornecida pela empresa produtora, como mostra a Tabela 3.
Tabela 3 - Tabela nutricional das amostras de picolé de buriti, de polpa artesanal, em
comparação com a tabela nutricional presente na ficha técnica do produto
Nutrientes

Média global das amostras Ficha técnica da empresa

Valor energético

86 kcal

5%

121 kcal

7%

Carboidratos

16,3g

5,4%

15g

5%

Proteínas

1,4g

2,5%

1,1g

2%

Gorduras totais

1,8g

3,3%

7,6g

14%

Gorduras saturadas

1,1g

0,5%

4,8g

2,2%

Gorduras trans

NM*

-

0g

**

Fibra alimentar

NM

-

0g

0%

Sódio

NM

-

17mg

1%

**Não Medido
Fonte: Autores, 2019
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Os resultados obtidos, nas análises da composição centesimal, não correspondem aos
valores apresentados na ficha técnica do produto. Isso pode ser devido à diferença de
composição da polpa utilizada em cada ano de fabricação. Segundo informações fornecidas
pela empresa, a polpa de buriti é adquirida no mês de agosto de cada ano, período em que
acaba a safra do buriti. A polpa é comprada de uma só vez e conservada congelada para
utilização ao longo do ano. Deve-se ressalvar que, a ficha técnica do produto foi revisada em
2014, necessitando ser atualizada.
Pode ocorrer, também, que o período de conservação prolongado e as condições de
congelamento alterem a composição química e nutricional da polpa. Pois, como observado
por Carneiro (2016), no congelamento de polpa de fruta à -18°C, a coloração desejável não se
manteve após 20 semanas, os teores de sólidos solúveis aumentaram devido à perda de
umidade e o teor de vitamina C decresceu com o tempo de armazenamento.
No período analisado, os teores de nutrientes não divergiram, mostrando que o
congelamento pode preservar as características da polpa por um período de tempo. Entretanto,
dentro de um período de 12 meses, provavelmente, essas características poderiam variar. A
realização de novas análises, com intervalos maiores de tempo, ao longo de um ano, poderia
ser realizada para comprovação dessa possibilidade. À época dessa pesquisa, não foi possível
analisar a polpa artesanal de buriti, utilizada para elaboração do picolé, portanto, as análises
realizadas dizem respeito somente ao produto final.
CONCLUSÕES
Os resultados microbiológicos mostram que os picolés produzidos com polpa artesanal
estavam impróprios para o consumo, representando risco à saúde do consumidor, entretanto,
não se pode afirmar que a contaminação advenha da polpa, pois na elaboração do produto,
outros ingredientes foram utilizados, além da produção, que também pode ser fonte de
contaminação do alimento. Isso mostra a importância da aplicação correta do manual de boas
práticas e do treinamento dos manipuladores, desde a aquisição da matéria-prima até o
produto final, a fim de garantir a elaboração de um alimento seguro. A caracterização físicoquímica mostrou que o produto se manteve estável, dentro do período estudado, e que seus
valores de pH, umidade e carboidratos podem influenciar na estabilidade a longo prazo,
devido serem mais propícios ao desenvolvimento microbiano.
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RESUMO: O creme de leite, produto oriundo do leite, apresenta uma larga escala de
consumo na culinária brasileira, podendo ser utilizado nos mais variados tipos de receita,
sejam elas doces ou salgadas. Sabendo que o creme de leite se trata de um produto consumido
por pessoas de todas as idades, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise
dos rótulos de diferentes marcas de creme de leite comercializados no Alto Oeste Potiguar,
bem como analisar o perfil dos consumidores a fim identificar a frequência em que os
mesmos consomem esse alimento, o costume de análise dos rótulos, e a preferência pelas
marcas consumidas. Assim, foram observados os rótulos de embalagens de 5 marcas de creme
de leite previamente comercializadas em 4 cidades do Alto Oeste Potiguar, comparando
também a presença e/ou ausência das respectivas informações. As marcas foram selecionadas
a partir de um formulário (Google Forms) realizado com moradores das cidades em questão.
A partir dos dados obtidos, observou-se que ambas correspondem ao que prescreve a
legislação e que a preferência dos consumidores se dá por questões sensoriais.
Palavras–chave: Laticínios. Legislação. Rotulagem.

