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APRESENTAÇÃO

Este livro é fruto do trabalho de professores, alunos e técnicos vinculados ao Curso

de Engenharia de Alimentos, da Universidade Federal de são João del-Rei. Conta

também com a contribuição de professores e alunos do curso de Engenharia de

Alimentos, da Universidade Federal de Uberlândia, responsáveis por um de seus

capítulos.

Esta obra aborda diversos estudos teóricos-práticos nas diversas áreas de

conhecimento da Engenharia de Alimentos. Nesta obra são apresentados resultados de

ações de ensino, pesquisa e extensão, seus impactos, soluções e perspectivas para

assuntos contemporâneos. Os trabalhos são oriundos de diversas pesquisas realizadas,

além de projetos de ensino e de extensão, tais como Monografias, Projetos e Programas

de Extensão e Projetos de Iniciação Científica. Tais capítulos expressam de forma clara e

prática, única e exclusivamente, os trabalhos de seus autores sobre cada tema aqui

abordado. O texto permite aos leitores obterem informações variadas e de qualidade.

Salienta-se que a contribuição de cada tema é atual e de extrema relevância para os que

se dedicam ao estudo na área.

É importante mencionar que para que um alimento chegue a mesa do consumidor,

é necessário que o mesmo passe por diversas etapas, desde a produção no campo, seu

beneficiamento, processamento, armazenamento adequado, estocagem e distribuição.

Em cada uma destas etapas são requeridos cuidados especiais tanto com a matéria-

prima, quanto com o produto pronto para consumo, tais como monitoramento de diversos

parâmetros físico-químicos, microbiológicos, sensoriais, reológicos, dentre outros. Sendo

desta forma possível a oferta de alimentos seguros e nutricionalmente adequados para os

consumidores.

Esta obra só foi possível devido ao empenho de cada um dos autores, os quais se

disponibilizaram por longos períodos na elaboração e execução de seus projetos e,

finalmente, na redação de cada um destes capítulos, frutos de muita dedicação e estudo.
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Destaca-se que a Engenharia de Alimentos está presente na vida de todos. Os

profissionais desta área estão constantemente buscando soluções para uma alimentação

saudável e de qualidade, sempre alinhada às práticas de sustentabilidade, com uso

racional dos recursos disponíveis, além de novas tecnologias e alternativas, visando o

melhor aproveitamento da matéria-prima e a redução de resíduos, preservando dessa

maneira o meio ambiente.

Prof. Christiano Vieira Pires
DEALI-UFSJ

christiano@ufsj.edu.br
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RESUMO
Nações em desenvolvimento estão se concentrando em estratégias de segurança

nutricional, incluindo nesse campo de estudos os alimentos fortificados com minerais e

vitaminas, componentes essenciais para o crescimento e desenvolvimento humano. A

biofortificação de vegetais com micronutrientes é uma demanda atual para combater os

diversos problemas de saúde enfrentados por populações de países em desenvolvimento.

Os resultados dos estudos de eficácia, bem como estudos de aceitação com

consumidores, fornecem evidências de que a biofortificação é uma estratégia eficiente.

Neste Capítulo são exploradas tais matérias-primas biofortificadas, suas aplicações em

formulações de produtos alimentícios e suas possibilidades de processamento pela

indústria de alimentos, ressaltando os aspectos nutricionais e tecnológicos. São

apresentadas informações relevantes sobre estudos envolvendo o feijão-caupi, milho,

batata doce e mandioca biofortificada. A industrialização de tais matérias-primas contribui

como estratégia de mitigar deficiências nutricionais e combater a insegurança alimentar.

Mais estudos objetivando o processamento de tais matérias-primas devem ser realizados

no Brasil, visto que, ainda são limitadas as publicações com alimentos formulados com

ingredientes biofortificados.

Palavras-Chave: Biofortificação, panificação, desenvolvimento de produtos, nutrição.

1. INTRODUÇÃO
A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é definida como o direito de todos ao

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social,

econômica e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

As deficiências de micronutrientes afetam mais de dois bilhões de pessoas,

correspondendo a cerca de um terço da sociedade (IZYDORCZYK et al., 2021). Cerca de

metade da população mundial sofre de desnutrição de ferro, zinco, cálcio, iodo e selênio.

A maioria das principais culturas básicas do mundo, como arroz, trigo, mandioca, feijão,

batata-doce, milheto ou milho, podem apresentar deficiencia em alguns desses minerais

(CARVALHO; VASCONCELOS, 2013).
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Assim, as nações em desenvolvimento estão se concentrando na segurança

nutricional, que inclui alimentos enriquecidos em minerais e vitaminas, componentes

essenciais para o crescimento e desenvolvimento humano. Qualquer deficiência de

minerais e vitaminas leva à "fome oculta" e, aumentar os níveis de micronutrientes como

Fe, Zn, Se, Mg, Ca, Iodo e vitaminas, como provitamina A e folato têm sido o objetivo dos

programas de biofortificação (LAL et al., 2020), permitindo o acesso de alimentos mais

nutritivos, a mais pessoas, com o uso de menos recursos (CARVALHO; VASCONCELOS,

2013).

A biofortificação de vegetais com vitaminas e micronutrientes é uma demanda atual

para combater os diversos problemas de saúde enfrentados pelos países em

desenvolvimento. Para a biofortificação de vegetais e outras culturas básicas, são

utilizadas três técnicas principais, o melhoramento convencional, a abordagem

agronômica com uso de fertilizante mineral e, a engenharia genética. Essas abordagens

têm um enorme potencial para lidar com a desnutrição por vitaminas e micronutrientes e

podem ser muito úteis para melhorar o nível de micronutrientes e vitaminas em cereais

básicos e vegetais (LAL et al., 2020; RAMADAS et al., 2020).

De acordo com Saltzman et al. (2016) e Yadav et al. (2020) a biofortificação é um

meio viável e econômico de fornecer micronutrientes a populações que podem ter acesso

limitado a suplementos ou alimentos comercialmente fortificados. Os resultados dos

estudos de eficácia, bem como estudos de aceitação do consumidor, fornecem evidências

de que a biofortificação funciona e é bem aceita pelos consumidores.

Em países como Finlândia e Nova Zelândia a estratégia de fertilização com selênio

se tornou especialmente popular (IZYDORCZYK et al., 2021). Na África do Sul a

biofortificação da batata-doce, objetivando maiores valores de β-caroteno, antioxidantes e

minerais, tem sido implementada como uma estratégia de segurança alimentar e

nutricional (LAURIE et al., 2015).

No Brasil a Rede BioFORT possui um conjunto de projetos responsáveis pela

biofortificação de alimentos. Coordenada pela Embrapa, visa diminuir a desnutrição e

garantir maior segurança alimentar através do aumento dos teores de ferro, zinco e

vitamina A na dieta da população mais carente. A biofortificação no Brasil consiste no

melhoramento genético convencional, ou seja, por meio de seleção e cruzamento de

plantas da mesma espécie, gerando cultivares mais nutritivas, excluindo assim ações

transgênicas (BioFORT, 2020).
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Deste modo, o trabalho conjunto entre pesquisadores das áreas da agronomia e da

saúde tem permitido responder ao desafio de combater a fome oculta. Por esta razão,

uma rede de pesquisadores no Brasil e no exterior está investindo em pesquisas para

obtenção de alimentos básicos mais nutritivos como arroz, feijão, batata-doce, mandioca,

milho, feijão-caupi, abóbora e trigo. Paralelamente, parcerias com instituições públicas e

privadas têm permitido que as novas cultivares cheguem às comunidades rurais mais

carentes (VEDOVOTO et al., 2015).

Tais matérias-primas biofortificadas também têm sido utilizadas em estudos

científicos visando o desenvolvimento de novos produtos com potencial para

industrialização. Neste Capítulo são exploradas tais matérias-primas biofortificadas, suas

aplicações em formulações de produtos alimentícios e suas possibilidades de

processamento pela indústria de alimentos, ressaltando os aspectos nutricionais e

tecnológicos.

FEIJÃO-CAUPI BIOFORTIFICADO
O feijão é um alimento nutritivo que faz parte das refeições diárias dos brasileiros,

sendo fonte de fibras, ferro, zinco e magnésio. É um dos vegetais que apresenta maior

teor de proteínas e possui alto teor de lisina, assim, essa leguminosa possui um papel

relevante na nutrição humana (FROTA et al., 2008; MINGUITA et al., 2015).

O feijão-caupi (Figura 1) é uma das variedades de feijões produzidas no Brasil. É

popularmente conhecido e consumido no sertão semiárido da região Nordeste do país e,

em pequenas regiões na Amazônia. É um alimento básico, fonte de renda e emprego

para as populações de baixa renda da região (FROTA et al., 2008; MELO et al., 2017).