INTRODUÇÃO
Dentre os diversos alimentos de origem animal, o leite destaca-se pelo seu amplo
consumo, (ALBUQUERQUE, 2017). Além de ser um produto acessível, possui alto emprego
no setor alimentício, onde é utilizado como matéria prima na produção de diversos derivados
como queijos, iogurtes e manteigas. É considerável a vasta diversidade dos produtos lácteos,
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destacando o creme de leite, que de acordo com a Portaria nº 146 de 1996 do MAPA
(BRASIL, 1996), é definido como um produto lácteo relativamente rico em gordura retirada
do leite por procedimento tecnologicamente adequado que apresenta a forma de uma emulsão
de gordura em água.
A partir da necessidade da produção em grandes escalas e o estabelecimento de um
controle de qualidade dos produtos desenvolvidos criou-se o sistema de rotulagem. A
rotulagem trata-se de toda inscrição, imagem, legenda ou matéria descritiva ou gráfica,
escrita, impressa ou gravada em relevo ou colocada sobre o alimento, segundo a RDC nº
259/2002 (BRASIL, 2002). Na área de alimentos é regulamentada por legislação e tem o
objetivo de informar ao consumidor sobre o produto. Com um rótulo em conformidade é
possível definir qual alimento é mais adequado para seu consumo, principalmente no caso de
pessoas com alguma restrição alimentar (BEZERRA, 2008), tornando o mercado mais
eficiente, facilitando a comunicação entre produto e consumidor.
A rotulagem nutricional é definida pelas RDC nº 359 e nº 360 de 2003 (BRASIL,
2003a; BRASIL, 2003b). Conforme suas indicações, a rotulagem nutricional deve conter as
informações do alimento sobre suas propriedades típicas e a presença de informações quanto
as proteínas, fibras, gorduras, valor energético, carboidratos, minerais e vitaminas. E,
obrigatoriamente, informar a quantidade de gorduras trans (ALBUQUERQUE, 2017). Os
produtos que não necessitam de conter essas informações são: água, bebidas alcoólicas,
especiarias, vinagre, sal etc. (BRASIL, 2003a; BRASIL, 2003b).
De acordo com a RDC Nº 360 de 23 de Dezembro de 2003 (BRASIL, 2003), a
rotulagem nutricional facilita ao consumidor conhecer as propriedades nutricionais dos
alimentos, contribuindo para um consumo adequado dos mesmos.
Uma análise minuciosa das informações presentes nos rótulos se faz necessária,
principalmente quando tratamos de um produto de vasta popularidade como creme de leite. A
possibilidade de alergênicos, risco de contaminação cruzada, ou ausência de informações
podem induzir o consumidor ao erro. A análise dos perfis dos consumidores é necessária pois
a tecnologia de alimentos visa atender as necessidades da sociedade. Dessa forma, com a
variedade de marcas de creme de leite comercializadas, o presente trabalho tem como objetivo
realizar uma análise dos rótulos de diferentes marcas de creme de leite comercializados no
Alto Oeste Potiguar, análise esta feita com base na RDC 360/03 (BRASIL, 2003b), e desse
modo, analisar também o perfil dos consumidores deste produto.
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MATERIAL E MÉTODOS
Levando em consideração a ampla disponibilidade de diferentes marcas de creme de
leite presentes no meio comercial, para desenvolver esta pesquisa, realizou-se a análise
baseado nos rótulos de 5 marcas de creme de leite encontradas em 4 cidades do Alto Oeste
Potiguar, sendo estas Martins, Pau dos Ferros, Portalegre e Serrinha dos Pintos.
A escolha das marcas para o estudo se deu por meio de um formulário (Google Forms)
realizado com cerca de 100 pessoas residentes no Alto Oeste Potiguar, onde as mesmas foram
questionadas quanto ao seu costume de análise de rótulos, e a preferência por determinadas
marcas de creme de leite. Assim, as 5 marcas com maior frequência de consumo foram
elencadas e identificadas em A1, A2, A3, A4 e A5.
As embalagens foram analisadas em relação à rotulagem de acordo com as RDC nº
360/03 (BRASIL, 2003b). Durante a análise, levaram-se em consideração 12 critérios
referentes à informação nutricional: Porção (g); Valor Energético (Kcal); Carboidratos (g);
Proteínas (g); Gorduras Totais (g); Gorduras Saturadas (g); Gorduras Trans (g); Colesterol
(mg); Fibra Alimentar (g); Sódio (mg); Cálcio (mg); Ferro.
Dessa forma, os resultados obtidos no formulário e análise dos rótulos das embalagens
de creme de leite foram elencados em uma tabela e a porcentagem de conformidade por marca
foi calculada a fim de proporcionar maior facilidade na avaliação e discussão dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 encontram-se os resultados obtidos em relação à análise das informações
nutricionais. De acordo com a RDC 360/03 (BRASIL, 2003b) torna obrigatório a rotulagem
nutricional baseada nas regras estabelecidas com o objetivo principal de atuar em benefício do
consumidor e ainda evitar obstáculos técnicos ao comércio. Pensando nisso, a ANVISA
incentiva os fabricantes a dispor os valores do colesterol, cálcio e ferro.
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Tabela 1. Avaliação das informações nutricionais contidas nos rótulos dos cremes de leite.
Marcas

A1 A2 A3 A4 A5

Porção (g)

15

14

15

15

15

Valor Energético (kcal)

26

23

28

25

30

Carboidratos (g)

0,6

0

0,7 0,6

0

0

0

Proteínas (g)
Gorduras Totais (g)

0

0,3

0

2,6 2,6 2,6 2,3 3,0

Gorduras Trans (g)

0

Gorduras Saturadas (g)

0

0

0

0

1,6 1,6 1,5 1,0 2,0

Colesterol (mg)

-

-

-

-

-

Fibra Alimentar (g)

0

0

0

0

0

Sódio (mg)

12

13

6,3

Cálcio (mg)

-

-

-

8

-

Ferro

-

-

-

-

-

7,1 7,7

A análise foi feita de acordo com a Resolução nº 360/03, e para todos os critérios, as
embalagens das marcas analisadas apresentaram 100% de presença. No caso das porções, os
valores obtidos foram bastante semelhantes, o mesmo podemos observar para os valores
energéticos. Os valores de carboidratos e proteínas são quase irrelevantes. Se tratando de
gordura, é possível observar que a marca identificada como A5 possui maior presença, isso irá
influenciar na textura do creme de leite, possuindo relação direta com a preferência do
consumidor.
Analisando o parâmetro da ANVISA em relação ao cálcio, apenas 20% (uma das 5
marcas analisadas) constaram a presença do composto, a mesma marca apresenta maior
quantidade de sódio. Já em relação ao colesterol e ferro, em todas as marcas a informação
esteve ausente.
As figuras abaixo demonstram os resultados obtidos através do formulário utilizado
para avaliar os perfis dos consumidores de creme de leite do Alto Oeste Potiguar, formulário
que contribuiu para a escolha das marcas avaliadas no estudo e comparação dos rótulos de
embalagens.
Assim, as figuras apresentam respectivamente, dados sobre: a frequência de consumo
do creme de leite (Figura 1); a análise das informações presentes nos rótulos (Figura 2) e a
preferência pelas marcas avaliadas (Figura 3).
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Figura 1. Frequência de consumo do creme de leite.

Na Figura 1, são mostradas as respostas dos consumidores quanto a frequência em que
costumam consumir o creme de leite. Como constatado, os resultados foram bastante
divergentes (1,0% não consome; 17,5% consomem raramente; 17;5% mensalmente; 7,8%
diariamente); No entanto, a maioria dos entrevistados alega realizar o consumo do produto
semanalmente (56,3%). A Figura 2 apresenta os aspectos observados pelos consumidores.
Figura 2. Aspectos mais observados pelos consumidores nos rótulos de creme de leite.

Em relação aos aspectos mais observados pelos consumidores nos rótulos, vê-se na
Figura 2 que a maioria dos entrevistados afirma dar mais ênfase ao prazo de validade e a data
de fabricação. Aqueles que alegaram observar outros dados como, por exemplo, informações
nutricionais e ingredientes, pertencem ao perfil de consumidores que possui como costume a
análise detalhada dos rótulos presentes nas embalagens de alimentos, por exemplo.
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A Figura 3 ilustra a quantidade de pessoas que apresentam preferência pelas marcas
A1, A2, A3, A4 e A5, respectivamente, avaliadas no presente estudo. Como visto, a marca
preferida é a identificada como A5, que conforme mostrado, apresenta melhor textura devido
o seu maior teor lipídico.
Figura 3. Preferência dos consumidores em relação as marcas de creme de leite avaliadas.