A utilização desses ingredientes na panificação é uma opção viável e nutritiva

(MINGUITA et al., 2015). A elaboração de alimentos à base de cereais, utilizando

parcialmente a farinha do feijão–caupi biofortificado, pode proporcionar um aumento

nutricional em produtos já inseridos na alimentação e disponíveis no mercado (FROTA et

al., 2008).

Massas produzidas com o amido desse feijão possuem melhores valores de textura

durante a vida de prateleira (CAVALCANTE et al., 2016).
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Figura 1 – Feijão-caupi biofortificado BRS Aracê

Crédito: Eugênia Ribeiro/Embrapa Meio-Norte

A farinha do feijão–caupi possui grande potencial na elaboração de produtos

panificados e, com isso, há uma melhora na qualidade nutricional desses alimentos, sem

a necessidade de mudança de hábitos alimentares da população (FROTA et al., 2008).

Nkundabombi, Nakimbugwe e Muyongaefeito (2016) estudaram os efeitos de

diferentes métodos de processamento tais como: maltagem/torrefação e cozimento por

extrusão nas características físico-químicas da farinha de feijão biofortificada com ferro e

avaliaram a aceitabilidade sensorial de mingau e molho. Os autores observaram que os

métodos de processamento aumentaram o valor nutricional e físico-químico da farinha de

feijão biofortificada. A biodisponibilidade mineral e a digestibilidade da proteína in vitro foi

maior para a farinha extrusada. A aceitação sensorial dos alimentos não foi afetada pelo

tipo de processamento e nem pela variedade de feijão utilizado.

A germinação dos grãos de feijão fazem com que os grãos sejam mais facilmente

digeríveis e proporciona uma melhor qualidade nutricional, ocasionando uma diminuição

de alguns fatores antinutricionais, tais como fitatos e taninos (BRIGIDE et al., 2019). O

feijão-caupi é comumente comido cozido, no entanto, o estudo de Sant' Ana et al. (2019)

mostrou que na forma germinada esse feijão pode apresentar melhora na qualidade

nutricional, comprovada pelo maior valor de fenólicos totais e maior bioacessibilidade in

vitro do ferro.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

6
MILHO BIOFORTIFICADO

O milho é o principal alimento básico para mais de um bilhão de pessoas e um dos

cerais mais produzidos e consumidos no mundo. É consumido principalmente na África do

Sul e na América Latina (MINGUITA et al. 2015). O milho tem uma grande importância

econômica devido as diversas formas de aplicação, tais como a nutrição animal, produção

de filmes, embalagens biodegradáveis, indústria química, farmacêutica e de papéis

(PAES, 2006).

O Brasil ganhou sua primeira cultivar de milho biofortificado após nove anos de

estudos e testes, com a intenção de obter milhos com altos teores de ferro, zinco e

carotenoides ProVA (precursores de vitamina A) (RIOS et al., 2010). A vitamina A tem um

papel importante na saúde humana, tal como a preservação de uma boa visão, previne

doença cardiovascular e o câncer e, mantém um bom funcionamento dos sistemas

imunológicos e reprodutor (RIBEIRO et al., 2017).

O cultivar de milho biofortificado BRS 4104 (Figura 2) tem teores de ProVA três

vezes mais em comparação com o milho comum (SINIMBU, 2013). Os principais

carotenoides presentes no milho são o caroteno (β-caroteno, α-caroteno) e xantofilas

(luteína, zeaxantina e β-criptoxantina) (RIOS et al., 2014).

O BRS 4104 apresenta o ciclo precoce, porte baixo e grãos semiduros com

coloração amarelo-laranja. O plantio dessa cultivar é adequada ás regiões tropicais, com

foco no Nordeste brasileiro (SINIMBU, 2013). É recomendado que os grãos pós colheita

sejam secados e armazenados a sombra, pois quanto maior a exposição de grãos a luz

solar, maior a degradação dos carotenoides (RIBEIRO et al., 2018).
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Figura 2 – Milho biofortificado BRS 4104 e análise de textura de pão de forma elaborado

com farinha integral destes grãos.

Fonte: Os autores, 2019.

Fonte: Autores, 2019.

Como o milho é um alimento acessível para todas as classes sociais, há vantagens

dessa maior concentração de carotenoides nesse alimento. Além disso, o milho

biofortificado pode ser usado como substituto do milho convencional como sugerido por

Govender et al. (2020) no preparo de pratos tradicionais culinários.

Manos et al. (2015) realizam um estudo com 480 agricultores familiares do

Nordeste Brasileiro utilizando a metodologia Home Use Testing, onde tais produtores

receberam 2 Kg de flocão de milho biofortificado para avaliarem em suas residências,

utilizando a amostra da mesma forma como já costumam utilizar o flocão de milho

(tradicionalmente no preparo de cuscuz). O índice de aceitabilidade do produto foi de 98%,

com elevada intenção de compra (97%), demonstrando que o produto biofortificado

possui um grande potencial para ser comercializado como um produto diferenciado e mais

nutritivo.

Também existe a possibilidade de utilização dessa matéria-prima na elaboração de

produtos industrializados. Magalhães et al. (2019) produziram farinha integral de milho

biofortificado BRS 4104 germinado e não germinado, com aplicação na formulação de

pães de forma com substituição de 15% e 30% de farinha de trigo pela farinha de milho. A

adição de farinha de milho biofortificado aumentou a intensidade da cor amarela (b+) em
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todas as formulações e as elaboradas com substituição de até 15% não ocasionaram

mudanças negativas no volume e textura dos pães, podendo ser utilizadas na produção

dos pães de forma.

Em relação ao teor de caroteinóides presentes nos grãos do milho verde

biofortificado com zeaxantina, Calvo-Brenes e O´Hare (2020) demostraram que a

temperatura e o tempo de estocagem influenciam nos níveis. O estudo indicou que a

temperatura de −80 °C é a ideal para armazenar os grãos por até 3 meses sem afetar a

concentração de carotenoides. A 4°C houve retenção de carotenoides por até 15 dias.

BARBOSA et al. (2015) compararam a retenção real de carotenóides precursores

da vitamina A em grãos verdes de milho das cultivares comum (BRS1030) e biofortificada

após as espigas serem submetidas a diferentes tratamentos térmicos: cozimento por

micro-ondas (sem água), cozimento em imersão com e sem pressão, cozimento sem

pressão com e sem tampa. Os autores concluíram que a imersão sem pressão (com ou

sem tampa) é o mais indicado para preservar tais carotenóides, sendo o cozimento por

micro-ondas sem água o que apresenta maior degradação, não sendo recomendado para

cozimento das espigas.

Paes, Volpi e Guimarães (2018) estudaram a retenção dos carotenóides ProVA

após moagem a seco dos grãos de milho biofortificados. A retenção maior foi verificada

na canjica e fubá (cerca de 75% em ambos), seguido do creme de milho (60%). Os

autores também concluíram que quanto maior o tempo de armazenamentos desses

derivados de milho maiores são as perdas de carotenóides proVA, sendo recomendado

um prazo de vida de prateleira curto para a comercialização dos mesmos.

No trabalho realizado por Adegunwa et al. (2020) foi avaliado o efeito da velocidade

e da temperatura de extrusão nos carotenoides da mistura de soja e farinha biofortificada

de milho. Os resultados mostraram que excesso de calor e mais tempo para processar os

alimentos resultaram na maior perda de carotenoides.

BATATA-DOCE BIOFORTIFICADA

Batata-doce é uma hortaliça caracteristicamente tropical e subtropical, possui fácil

manutenção e resistência a períodos de estiagem. A batata-doce possui ciclo de

produção rápido, é um alimento com alto valor nutritivo, de paladar doce e possui elevado

teor de vitaminas e β-caroteno (SOUZA, 2018; SOUSA, 2019).
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Muitas famílias que residem em áreas rurais cultivam a batata-doce de forma

empírica e consomem esse alimento principalmente na primeira refeição do dia, na forma

de raízes cozidas, assadas ou fritas (SOUZA, 2019). Existe no Brasil registros de vinte e

nove cultivares de batata-doce, com predominância pelas variedades com a cor da polpa

amarela, branca e creme (NOLÊTO et al, 2015). Beauregard é uma cultivar que vem

ganhando destaques, por possuir a polpa alaranjada devido a biofortificação (SOUZA,

2019).

A batata-doce Beauregard (Figura 3) possui dez vezes mais carotenoides

provitamina A que a batata-doce convencional devido a biofortificação (SCARTON, 2017).