CONCLUSÕES
As marcas de creme de leite analisadas encontram-se de acordo com critérios
exigidos no que se refere a rotulagem nutricional. Ademais, o creme de leite é um alimento
bastante comum na alimentação da população do Alto Oeste Potiguar, tornando-se
imprescindível a leitura correta dos rótulos das mais variadas marcas, sendo levados em todos
os seus aspectos para evitar a presença de erros. No que diz respeito ao consumidor, é
importante saber de sua opinião para que a tecnologia de alimentos possa melhorar, se for o
caso, e avançar para que no futuro tenhamos cada vez mais alimentos com qualidade.
Portanto, o estudo sugere que ler os rótulos e estudar o mercado consumidor permite
uma melhor experiência para o cliente, bem como para o fabricante, compreendendo as
características que os compradores dos seus produtos levam em conta.
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RESUMO: Parte da população opta pelo consumo de industrializados devido sua praticidade,
assim, os biscoitos integrais são vistos como uma das opções mais saudáveis entre tais
alimentos. A rotulagem dos biscoitos integrais deve atender aos critérios exigidos pelas
legislações específicas, para que sejam adequados para o consumidor. Este trabalho foi
realizado com o objetivo de analisar os rótulos de 5 marcas de biscoitos integrais
comercializados na cidade de Frutuoso Gomes/ RN. A análise foi realizada com base nas
normas propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e pelas
resoluções RDC no 259/2002 (BRASIL, 2002) e RDC no 360/2003. Em relação às
informações nutricionais obrigatórias, foi constatado que 100% dos rótulos avaliados
apresentam conformidade. Já em relação aos outros elementos presentes nos rótulos, foi
observado que 60% das marcas apresentaram conformidades. Também foi efetuado um
questionário com os consumidores para verificar sua compreensão acerca da leitura dos
rótulos e seu conhecimento sobre produtos integrais.

Palavras–chave: ANVISA; Controle de qualidade; Consumidor; Legislação; Rótulos.

INTRODUÇÃO
Os rótulos são elementos de comunicação entre o produto e os consumidores, e devem
auxiliá-los na decisão de compra, aumentando a eficiência do mercado e o bem-estar do
consumidor. No entanto, o fato de a rotulagem ser obrigatória não significa que os
consumidores a estejam utilizando como uma ferramenta para a escolha dos alimentos que
362
363

devem compor sua dieta habitual e, assim, reduzir os excessos alimentares e,
consequentemente, os danos ocasionados à saúde (MACHADO et al., 2006).
A rotulagem nutricional é definida como toda a descrição destinada a informar o
consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento, compreendendo a declaração
de valor energético e os principais nutrientes. No entanto, é necessário que estas informações
sejam compreendidas por todos aqueles que as utilizam (ANVISA e UnB, 2005; CÂMARA et
al., 2008; SOUZA et al., 2011). Estas informações fornecidas por meio da rotulagem
contemplam um direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual determina
que a informação sobre produtos deve ser clara e com especificação correta de quantidade,
composição e qualidade, bem como sobre os riscos que possam apresentar (BRASIL, 1990;
CÂMARA et al., 2008).
A legislação de alimentos aliada à evolução social e econômica da humanidade
impulsionam o desenvolvimento de alimentos adequados à rotina do homem contemporâneo,
sendo este um grande desafio para as indústrias de alimentos. (CELESTE, 2001; ALBINO &
GUERRA, 2001).
A Associação Brasileira de Embalagens (ABRE, 2017), vem investindo em produtos
mais saudáveis, e considerando o crescimento das vendas de produtos contendo fibras,
tornou- se obrigatório na rotulagem que sejam informados sobre os teores de fibras do
alimento de forma clara, o que facilita na escolha do produto a ser consumido (RICCI;
ALMEIDA; BRASIL., 2017).
A ingestão de produtos integrais está relacionada aos benefícios de uma vida saudável
em conjunto com a prevenção de doenças crônicas (FREITAS; MORETTI, 2003). No mundo,
a procura por alimentos integrais vem sendo considerada uma tendência, caracterizando uma
busca, cada vez mais frequente, por hábitos alimentares saudáveis (LIMA et al, 2020).
De acordo com a ANVISA tem-se a seguinte definição de biscoito “Biscoito ou
bolacha é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada
com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias”
(Resolução CNNPA nº 12, de 1978). De acordo com ZUNIGA, et al., (2011) os biscoitos
atualmente são produtos obtidos por diversos processos industrialmente ou caseiro, constitui
um dos alimentos mais populares do comércio mundial, com seus diferentes sabores.
A ANVISA busca assegurar que os produtos expostos nas prateleiras do comércio
possuam rótulos com as informações adequadas e, portanto, obrigatórias. A obrigatoriedade
das informações é assegurada principalmente a partir das Resoluções de Diretoria Colegiada,
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às RDC's, que por lei impõem aos produtores e comerciantes à presença dos rótulos nos
alimentos e às informações necessárias nos mesmos (FEITOZA et a., 2020).
Nesta perspectiva, objetivou-se com este estudo, avaliar os rótulos de cinco diferentes
marcas de biscoitos integrais: suas informações nutricionais obrigatórias presentes e as
conformidades e inconformidades, relacionadas às informações necessárias para que se
possua um rótulo confiável. Além disso, também pretendeu-se verificar a compreensão dos
consumidores acerca da leitura dos rótulos e seu conhecimento sobre produtos integrais.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa é de caráter quali-quantitativo, onde foi realizada no mês de setembro de
2021. Amostras de cinco diferentes marcas de biscoitos integrais foram analisadas no
comércio local da cidade de Frutuoso Gomes/RN, em relação à rotulagem geral e nutricional.
As mesmas foram identificadas pela letra B e números consecutivos de 1 a 5 (B1, B2, B3, B4,
B5), e a análise de compatibilidade das informações contidas nos rótulos foram realizadas
através da aplicação de check-list disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), propostos a partir das normas estabelecidas pelo Decreto-Lei no 986/69,
pela Lei 10.674/2003 (BRASIL, 2003), e pelas resoluções RDC no 259/2002 (BRASIL, 2002)
e RDC no 360/2003 (BRASIL, 2003), as quais estabelecem a rotulagem de vários produtos
alimentícios, e apresentam informações gerais e necessárias para serem contidas nos rótulos.
Para melhor compreensão e organização dos dados foram elaboradas duas tabelas, sendo a
primeira sobre exigências nutricionais obrigatórias e a outra sobre parâmetros obrigatórios. As
informações foram categorizadas em NP (não possui) e P (possui).
Em relação a compreensão dos consumidores acerca dos rótulos e conhecimento sobre
produtos integrais, realizou-se a aplicação de um questionário através do Google forms, onde
ficou disponível durante 3 dias. A divulgação do questionário ocorreu em redes sociais como
o Instagram e o Twitter. Além disso, foram elaboradas 10 perguntas objetivas e subjetivas,
com o intuito de tomar conhecimento sobre o perfil dos consumidores e os seus
conhecimentos sobre alimentos integrais, o consumo de biscoitos integrais e a leitura e
compreensão desses produtos. O questionário foi concluído com a participação de 110
consumidores.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise dos rótulos dos biscoitos integrais
Para assegurar o consumidor em relação a qualidade e informações dos produtos, é
necessário a presença de transparência, estabelecida pelas legislações vigentes, requisitos de
identidade e parâmetro. Dessa forma, conforme a RDC 360/03, são obrigatórias as seguintes
informações nutricionais que devem constar nos rótulos das embalagens de biscoitos integrais
e em demais produtos: Valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gordura trans, fibra alimentar e sódio. Assim, assegurando aos consumidores um produto que
não induz ao erro.
Desta forma, observa-se na Tabela 1 as informações obrigatórias de todas as 5
amostras de biscoitos integrais analisados.
Tabela 1. Informações nutricionais dos rótulos de biscoitos integrais comercializados na
cidade de Frutuoso Gomes-RN.
Marcas avaliadas

Informações Nutricionais
B1

B2

B3

B4

B5

Porção (g)

30

30

27

23

30

Valor Energético (kcal)

145

131

115

87

119

Proteínas (g)

3,2

2,4

3,1

2,2

2,5

Gorduras Totais (g)

5,8

4,7

3,4

2,5

4,9

Gorduras saturadas (g)

2,7

1,4

1,5

1,2

1,9

0

0

0

Gordura trans (g)

0

0

Fibras Alimentar (g)

2,9

1,6

1,4

1,4

2,9

Sódio (mg)

158

92

131

75

15

Fonte: Autores.