Por conter alto potencial nutritivo e compostos bioativos, o cultivo dessa raiz aumentou

nos últimos anos, sendo que o consumo de 50 g de batata-doce biofortificada é capaz de

suprir à quantidade diária necessária de vitamina A no dia (SOUZA, 2019).

Figura 3. – Batata -doce Beauregard

Crédito: Leandro Santos Lobo / Embrapa

Barganha et al. (2018) avaliaram os teores de ferro e zinco em batatas doces de

polpa alaranjada, cultivar Beauregard cruas, branqueadas (por imersão em água a 80ºC

por 4 min) e após secagem em diferentes temperaturas. Os autores demonstraram que

não houve diferença significativa no conteúdo de ferro entre as amostra secas nas

temperaturas de 40 a 60 ºC. Também não houve diferença entre as amostras cruas e

branqueadas. Já os teores de Zinco, que na amostra crua era de 2,21 mg/Kg teve perda

total no branqueamento, não sendo identificada na amostra pós processamento. Já na

amostra desidratada e sem branqueamento a retenção de Zinco foi de 71% (em relação a
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batata crua), fornecendo as necessidades diárias de Fe e Zn para o enriquecimento de

preparações.

Rodrigues–Amaya et al. (2011) demonstrou que a farinha de batata-doce pode ser

aplicada em produtos da panificação, tais como bolos, pães e biscoitos, destacando a

possibilidade de formulação de produtos sem glúten com tal matéria-prima. Em trabalho

similar, realizado por Santos et al. (2018a), foi utilizada a batata Beauregard biofortificada

na elaboração de pão. Os autores verificaram que na formulação com 25% de batata os

teores de carotenoides totais, fenóis totais e atividade antioxidante avaliados no pão

foram elevados. A avaliação sensorial demonstrou 86,3% de boa aceitabilidade, indicando

que tal formulação é uma alternativa viável para o aproveitamento e inserção da batata-

doce biofortificada na alimentação dos brasileiros.

Os mesmos autores também utilizaram a batata biofortificada na produção de doce

de batata tradicional, adicionado de coco e adicionado de cacau em pó. Os produtos

elaborados apresentaram teores significativos de carotenoides totais, fenois totais e

atividade antioxidante. Na avaliação sensorial foi verificada aceitação pelos consumidores

entre 62% e 86%, indicando o potencial de inserção de doces mais saudáveis na

alimentação, suprindo desta forma a carência de vitaminas e minerais (SANTOS et al.

2018b).

Ramos et al. (2019) substituiu a farinha de trigo pela farinha de batata doce

Beauregard no preparo de bolo servido à crianças em idade escolar (8 a 10 anos). O bolo

com farinha de batata doce biofortificada apresentou maior conteúdo de carotenoide

quando comparado ao bolo tradicional e com maior aceitação sensorial.

Dhuique-Mayer et al. (2018) demonstraram que a produção industrial de purê de

batata doce biofortificada é viável, apresentando adequada retenção de carotenóides.

Uma porção de 115 g do purê esterilizado forneceu de 85,5% das necessidade diárias de

vitamina A para crianças menores de 6 anos.

MANDIOCA BIOFORTIFICADA
A mandioca apresenta raízes tuberosas ricas em amido, de origem na América

Tropical, possui grande relevância como fonte de alimentação básica em países em

desenvolvimento (CORGUINHA, 2015). É tradicionalmente cultivada por pequenos

agricultores no Brasil e possui grande relevância econômica para populações locais

(MORESCO, 2017).
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A biofortificação da mandioca é uma alternativa para suprir a deficiência de

micronutrientes, é uma possibilidade aos consumidores de consumirem um alimento mais

nutritivo, já que a mandioca tradicional contém baixos índices de β-caroteno (SILVA et al,

2011).

A BRS Jari (Figura 4) é a cultivar da mandioca biofortificada, possui maiores teores

de β-caroteno que as outras variedades de polpa branca, constituindo uma importante

possibilidade para a melhoria da dieta, principalmente de crianças em idade escolar e

gestantes (SANTOS e ALMEIDA, 2014).

Figura 4 – Mandioca BRS Jari

Crédito: Marcela Silva Nascimento/Embrapa Mandioca e Fruticultura

Não é esperado que a biofortificação consiga tratar completamente ou eliminar a

deficiência de micronutrientes em toda a população. Nos últimos anos alguns programas

tem objetivado aumentar o conteúdo de carotenoides nas raízes de mandioca,

principalmente pela facilidade de sua inserção na dieta, já que é um alimento que

compõem a dieta básica das populações de baixa renda (MORESCO, 2017).

A retenção de carotenoides é um desafio durante o processamento da mandioca,

devido à sua sensibilidade a alguns fatores como ao tratamento térmico e a exposição à

luz, porém algumas variedades têm vantagem de retenção sobre outras,

independentemente da concentração inicial em suas raízes frescas (EYINLA et al. 2019)

Lawal, Badejo e Fagbemi (2020) analisaram diferentes alimentos processados

consumidos na África à base de mandioca: chips secos, Attieke, Chickwangue, Fufu, Gari,

Lafun e Pupuru, elaborados com 3 variedades biofortificadas de mandioca de polpa
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amarela. Os autores concluíram que o conteúdo de carotenoide nos alimentos reduziu

após o processamento, porém ainda permanecendo em níveis elevados.

O estudo realizado por Oluba, Oredokun-Lache e Odutuga (2017) compararam

diferentes formas de processamento do gari (farinha fermentada) processado a partir da

mandioca amarela biofortificado com vitamina A em ralação a farinha tradicional. Foi

observado que o gari amarelo biofortificado apresentou composição centesimal

semelhante ao gari branco, porém, com valor de total de carotenoides e β-caroteno

superior.

Bechoff et al. (2018) testaram a aceitação sensorial de produtos tradicionais da

África do Sul elaborados com farinha de mandioca amarela biofortificada, obtendo ótima

aceitabilidade e demonstrando que a biofortificação dos alimentos básicos da dieta é uma

excelente estratégia de combate a fome oculta.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A biofortificação visa fornecer uma alimentação com qualidade nutricional

melhorada, sobretudo, às populações mais carentes, substituindo vegetais convencinal

pelos biofortificado, sem alterar os hábitos de consumo. Destacam-se os alimentos

biofortificados já inseridos na dieta da população brasileira, conforme abordados nesse

capítulo, tais como o milho, batata-doce, feijão e mandioca, constituindo em alternativa

eficiente ao combate da fome oculta.

Os alimentos biofortificados também podem ser utilizados na indústria de

processamento de alimentos pois apresentam característica tecnológicas promissoras,

contribuindo para a elaboração de diferentes produtos alimentícios tais como massas,

molhos e farinhas para produtos de panificação. No entanto, é preciso avaliar os

diferentes métodos de processamento aplicado em tais matérias-primas, uma vez que

podem impactar nutricionalmete o produto final. Assim, é importante a realização de mais

estudos visando otimizar o processamento de tais matérias-primas para uma maior

retenção do composto de interesse durante o processamento artesanal ou industrial.

A industrialização de tais matérias-primas biofortificadas contribui com a segurança

alimentar através da oferta de produtos mais nutritivos e acessíveis à população, atuando

como estratégia de mitigar deficiências nutricionais e a insegurança alimentar. Mais

estudos devem ser realizados a fim de popularizar a oferta de tais matérias-primas para a

população brasileira.
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RESUMO

Atualmente, o azeite de oliva é um dos produtos que vem ganhando espaço na mesa do

brasileiro, seja para o uso na culinária ou como tempero para saladas. O azeite de oliva

comercializado tem sido, muitas vezes, alvo de adulterações. Considerando a alta

incidência de adulterações em azeites de oliva comercializados no Brasil nos últimos anos,
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torna-se importante a fiscalização e o monitoramento constante dos mesmos. Por esses

motivos, esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de 12 marcas de azeite

declarados como extra virgem através de análises físico químicas (índice de acidez livre,

índice de peróxido, índice de iodo, extinção específica, umidade e volume líquido). De

acordo com o volume líquido das amostras, todas estavam de acordo com o volume

declarado nos rótulos. Três dos doze azeites considerados extras virgens realmente

passaram por todas as análises que os classificam como tal. Outras três marcas,

amostras 9, 10 e 11, não estavam de acordo com a legislação vigente para acidez livre,

apresentando valores acima do permitido para azeites extra virgem, 0,94%, 1,09% 084%,

respectivamente. Com relação ao índice de peróxidos, duas amostras apresentaram

valores acima (amostra 1 e 2) com índices de 22,6 e 40,7 meq/Kg. Para o índice de

saponificação, sete amostras (1, 2, 3, 7, 8, 10 e 12) estavam de acordo com a legislação

vigente. Em relação ao índice de iodo, os valores variaram de 74,7 a 96,4 gI2/100g, oito

amostras se mostraram dentro do preconizado pela legislação. Já para extinção

específica a 232 nm, foi possível atestar que seis amostras (1, 2, 6, 7, 10 e 11) estavam

fora do padrão, a 270 nm apenas duas (9 e 11) saíram do preconizado e para delta k

todas as amostras se encaixaram a legislação vigente. Nas análises de umidade foram

encontrados valores que variaram de 0,1 a 0,6%, com seis amostras fora do padrão da

legislação de azeites extra virgens.

Palavras-chave: azeite de oliva, óleo vegetal, fraudes.

1. INTRODUÇÃO

Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde. Nesse contexto,

os óleos vegetais vêm se destacando e ganhando espaço tanto na indústria de alimentos

quanto na mesa do consumidor. Os óleos vegetais possuem componentes moleculares,

como os ácidos graxos essenciais, precursores para a síntese de hormônios, importantes

para o metabolismo humano os quais não são produzidos pelo mesmo. Eles armazenam

energia, sintetizam hormônios e também componentes biliares, dentre outras funções

importantes para o corpo humano (PEREIRA & JUNIOR, 2017).

O azeite de oliva é produzido a partir da azeitona, fruto advindo das oliveiras, que

pertence à família das oleáceas. Existem mais de 30 espécies diferentes e os botânicos
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chamam a oliveira cultivada de Olea europaea L (ITALIAN FOOD, 2018). A qualidade vai

depender de diversos fatores como o estado inicial das azeitonas, qualidade da colheita,

pós-colheita, extração, conservação (umidade, temperatura e exposição à luz), tipo de

embalagem e distribuição do produto a ser consumido (SILVA, 2011; SOUZA, 2017).

O mercado brasileiro de azeite apresentou um crescimento de 5% de janeiro a outubro de

2015, quando comparado ao mesmo período de 2014. A importação brasileira de azeite

de oliva em 2014 foi de 73 mil toneladas, correspondendo a mais de 350 milhões de

dólares. O azeite de oliva extra virgem representa 80% do volume desse mercado,

enquanto os outros 20% são do azeite de oliva tipo puro (INMETRO, 2015).

De acordo com a legislação, azeite de oliva extra virgem é o produto obtido somente do

fruto da oliveira (Olea europaea L.) excluído todo e qualquer óleo obtido pelo uso de

solvente, por processo de re-esterificação ou pela mistura com outros óleos,

independentemente de suas proporções, ou seja, um óleo líquido a temperatura ambiente

que não sofreu nenhuma alteração ou processo químico para ser extraído das azeitonas

(CASA DO AZEITE, 2014). O azeite de oliva é composto por ácidos graxos saturados,

como o palmítico e esteárico. Ele também é composto pelos ácidos graxos insaturados

como os essenciais, linoleico e linolênico, estes são os que estão presentes em maior

proporção, representando de 55 a 83% da sua constituição. Os azeites de oliva também

apresentam em sua composição os esqualenos, grandes responsáveis pelo benefício à

saúde humana prevenindo até mesmo alguns tipos de câncer (PEREIRA; JUNIOR, 2017).

No Brasil, a Instrução Normativa n° 1 do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), 2012 propõe os valores limites de tolerância para diversos

parâmetros de identidade e qualidade de azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva,

tendo como base o estabelecido em normas do CODEX ALIMENTARIUS, (2003), e no

padrão comercial do Conselho Oleícola Internacional. O azeite de oliva e o óleo de

bagaço de oliva, são classificados de acordo com a matéria-prima, com o processo de

obtenção e com os procedimentos tecnológicos aplicados. Na tabela 1 estão

representados os tipos de azeite de oliva.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

24

Tabela 1: Classificação de azeite de oliva segundo a Instrução Normativa Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), nº 1 de 30/01/2012.

Azeite de oliva virgem Produto extraído do fruto da oliveira
unicamente por processos mecânicos ou
outros meios físicos, mantendo-se a natureza
original do produto;

Azeite de oliva Produto constituído pela mistura de azeite de
oliva refinado com azeite de oliva virgem ou
com azeite de oliva extravirgem;

Azeite de oliva Refinado Produto proveniente de azeite de oliva do
grupo azeite de oliva virgem mediante técnicas
de refino que não provoquem alteração na
estrutura glicerídica inicial;

Óleo de bagaço de oliva Produto constituído pela mistura de óleo de
bagaço de oliva refinado com azeite de oliva
virgem ou com azeite de oliva extravirgem;

Óleo de bagaço de oliva refinado Produto proveniente do bagaço do fruto da
oliveira mediante técnica de refino que não
provoque alteração na estrutura glicerídica
inicial.

Fonte: BRASIL, 2012.

Recentemente, pesquisas identificaram irregularidades em 45 marcas de azeite

entre 140 coletadas nos últimos dois anos. As amostras foram colhidas em 12 estados e

no Distrito Federal, num total de 322.329 litros, dos quais 114.750 litros considerados

conformes e 207.579 litros com problemas. A equipe de fiscalização inspecionou 279

amostras de 214 lotes. Do total, 38,7% dos lotes tinham problemas e 79% das

irregularidades eram relacionadas a baixa qualidade (BRASIL, 2017).

Sendo assim o objetivo deste trabalho foi verificar a qualidade de algumas

amostras de azeite de oliva extra virgem comercializadas nos municípios de Belo

Horizonte e de Sete Lagoas-MG.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

Os azeites extra virgem comerciais foram adquiridos nos supermercados de Belo

Horizonte e região no período de Julho a Agosto de 2017.

Ao todo foram avaliadas em triplicata amostras de 12 marcas diferentes de azeites

extravirgem, sendo 4 de 250 mL e 8 de 500 mL, todos envasados no Brasil. A imagem

abaixo apresenta as 12 amostras de azeites extravirgem utilizadas nesse trabalho. Os

produtos foram levados ao laboratório de Análises de Alimentos do Departamento de

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Sete

Lagoas. Em seguida, foram armazenados sobre proteção para não haver interação com o

meio externo.

Imagens das AmostrasAzeites de Oliva Extra Virgem utilizados para a realização das
análises do presente trabalho.

Fonte: Autores.

Análise físico-químicas
As determinações de índice de acidez, índice de iodo, índice de saponificação,

índice de peróxidos, umidade e medida da absorbância no ultravioleta foram realizadas de

acordo com os procedimentos descritos pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).

Análise de Acidez

Pesou-se 2 g da amostra em frasco Erlenmeyer de 125 mL, adicionou-se 25 mL de

solução de éter-álcool neutra. Adicionou-se duas gotas do indicador fenolftaleína. Titulou-



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

26
se com solução de hidróxido de sódio 0,01 M até o aparecimento da coloração rosa.

Anotou-se os resultados e fez-se os cálculos. O resultado foi expresso em % ácido oleico

(m/m).

Acidez em ácido oleico (%) = 26,2 x V x f x M

P

Em que:

M = massa molar do ácido oleico (282,4 g/mol)

V = Volume de hidróxido de sódio a 0,1 M

f = fator da solução de hidróxido de sódio

P = peso da amostra

Índice de Iodo

Pesou-se 0,25 g em frasco Erlenmeyer com tampa e adicionou-se 10 mL de

Cicloexano. Após, transferiu-se com auxílio de uma proveta, 25 mL de solução de Wijs no

frasco Erlenmeyer que continha a amostra. Tampou-se e agitou-se cuidadosamente.

Deixou-se em repouso ao abrigo da luz e a temperatura ambiente, por 30 minutos.

Adicionou-se 10 mL da solução de iodeto de potássio a 15% e 100 mL de água

recentemente fervida e fria. Titulou-se com solução tiossulfato de sódio 0,1 M até o

aparecimento de uma fraca coloração amarela. Adicionou-se 1 mL de solução indicadora

de amido 1% e prosseguiu com a titulação até o completo desaparecimento da cor azul.

Anotou-se os resultados e fez-se os cálculos.

Índice de Iodo = (Vb - Va) x M x 12,69

P

Em que:

Vb = mL gasto na titulação do branco

Va = mL na titulação da amostra Na2S2O3

M = molaridade da solução de Na2S2O3

P = peso da amostra
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Índice de Saponificação

Pesou-se 1 g de amostra em balão. Adicionou-se 50 mL da solução alcoólica de KOH.

Conectou-se o condensador a amostra, deixou-se ferver suavemente até a completa

saponificação da amostra. Após o resfriamento do frasco, lavou-se a parte interna do

condensador com um pouco de água. Desconectou-se do condensador, adicionou-se

indicador fenolftaleína e titulou-se a amostra com ácido clorídrico 0,5 M até o

desaparecimento da cor rósea. Anotou-se os resultados e precedeu-se com as contas.