Observou-se que todas as 5 marcas avaliadas (100%) apresentaram conformidades na
descrição das informações nutricionais de biscoitos integrais segundo a RDC n°360/03,
assemelhando-se aos resultados também avistados por Feitosa et al. (2016). De maneira
oposta, a apuração realizada por Braga et al. (2011), resultou em 5,5% dos produtos diet e
31,25% dos produtos light que tiveram irregularidades em seus rótulos.
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Além disso, foi constatado que todas as amostras apresentaram informações referentes
à quantidade de carboidratos presentes nas tabelas nutricionais. É importante ressaltar que o
teor de carboidrato é exemplo de informação útil para diversos profissionais que trabalham na
área de controle da alimentação. Costa et al. (2014). Deste modo, a presença dessa informação
é de extrema relevância, representando um risco a saúde e segurança do consumidor caso seja
omitida. Dias e Gonçalves (2009).
Os elementos nutricionais são informações que devem constar obrigatoriamente nos
rótulos de alimentos, fazendo os consumidores terem ideia das quantidades de macro e
micronutrientes que irão ingerir daquele alimento, dessa forma, isso resultará em um consumo
consciente deste produto.
Em relação à rotulagem geral avaliada nos rótulos dos biscoitos integrais, observa-se
os resultados dispostos na Tabela 2.
Tabela 2. Checklist de verificação em relação à rotulagem geral de biscoitos integrais.
ITENS VERIFICADOS

1. O produto apresenta data de
validade?
2. O rótulo apresenta indicação do lote?

MARCAS
B1

B2

B3

B4

B5

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

NP

NP

P

3. O produto indica seu conteúdo
líquido?
4. O rótulo apresenta lista de
ingredientes em ordem decrescente?
5. O produto possui informações que
podem induzir o consumidor ao erro?

6. O rótulo apresenta informações de
P

fácil visualização e compreensão?
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NP

P

P

P

7. O rótulo possui tabela nutricional?

P

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

P

P

P

P

NP

NP

P

NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NP

P

P

8. O rótulo possui indicação de
presença de alergênicos?
9. O produto possui indicação de
Corantes e Aromatizantes?
10. O rótulo aconselha o consumo do
produto para melhorar a saúde?
11. O produto informa o CNPJ?
12. Há informação nutricional na
rotulagem do produto?
13.O rótulo informa se “Contém Glúten”
ou “Não contém Glúten?''
*¹P-Possui,*²NP-Não Possui
Fonte: Autores.