Índice de saponificação = (B - A) x f x 28,06

P

Em que:

B = Volume do branco

A = Volume gasto de ácido clorídrico

f = fator de correção

P = peso da amostra

Índice de Peróxidos

Pesou-se 5 g da amostra em um frasco Erlenmeyer. Adicionou-se 30 mL da

solução de ácido acético-clorofórmio (3:2), agitou-se até a dissolução da amostra.

Adicionou-se 0,5 mL da solução saturada de KI e deixou-se em repouso ao abrigo da luz

por exatamente um minuto. Acrescentou-se 30 mL de água e titulou-se com solução de

tiossulfato de sódio 0,1 N, com constante agitação. Continuou-se a titulação até que a

coloração amarela desapareceu. Adicione 0,5 mL de solução de amido indicadora e

continuou-se a titulação até o completo desaparecimento da coloração azul.
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Índice de Peróxido = (A-B) x N x f x 1000

P

Em que:

A = Volume da amostra

B = Volume do branco

f = fator de correção do tiossulfato de sódio

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio

P = peso da amostra

Absorbância a 270nm/230nm

Para esta análise foram preparadas duas soluções para a mesma amostra. A

solução A, para determinação de extinção a 270 nm, 266 nm e 274 nm e a solução B para

determinação da extinção a 232nm. A solução A foi preparada em um balão de 25 mL.

Colocou-se aproximadamente 0,25 g da amostra e completou-se o volume com

cicloexano. A solução B foi preparada transferindo-se 5 mL da solução A para outro balão

de 25 mL e completando o mesmo com cicloexano.

Todas as medidas de absorbância foram efetuadas em triplicata para os comprimentos de

onda analisados. Anotou-se os resultados e fez-se os cálculos onde:

Kλ = Aλ

C x S

Em que:

Kλ = Coeficiente de extinção no comprimento de onda λ.

Aλ =Absorbância medida no comprimento de onda λ.

c = concentração da solução, expressa em g/100 mL.

S = espessura da cubeta de quartzo, em cm.
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Para a variação da extinção específica foi dada por:

ΔK = [k270 - (k266+k274)/2]

(valor dado em módulo)

ΔK = Variação da extinção específica

K270 = extinção específica a 270 nm

K266 = extinção específica a 266 nm

K274 = extinção específica a 274 nm

Teores de Umidade

Pesou-se 3 g, aproximadamente, da amostra em placas de petri previamente secas

por uma hora a 105ºC. Durante 24 horas as placas permaneceram na estufa. Após isso,

retirou-se e a colocou para resfriar em dessecador até a temperatura ambiente. Pesou-se.

Repetiu-se a operação de aquecimento e resfriamento até peso constante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Determinação do conteúdo líquido

Os conteúdos líquidos dos azeites extra virgem estavam de acordo com os volumes

declarados nos rótulos. A Tabela 2 apresenta o conteúdo líquido origem e tipo de

embalagem dos azeites extra virgem analisados.

Tabela 2: Conteúdo líquido (mL), origem e tipo de embalagem de armazenamento das

marcas de azeite extra virgem analisadas.

Marca Conteúdo líquido
(mL)

Origem Embalagem de
armazenamento

1 500 Espanha Plástico verde

2 250 Espanha Vidro verde

3 500 Portugal Vidro verde

4 500 Espanha Vidro verde
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Fonte: autores.

A qualidade do azeite de oliva pode ser influenciada por um conjunto de fatores

que estão relacionados ao ambiente e a variedade das oliveiras, o estado de maturação

do fruto no momento da colheita, tempo de processamento das azeitonas após a colheita,

condições de extração e processamento (DAG et al; 2011). Portanto, a caracterização

físico-química do óleo é importante para avaliar os aspectos citados, estabelecer a

identidade de cada azeite e seu respectivo grau de pureza. Os resultados encontrados

foram analisados, comparados e discutidos com a Instrução Normativa nº 1, de 30 de

janeiro de 2012 – Regulamento Técnico do azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva

(BRASIL, 2012).

Análise de Acidez Livre

De acordo com MELO et al; (2012), a acidez livre em ácido oleico é um princípio

físico-químico importante na classificação do azeite de oliva, pois esta aumenta durante a

degradação da estrutura celular do fruto, quando o óleo contido no vacúolo entra em

contato com as enzimas celulares, as lipases, que atuam separando os triacilgliceróis

para os mesmos liberando os ácidos graxos livres. Esse parâmetro indica o grau de

pureza do azeite e está diretamente relacionado com a natureza e a qualidade do fruto da

oliveira, processamento e ao estado de conservação do produto (RODRIGUES, 2015).

A Tabela 3 apresenta os valores de índice de acidez livre (%) com estimativa de desvio

padrão das 12 amostras de azeite extra virgem analisadas.

5 500 Portugal Vidro verde

6 500 Espanha Vidro verde

7 250 Brasil Vidro verde

8 250 Espanha Vidro verde

9 500 Espanha Vidro verde

10 250 Portugal Vidro verde

11 500 Espanha Vidro verde

12 500 Argentina Plástico verde
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Tabela 3: Valores de índice de Acidez livre (%) com estimativa de desvio padrão das 12

amostras de azeite extra virgem analisadas.

Amostras Média acidez livre (%)
1 0,27 +/- 0,4

2 0,32 +/- 0,0

3 0,37 +/- 0,0

4 0,39 +/- 0,07

5 0,44 +/- 0,0

6 0,49 +/- 0,0

7 0,54 +/- 0,06

8 0,74 +/- 0,1

9* 0,94 +/- 0,0

10* 1,10 +/- 0,01

11* 0,84 +/- 0,06

12 0,59 +/- 0,06

Limites: Máximo de 0,8% (BRASIL,2012)

* Valores acima ou abaixo do limite

A legislação preconiza para o índice de acidez livre valores inferiores ou iguais a

0,8 (% ácido oleico), para a categoria de azeites extra virgem. Portanto, através dos

parâmetros de acidez analisados acima, pode-se inferir que 9 marcas de azeites extra

virgem analisados neste trabalho eram provenientes de frutos de origem de boa qualidade,

bom estado de processamento, fabricação e armazenamento adequado, isto é,

apresentaram valores abaixo de 0,8%. As marcas 9, 10 e 11 não estavam de acordo com

a legislação, apresentando acidez livre de 0,94%, 1,09% 0,84%, respectivamente.

Estudos semelhantes foram encontrados por PEIXOTO et al; (1998), para dez marcas de

azeite de oliva obtidos no comercio do Rio de Janeiro encontradas obtiveram valores

entre 0,15% e 0,85%. Analogamente, MACHADO, (2017), avaliando o índice de acidez

em ácido oleico de três produtos à base de azeite, sendo, dois azeites de oliva extra

virgem e um óleo misto ou composto e todos os valores encontrados estavam abaixo de

0,8%.
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Análise de índice de Peróxidos

O índice de Peróxido, também pode ser afetado pelos constituintes pós-colheita e

pela influência do processo de extração, pela oxidação inicial, rancificação do azeite ou a

deterioração que pode ocorrer nos antioxidantes naturais, como os tocoferóis e polifenóis

(CARDOSO et al., 2010).

A Tabela 4 apresenta os valores de índice de peróxido com estimativa de desvio padrão

para as 12 amostras de azeite extra virgem analisadas.

Tabela 4: Valores de Índice de Peróxido com estimativa de desvio padrão para as 12 das

amostras analisadas.

Amostras Médias Índice de Peróxido
(meq/Kg)

1* 22,68 +/- 1,63

2* 40,74 +/- 0,11

3 11,95 +/- 0,65

4 13,52 +/- 0,11

5 8,50 +/- 0,88

6 6,57 +/- 0,58

7 8,47 +/- 0,1

8 8,09 +/- 0,21

9 12,46 +/- 0,63

10 11,46 +/- 0,33

11 4,56 +/- 0,4

12 13,44 +/- 0,26

Limites: Menor ou igual a 20 meq/Kg (BRASIL, 2012).

* Valores acima ou abaixo do limite

Os resultados se mostraram dentro do estabelecido para dez das doze amostras

analisadas, ou seja, somente duas amostras não estavam de acordo com a legislação, as

marcas 1 e 2 apresentaram valores acima do permitido, 22,6 meq/Kg e 40,7 meq/Kg,

respectivamente. O regulamento estabelece que este índice seja inferior ou igual a 20

meq/Kg para a classificação dos azeites extra virgem. Este índice demonstra o estado de
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oxidação inicial do azeite e a sua rancificação e também apresenta as possíveis

deteriorações em alguns componentes e nutrientes como os antioxidantes naturais que,

possivelmente possam ter sofrido alterações (MELLO & PINHEIRO, 2012).

A presença de peróxido indica, de alguma forma, que o azeite recebeu tratamento

inadequado. Uma possível explicação para o índice de peróxido da amostra 1 (22,68)

estaria relacionado a sua embalagem de plástico, esta poderia permitir a absorção do

oxigênio mais expressivamente que o vidro, induzindo a rápida deterioração do azeite,

estudos análogos de MÉNDEZ & FALQUÉ (2007) compararam os índices de qualidade

de azeites extra virgem acondicionados em cinco embalagens de 330 mL. A embalagem

plástica e opaca, apesar de proteger o azeite contra a luz se mostrou bastante permeável

ao oxigênio tal qual a de vidro permitindo que as reações oxidativas se iniciassem e

consequentemente degradassem o alimento. CARDOSO, (2006), também encontrou

valores acima do permito, 25,5 meq/Kg para uma variedade de azeite em seus estudos .

Uma provável explicação para a amostra 2 (40,74) ter apresentado esse valor

discrepante pode estar relacionado a deterioração dos próprios constituintes do azeite, os

tocoferóis e polifenóis ou uma possível rancificação do mesmo, onde a validade pode ter

sido um fator que influenciou na possível alteração do índice de peróxidos visto que o

mesmo apresentava data de validade próxima do vencimento, diferente dos outros azeites.

Em seus estudos MARQUES (2015) analisou amostras de azeites, bem como azeites

extra virgens, todos provenientes de diferentes regiões de Portugal e reportou que o

índice de peróxidos para a maioria das amostras excedeu o valor regulamentado apenas

quando as mesmas eram sujeitas a processamentos térmicos mais agressivos.

Índice de saponificação

De acordo GOMES et al., (2013) e WALKYRIA et al., (1976), o índice de

saponificação é uma medida do tamanho da cadeia dos ácidos graxos que compõem a

quantidade de lipídeos, e quanto menor o peso molecular do ácido graxo, maior será o

índice de saponificação. Esse índice indica o comprimento médio dos ácidos graxos

presentes na composição do óleo SINHA et al., (2015).

A tabela 57 ilustra os resultados das análises de índice de saponificação com

estimativa de desvio padrão para as amostras de 12 azeites de oliva.
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Tabela 5: Índice de Saponificação com estimativa de desvio padrão médio das 12

amostras de azeite de oliva extra virgem analisadas.

Amostras Médias dos Índices de Saponificação (mg
KOH/g)

1 188,02 +/- 0,96

2 195,07 +/- 12,7

3 184,76 +/- 1,15

4* 161,33 +/- 3,51

5* 224,25 +/- 3,51

6* 156,02 +/- 2,56

7 186,33 +/- 1,16

8 184,30 +/- 1,66

9* 108,83 +/- 4,18

10 186,12 +/- 2,61

11* 231,11 +/- 12,14

12 186,07 +/- 3,57

Limites: entre 184 mgKOH/g – 196 mgKOH/g (BRASIL, 2012).
* Valores acima ou abaixo do limite

Os índices das 12 amostras variaram de 108,8 a 231,1 mgKOH/g. Sete amostras

(marcas 1, 2, 3, 7, 8, 10 e 12) estão de acordo com a Instrução Normativa (BRASIL, 2012).

De acordo com CARDOSO et al., (2010), não é incomum os valores dos índices de

saponificação serem superiores aos estipulados, geralmente o motivo pode estar

relacionado ao solvente utilizado na extração ou com a temperatura da reação (a frio ou a

quente), ou seja, apesar das variações encontradas, os resultados obtidos sugerem que

possivelmente o condensador não estava na temperatura ideal para esta análise.

Como o índice de saponificação varia de acordo com os ácidos graxos, se estes

apresentarem alto peso molecular irão exibir índices menores de saponificação, mas se

os ácidos graxos apresentarem baixo peso molecular, os mesmos vão apresentar índices

de saponificação maiores, CARDOSO et al., (2010). No presente trabalho é possível

observar que as amostras 4, 6 e 9 apresentaram valores de índice de saponificação

inferior ao preconizado, isso significa que essas amostras possuem ácidos graxos de alto

peso molecular.
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O trabalho realizado por GOMES et al., (2013) com óleos de soja mostrou que este

índice ficou a baixo em relação ao preconizado pelas normas legais. Em estudos

realizados por CARDOSO et al., (2010), com frutos e sementes de oliveira da região de

Maria da Fé, Minas Gerais, apenas uma variedade de azeite ficou dentro dos índices

preconizados pela norma CODEX ALIMENTARIUS (2003), apresentando índice de 189,1

mg KOH/g, sendo que os padrões de referência variam de 182 a 196 mg,

independentemente do tipo de azeite. Um estudo feito por ALMEIDA (2015) avaliou 54

amostras de óleos sendo 25 azeites de oliva com diferentes características obtida no

comércio do Rio de Janeiro, os valores de índice de saponificação foram muito próximos

entre si, porém abaixo da norma estabelecida.

Índice de Iodo

A Tabela 6 ilustra os resultados de índice de iodo com estimativa de desvio padrão

encontradas nas 12 amostras.

Tabela 6: Índice de iodo médio com estimativa de desvio padrão das 12 amostras de

azeite de oliva extra virgem.

Marcas Média de índice de iodo (g I2/100g)
1* 74,77 +/- 9,34

2 78,15 +/- 6,1

3 81,68 +/- 2,39

4* 94,89 +/- 12,19

5* 94,63 +/- 4,37

6* 96,48 +/- 2,78

7 92,03 +/- 1,60

8 91,88 +/- 0,67

9 92,03 +/- 2,32

10 85,03 +/- 2,28

11 86,61 +/- 1,34

12 87,89 +/- 1,44

Limites: Valores entre 75 - 94 g I2/100g (BRASIL, 2012).

* Valores acima ou abaixo do limite.
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Oito das doze amostras (2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) se mostraram dentro da

legislação vigente. Os valores variaram de 74,7 a 96,4 g I2/100g de azeite, sendo o

intervalo preconizado pela legislação de 75 a 94 g I2/100g. De acordo com RODRIGUES

(2015), o índice de iodo possibilita a identificação de adulterações pela mistura de óleos

vegetais diferentes. O índice de iodo, porém, não considera as diferenças estruturais

presentes nos ácidos graxos, como sua natureza, quantidade e posição das duplas

ligações, ou seja, apenas indica o grau de insaturação do azeite (BOUAID et al., 2007).

Em um estudo feito por PEIXOTO et al., (1998), analisando dez marcas de azeite de oliva,

cinco importadas acondicionadas no Brasil e cinco importadas acondicionadas no país de

origem, comercializadas no Rio de Janeiro, verificaram valores do índice de iodo variando

entre 76,43 a 127,46 gI2/100g das cinco marcas acondicionadas no Brasil. Em um outro

estudo feito pelo CODEX ALIMENTARIUS, (2003), duas amostras nacionais avaliadas

apresentaram índice de iodo acima dos padrões. HUK, et al., (2004), avaliaram três

diferentes azeites provenientes da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural

de Santa Catarina – Epagri, os valores de índice de iodo estavam dentro do permitido

exibindo valores de 76,7 à 93,1 gI2/100g. CARDOSO, (2006), encontrou valores inferiores

e superiores para índice de iodo em suas análises, o valor abaixo do mínimo permitido de

51,8g I2/100g, e o valor acima 85,73 I2 /100g.

Extinção Específica

A Tabela 7 mostra os valores obtidos a partir das análises feitas de extinção específica.

Tabela 7: Valores de K a 232nm, K a 270 nm e de extinção específica com estimativa de

desvio padrão das amostras analisadas.

Amostras K a 232 nm K a 270 nm ΔK

1 2,51 +/- 0,0 0,18 +/- 0,0 0,01 +/- 0,0

2 3,31 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,01 +/- 0,0

3 2,37 +/- 0,0 0,17 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

4 2,13 +/- 0,0 0,18 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

5 2,04 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

6 3,31 +/- 0,0 0,17 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

7 2,56 +/- 0,0 0,19 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

8 2,26 +/- 0,0 0,14 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0
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9 2,39 +/- 0,0 0,23 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

10 2,74 +/- 0,0 0,18 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

11 5,38 +/- 0,0 1,03 +/- 0,0 0,01 +/- 0,0

12 2,4 +/- 0,0 0,18 +/- 0,0 0,00 +/- 0,0

Limites: Para K a 232 nm: menor ou igual a 2,5; para K 270 nm: menor ou igual 0,22; para
extinção específica: menor ou igual a 0,01.