Os dados obtidos na Tabela 2, encontram-se de acordo com a ANVISA e as RDC n°
259/02 e RDC 344/02, diante de todos os itens (1 a 13) 40% das marcas apresentaram
inconformidades, ou seja, informações que podem induzir o consumidor ao erro, como a
ausência de informações de fácil compreensão, além de dados errôneos em relação à presença
do açúcar no alimento em suas respectivas tabelas nutricionais, mostrando que por mais que a
indústria tenha um seguimento rígido da legislação em relação aos rótulos, casos como esses
podem ocorrer. Segundo as legislações vigentes citadas, 60% das marcas estavam coerentes,
apresentando as devidas informações obrigatórias de forma compreensível, assim, facilitando
o momento de compra do consumidor, o qual irá obter de forma ciente o produto.
Compreensão dos consumidores
O questionário atingiu um público predominantemente feminino, pertencentes à faixa
etária entre 15 a 20 anos, tendo, em maior número, grau de escolaridade no ensino médio,
ocupação como estudante e sendo a maioria habitantes do Alto Oeste Potiguar.
De acordo com as respostas obtidas, constatou-se que 65,5% dos participantes
possuem conhecimento em relação ao que são alimentos integrais. Ademais, 56,4% dos
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consumidores ingerem esses biscoitos, sendo que 39,1% consomem raramente; 35,9% uma
vez na semana; 17,2% uma vez ao mês e somente 7,8% consomem diariamente.
Em relação a possuir o costume de ler o rótulo desses alimentos, foi observado que
43,6% dos entrevistados afirmam consultar às vezes; 29,1% não e 27,3% sim. Além disso,
80,9% afirmam compreender as informações que estão descritas nos rótulos dos biscoitos
integrais. Certificou-se que das informações mais analisadas pelos consumidores, em ordem
decrescente, a data de fabricação e/ou validade é a mais analisada (95,6%), ingredientes
(71,4%), tabela nutricional (70,3%), marca do produto (59,3%), presença de substâncias
alergênicas (33%) e número de lote (6,6%).
Em suma, foi examinado que o público atingido possui conhecimento acerca de
informações essenciais nos rótulos, como marca, validade, tabela nutricional, lote, a presença
de alergênicos. Além de que sabem o que são produtos integrais, neste caso, o que são
biscoitos integrais, resumindo a maior parte em “produtos que não passaram por processo de
refinamento” e de uma forma mais brusca, em “saudáveis”.
CONCLUSÕES
Diante dos resultados deste estudo, constatou-se que das cinco amostras recolhidas de
biscoitos avaliadas, 100% das informações nutricionais estavam coerentes de acordo com a
RDC nº 360/03 através da lista de verificação. Em relação ao check list, 3 (60%) estavam
conformes aos requisitos da ANVISA. A irregularidade mais presente foi a indução do
consumidor ao erro (40%), os quais possuíam informações errôneas quanto à presença do
açúcar. O formulário demonstrou que 65,5% dos consumidores possuem conhecimentos
acerca do que são produtos integrais, assegurando que não há erros em relação ao tipo de
alimento ingerido, além disso, quando questionados sobre o que entendiam por esses produtos
64,7% acertaram afirmando ser alimentos não refinados.
Portanto, pode-se concluir que para a correção da rotulagem desses produtos é
necessário a presença de profissionais na área de alimentos, especificamente que atuem em
órgãos de fiscalização correspondentes à rotulagem dos alimentos. A retificação desses
rótulos é de suma importância para evitar equívocos do consumidor durante a aquisição do
produto, garantindo que o alimento atenda às suas necessidades e exigências.
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RESUMO: O leite condensado é um produto resultante da desidratação parcial do leite, leite
concentrado ou leite reconstituído, com adição de açúcar. Segundo a gerente de marketing do
leite condensado da Nestlé, Stephanie Arnesen, o Brasil é um dos principais mercados de
consumo do mundo, estando presente em 90% dos lares.A rotulagem tem como objetivo
informar ao consumidor tudo o que é necessário saber sobre aquele produto, devendo
obedecer às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas. Neste contexto, o presente
estudo tem como objetivo a análise de rótulos de leites condensados de diferentes marcas,
correlacionando-os com a legislação referente à Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados (RDC n° 360/03). A análise foi realizada a partir das informações nutricionais de
cinco marcas de leites condensados semidesnatados, comercializadas na cidade de São
Miguel- RN. Os dados dos rótulos foram avaliados de acordo com o Regulamento Técnico
Sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados (RDC 360/03). As marcas são
representadas pelas letras A a E. Após a pesquisa foi concluído que todas as marcas estavam
de acordo com a RDC n° 360/03.
Palavras–chave: leite condensado; embalagem; tabela nutricional; legislação.
INTRODUÇÃO
Leite condensado é o produto resultante da desidratação parcial do leite, leite
concentrado ou leite reconstituído, com adição de açúcar, podendo ter seus teores de gordura
e proteína ajustados unicamente para o atendimento das características do produto.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA 2018).
É, portanto, um produto lácteo muito popular em vários países. Tal produto, com
tamanha popularidade, é disposto em embalagens que carregam em si rótulos que servem,
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tanto para classificação e identificação do produto, quanto como um meio de comunicação
entre o fabricante e os consumidores.
Os rótulos são o principal meio de assegurar o direito ao acesso a toda informação
sobre um produto alimentício, pois quando são bem compreendidos permitem que as escolhas
alimentares sejam feitas de forma mais sensata, com segurança, de acordo com a necessidade
do consumidor. Inclusive, para que a rotulagem exerça o seu papel, as informações
disponibilizadas devem ser legíveis, verdadeiras e de fácil acesso a todos as classes
(MOREIRA et al., 2013).
Conforme a RDC n° 360/2003, considerando a necessidade do constante
aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos visando a proteção à
saúde da população, e que a rotulagem nutricional facilita ao consumidor conhecer as
propriedades nutricionais dos alimentos, contribuindo para um consumo adequado dos
mesmos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tornou obrigatório a
rotulagem nutricional dos alimentos.
Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo a análise de rótulos de leites
condensados de diferentes marcas, correlacionando-os com a legislação referente à Rotulagem
Nutricional de Alimentos Embalados (RDC n° 360/03).

MATERIAL E MÉTODOS
A análise da rotulagem nutricional baseou-se nos itens obrigatórios, segundo
Regulamento Técnico Sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados (RDC 360/03).
Assim, de acordo com a RDC n° 360/03, as informações nutricionais obrigatórias que devem
constar nos rótulos das embalagens de leites condensados semidesnatados, entre outros
produtos são: valor energético, proteínas, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas e
gorduras trans, fibra alimentar e sódio (BRASIL, 2003). O Regulamento requisita, ainda, a
presença de porção e a medida caseira, junto com os valores diários em uma dieta de 2.000
kcal ou 8.400 kJ.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a realização da pesquisa foi selecionado, aleatoriamente, cinco marcas de leite
condensado semidesnatado, provenientes de mercados da cidade de São Miguel - RN. As
marcas são representadas pelas letras de A a E. Os dados obtidos foram adicionados em duas
tabelas com os requisitos nutricionais obrigatórios para melhor interpretação dos dados.
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Nas cinco marcas analisadas todos os rótulos das embalagens de leites condensados
semidesnatados apresentam as informações nutricionais obrigatórias, evidenciando que
estavam de acordo com a RDC n° 360/03. As informações nutricionais obrigatórias são: valor
energético, proteínas, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans, fibra
alimentar e sódio (BRASIL, 2003). Há a exigência de porção e a medida caseira e que
apresenta a informação de valores diários.
Tabela 1. Informações nutricionais dos rótulos de leites condensados semidesnatados
comercializados na cidade de São Miguel-RN.
Marcas avaliadas

Informação nutricional obrigatória

Porção(g)
Medida caseira
Valor energético(kcal=kj)

A

B

C

D

E

20

20

20

20

20

1 colher e 1/2 1 colher e 1/2 2 colheres 1 colher 1 colher e 1/2
61= 256

61=256

62=260

62=258

61=256

Carboidratos(g)

11

11

11,3

12

11

Proteínas(g)

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

Gorduras totais(g)

1,2

1,2

1,2

0,9

1,2

Gorduras saturadas(g)

0,7

0,7

0,7

0,6

0,8

Gorduras trans(g)

0

0

0

0

0

Fibra alimentar(g)

0

0

0

0

0

Sódio(mg)

27

26

21

19

26

Cálcio(mg)

60

58

50

53

58

A porção consiste na quantidade média do alimento que deve ser usualmente
consumida por dia, promovendo a alimentação saudável. Assim, a medida caseira é
fundamental para os consumidores. As medidas caseiras das cinco marcas analisadas
apresentaram algumas diferenças entre as marcas, como pode-se constatar nas informações
dispostas na tabela acima.
Apesar da diferença de medida entre as marcas, elas permanecem em conformidade
com a RDC n° 360/03, porém reforça a necessidade de uma medida padrão.
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Os valores diários, indicado como “VD”, é a informação da ingestão diária recomendada de
cada item para a nutrição de uma pessoa adulta e saudável. Os valores foram elaborados pelo
Ministério da Agricultura a partir de dados da Organização Mundial da Saúde, da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e do Instituto de Medicina,
da Academia Nacional de Ciências dos EUA.
As marcas analisadas, todas, apresentam os valores diários dos nutrientes. Assim,
como todo rótulo de informação nutricional contém a frase:“*% Valores Diários com base em
uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores,
dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.”
CONCLUSÕES
Na presente pesquisa, evidenciou-se que dentre as 5 marcas de leite condensado que
foram analisadas, todas elas estavam de acordo com a RDC n° 360/03. Porém, houve
diferenças entre as marcas sobre a medida caseira, reforçando a necessidade de uma medida
padrão.
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