* Valores acima ou abaixo do limite

Para as análises a 232 nm, 6 marcas se mostraram fora do padrão recomendado

com valores acima de 2,50. Considerando que as amostras foram obtidas pelo mesmo

processo de extração mecânica, os resultados observados a 232nm, podem ser

indicativos da presença de óleo de bagaço de azeitona durante a obtenção dos azeites.

Para valores de K a 270 nm, observa-se que apenas duas amostras se mantiveram fora

do padrão da legislação para azeites extra virgem, as amostras 9 e 11, apresentando

como valores 0,23 e 1,03, respectivamente. Esses valores estariam condizentes com o

preconizado se caso a classificação dos mesmos fossem azeite de oliva virgem e óleo de

oliva refinado, respectivamente.

Os valores de delta K apresentaram todos conformes de acordo com a legislação

vigente que é 0,01 para delta K. Segundo a legislação, os valores das amostras para

azeite de oliva extra virgem devem apresentar absorbâncias a 270 nm e 232 nm e o delta

K, menor ou igual a 0,22, 2,5 e 0,01, respectivamente (BRASIL, 2012). De acordo com

Instituto Adolfo Lutz, (2008), a análise espectrofotométrica do azeite de oliva na região do

ultravioleta pode fornecer informações sobre possíveis compostos oxidados anormais

presentes no azeite virgem, fornecendo informações sobre o estado de conservação,

identidade e alterações causadas pelo processamento. Um estudo feito por PIMENTEL,

(2007) avaliou 136 amostras de azeites de oliva, constatado que 43 amostras

apresentaram algum tipo de adulteração. Destas, 7 amostras não estavam condizentes

com o rótulo do produto. As rotulagens indicam que os azeites eram virgens, no entanto,

os valores de absorção no U.V eram de azeites de oliva puro, ou seja, mistura de virgem e

refinado, sendo este de qualidade inferior a declarada.
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Teores de Umidade

De acordo com a legislação, valores menores ou iguais a 0,2 % são teores de

umidade para resultados condizentes ao preconizado para azeite extra virgem

(BRASIL,2012). A Tabela 8apresenta os valores de umidade referente as doze amostras

avaliadas neste trabalho.

Tabela 8: Valores de umidade médio com estimativa de desvio padrão das 12 amostras

de azeite de oliva extra virgem analisadas.

Amostras Umidade (%)

1 0,2 +/- 0,01

2* 0,6 +/- 0,56

3 0,2 +/- 0,01

4* 0,4 +/- 0,04

5* 0,6 +/- 0,2

6* 0,6 +/- 0,61

7 0,1 +/- 0,01

8* 0,3 +/- 0,17

9* 0,3 +/- 0,02

10 0,2 +/- 0,05

11 0,2 +/- 0,07

12 0,2 +/- 0,02

Limite: menor e igual a 0,2% (BRASIL, 2012).
* Valores acima ou abaixo do limite

O teor de umidade em alimentos está diretamente relacionado com o teor de

sólidos e com a perecibilidade. Observa-se que os valores de porcentagem de umidade

variaram de 0,1% a 0,6%. Das 12 amostras avaliadas, 6 apresentaram valores

recomendados pela legislação e outros 6 valores se apresentaram fora dos padrões

(marcas 2, 4, 5, 6, 8 e 9). Os valores encontrados indicam baixo teor de água nos azeites

analisados. (SILVA, et al., 2012), estudando composição centesimal, características

químicas e o perfil de ácidos graxos dos frutos e dos azeites de oliveira do sul de Minas

Gerais, chegaram a obtiver um percentual de umidade de 81%.
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Verifica-se que das 12 amostras de azeites extra virgem 9 apresentaram alguma

análise físico-química com valores fora da legislação vigente. Isso evidencia que nem

todos os azeites extra virgem comercializadas podem ser classificados como tal.

Entretanto, não é possível afirmar que são inadequados para o uso, pois para alguns

parâmetros analisados, os azeites ainda possuem características que permitem uma

classificação diferente de extra virgem, enquadrando-se em outras classificações de

acordo com os limites de tolerância. As amostras 3, 8 e 12 foram as que apresentaram

todos os valores das análises dentro dos valores para classificação dos azeites extra

virgem. A amostra 6 foi a que apresentou maior índice de não conformidade,

apresentando valores fora dos limites para 4 das 6 análises realizadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que 3 das 12 amostras analisadas estão de acordo com o a legislação,

e que 9 amostras apresentaram não conformidade.

Sugere-se a avaliação de outros parâmetros dentre os quais o perfil de ácidos

graxos para pesquisas futuras.

Fiscalização e monitoramento pelos órgãos competentes é de fundamental

importância para garantir a oferta de produto adequado e sem adulteração ou fora dos

padrões da legislação.
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RESUMO
O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo que inclui um grande número

de espécies ainda desconhecidas e pouco disponíveis comercialmente. Dentre as

espécies nativas do Cerrado, há frutos com características sensoriais únicas e com

grande concentração de nutrientes. O baru (Dipteryx alata Vog.) é um fruto que contém

uma única amêndoa que possui um valor de mercado considerável. Neste contexto, o

estudo teve como objetivo desenvolver amêndoas de baru torradas glaceadas, determinar
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a composição centesimal, avaliar as características sensoriais, a intenção de compra do

produto elaborado e aplicar um questionário sobre hábitos de consumo de oleaginosas e

produtos glaceados. As amêndoas de baru torradas glaceadas apresentaram em média

2,3% de umidade; 34,4% de lipídeos; 2,7% de cinzas, 25,4% de proteínas e 35,2% de

carboidratos. Com relação à análise sensorial, o produto apresentou boa aceitação, os

atributos sabor, textura e impressão global obtiveram notas médias entre 7 e 8, que

representam na escala à “gostei moderadamente” e “gostei muito” e a nota média obtida

para intenção de compra foi de 4,26 que representa na escala utilizada a intenção entre

“possivelmente compraria” e “certamente compraria”. A pesquisa mostrou que 92,31%

dos avaliadores não conheciam a amêndoa do baru, 54,45% costumam consumir

produtos glaceados, e 93,44% consomem oleaginosas. Porém, mais de 86% as

consomem com baixa frequência, apenas uma vez por semana (26,22%), uma vez por

mês (24,6%), ou ocasionalmente (36,06%). As amêndoas de baru glaceadas

apresentaram alto teor de proteínas e lipídeos, com boa aceitação sensorial e podem ser

uma alternativa para o aumento do consumo de oleaginosas recomendado pelo Guia

Alimentar do Ministério da Saúde, além de contribuir para a divulgação de produtos do

Cerrado brasileiro.

Palavras-chave: Dipteryx alata Vog., Cerrado, oleaginosas, sementes comestíveis,

consumo.

1. INTRODUÇÃO
Caracterizado como o segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado possui condições

semelhantes às savanas, mas difere-se pela grande diversidade de plantas. Esta

diversidade de plantas e endemismo é resultado da heterogeneidade de habitats e das

diferentes condições de solo presentes neste ecossistema (MENDONÇA et al., 1998).O

Brasil possui uma das maiores biodiversidades entre vários países do mundo, que inclui

um grande número de espécies de frutos (LETERME et al., 2006), muitos destes ainda

são desconhecidos e pouco disponíveis comercialmente (MATTIETTO; LOPES;

MENEZES, 2010). Dentre as espécies nativas do Cerrado, algumas produzem frutos com

características sensoriais únicas e com grande concentração de nutrientes. Estes frutos

tem um papel importante tanto econômico, como nutricional (CARDOSO et al., 2011).

Porém, a falta de conhecimento sobre espécies nativas do Brasil resulta na
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desvalorização da biodiversidade, aumentando o risco da sua extinção (FARIA et al.,

2008).

Devido a negligência das autoridades governamentais, o Cerrado é devastado em

uma taxa maior que a Amazônia (DRUMMOND, 2008; BOLSON, 2018). Portanto,

pesquisas que ampliem o conhecimento das espécies do Cerrado podem ajudar na

preservação do bioma, pois contribuem criando alternativas de renda pela utilização dos

recursos naturais disponíveis, através do manejo econômico sustentável e demonstram

os benefícios nutricionais dos diversos frutos presentes no Cerrado, o que justificaria o

melhoramento genético das espécies e posteriores cultivos econômicos (VERA et al.,

2009). Dentre essa diversidade do Cerrado, encontra-se o baru (Dipteryx alata Vog), um

fruto que possui uma única amêndoa que representa 5% do rendimento em relação ao

fruto inteiro (Figura 1) e possui um valor de mercado considerável.

Figura 1. Aspectos gerais do Baru (Dipteryx alata Vog).

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Tanto a polpa como a semente do baru são comestíveis (SANO; VIVALDI;

SPEHAR, 1999; SANO; RIBEIRO; BRITO, 2004). A semente é nutritiva, apresenta alto

teor de proteína (26%), semelhante ao do amendoim e superiores aos da avelã,

castanhas de caju e do Pará, macadâmia e nozes (Tabela 1).

A amêndoa do baru também contém alto teor de lipídeos (41%), sendo que o óleo

é rico em ácidos graxos mono e poli-insaturados (80%) que são mais benéficos à saúde,

com cerca de 50% de ácido oleico, valor próximo aos do azeite de oliva extra virgem e do

óleo de amendoim (FREITAS; NAVES, 2010; SIQUEIRA et al., 2016).
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Tabela 1. Composição centesimal aproximada de nozes verdadeiras e de sementes

comestíveis (oleaginosas).

Noz /
Semente
comestível

Componentes (g/100 g)

Umidade Lipídeos Proteínas Carboidratos Cinzas Fibras

Amêndoa 9,51 45,93 21,41 20,67 2,48 -
Amendoim 6,20 44,57 24,03 12,01 1,89 11,30
Avelã 4,32 63,18 14,77 2,57 2,28 12,88
Amêndoa de
baru 4,83 41,04 26,22 10,95 3,06 13,90

Castanha de
caju 4,39 42,06 18,81 32,08 2,66 -

Castanha do
Pará 3,10 64,94 14,11 6,27 3,56 8,20

Macadâmia 2,10 66,16 8,40 22,18 1,16 -
Noz 3,94 65,07 13,81 15,23 1,95 -
Noz pecã 7,40 62,14 7,50 21,08 1,88 -
Pistache 5,74 45,83 19,80 25,42 3,21 -

Fonte: Adaptado de Freitas e Naves (2010).

Encontram-se estudos com o desenvolvimento de produtos contendo baru, como

pães com a polpa e a casca do fruto do baru (ROCHA; CARDOSO-SANTIAGO, 2009),

paçoca de amêndoas de baru (SANTOS et al., 2012), barras de chocolate acrescidas de

amêndoas de baru (LUBAS et al., 2016), cookies com adição do óleo de baru e da torta

(PINELI et al., 2015; CAETANO et al., 2017) e pastas alimentícias contendo amêndoas

de baru (CAMPIDELLI et al., 2020).

O interesse das indústrias de alimentos por novas fontes de nutrientes, a

conservação dos recursos naturais e o aproveitamento de produtos do Cerrado justifica a

investigação do potencial do baru para a formulação de novos produtos (ROCHA;

CARDOSO-SANTIAGO, 2009). Dessa forma, este trabalho teve como objetivo

desenvolver amêndoas de baru torradas glaceadas, realizar a sua caracterização físico-

química, avaliar a aceitação sensorial, a intenção de compra e o conhecimento sobre as

amêndoas de baru e os hábitos de consumo de oleaginosas.
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2. METODOLOGIA

Material

Os frutos do barueiro foram colhidos no mês de agosto de 2016, no município de

Lassance do estado de Minas Gerais. Os demais ingredientes para o processamento dos

glaceados de amêndoas baru foram adquiridos em estabelecimentos comercias da cidade

de Sete Lagoas-MG e utilizados dentro do prazo de validade.

Processamento das amêndoas do baru glaceadas
As amêndoas do baru foram retiradas dos frutos com casca e torradas em forno

convencional a temperatura de 180°C por 25 minutos, até que apresentassem cor e

aroma característicos, sendo posteriormente resfriadas até temperatura ambiente.

A Tabela 2 apresenta a formulação com as quantidades de cada ingrediente

utilizado para o preparo das amêndoas de baru torradas glaceadas.

Tabela 2. Ingredientes utilizados na formulação das amêndoas de baru torradas

glaceadas.

Ingrediente Peso ou volume

Amêndoa de baru torrada
Açúcar refinado
Cacau em pó
Fermento químico em pó
Água

100 g
50 g
50 g
5 g

50 mL

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Para a elaboração das amêndoas glaceadas, realizou-se a mistura da água, açúcar,

chocolate em pó e fermento químico, estes foram aquecidos até formação de uma calda

caramelizada e as amêndoas de baru previamente torradas foram adicionadas em

constante homogeneização por 10 minutos até a sua cristalização.

Caracterização das amêndoas de baru glaceadas: A caracterização físico-química das

amêndoas de baru glaceadas foi determinada de acordo com metodologias oficiais e as

análises foram realizadas em triplicata.
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Determinação da umidade: foi utilizado o método de secagem a 105 ºC que determina

umidade e materiais (substâncias) voláteis, expressos em porcentagem a partir da perda

de peso sobre o peso da amostra úmida (IAL, 2008);

Determinação do teor lipídico: foi utilizado o método Soxhlet 920.39C descrito pela

AOAC - Association of Official Analytical Chemistry (2016), expresso em porcentagem,

determinado de acordo com o equipamento de extração de gordura (Tecnal, modelo TE-

044). Esse método determina as substâncias extraídas com éter de petróleo, sob as

condições do teste;

Determinação do teor de cinzas: realizada através da incineração das amostras em

mufla (Autonics, modelo TC4S) a temperatura de 550 °C por um período de 5 horas (IAL,

2008);

Determinação de proteínas: foi utilizado o processo de digestão Kjeldahl, com fator de

correção para nozes de 5,46 (IAL, 2008);

Determinação de carboidratos: foi determinada pelo cálculo da diferença entre os

demais constituintes em porcentagem. Carboidratos (%) = 100 % –

(umidade+proteínas+cinza+lipídeos) %.

O valor energético total foi calculado e expresso em kcal/100 g, estimado a partir dos

fatores de conversão de Atwater: kcal = (4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g

lipídios) (MERRIL; WATT, 1973).

Análise sensorial e pesquisa de hábitos de consumo
Com intuito de avaliar a aceitabilidade e a intenção de compra das amêndoas de

baru glaceadas, foi realizada a análise sensorial com teste de aceitação e intenção de

compra com 100 provadores não treinados no Laboratório de Análise Sensorial do

Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei

no Campus Sete Lagoas.

Para o teste sensorial de aceitação, foi utilizada a escala hedônica estruturada de 9

pontos para os atributos cor, sabor, textura e impressão global variando de “gostei

extremamente” até “desgostei extremamente”. Para a avaliação da intenção de compra,

foi utilizada uma escala de 5 pontos, variando de “certamente compraria” a “certamente

não compraria” (ABNT, 1998).

As amostras das amêndoas de baru glaceadas, foram servidas de forma aleatória e

monádica, em cabines individuais sob luz branca, em copos descartáveis e codificados

com números aleatórios de três dígitos.
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Após a realização do teste de aceitação e de intenção de compra, foi solicitado

para que os participantes respondessem um questionário para identificar se o avaliador

conhecia e consumia amêndoas de baru ou produtos glaceados similares. A Figura 2

apresenta de forma ilustrativa, a ficha contendo as questões utilizada nesta pesquisa.

Figura 2. Questionário aplicado aos provadores durante a análise sensorial.

QUESTIONÁRIO SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO

Nome:______________________________________________________

Idade: ____________ Data: __________

Você conhece a amêndoa do fruto do Cerrado baru?
( ) Sim ( ) Não

Se sim, você já consumiu algum produto contendo baru?
( ) Sim ( ) Não

Você consume produtos glaceados?
( ) Sim ( ) Não

Com qual frequência média você consome produtos glaceados?
( ) todos os dias
( ) uma vez por semana
( ) uma vez por mês
( ) ocasionalmente (uma vez por ano)
( ) raramente ou nunca

Você costuma consumir produtos que contenham castanhas, amêndoas,
nozes ou demais sementes oleaginosas?
( ) Sim ( ) Não

Com qual frequência média você consome produtos contendo castanhas,
amêndoas, nozes ou demais sementes oleaginosas?
( ) todos os dias
( ) uma vez por semana
( ) uma vez por mês
( ) ocasionalmente (uma vez por ano)
( ) raramente ou nunca

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Composição centesimal das amêndoas de baru glaceadas
A Tabela 3 apresenta os resultados das análises físico-químicas das amêndoas de

baru torradas glaceadas para os parâmetros de umidade, lipídeos, cinzas, proteínas e

carboidratos.

Tabela 3. Composição centesimal e valor energético estimado para as amêndoas de baru
torradas glaceadas elaboradas e amêndoas de baru in natura e torradas.

Composição centesimal* Baru
glaceado1

Baru in
natura2

Baru
torrado3

Baru
torrado3

Umidade
Lipídeos
Cinzas
Proteínas
Carboidratos**

2,33 ± 0,03
34,39 ± 0,90
2,67 ± 0,13
25,44 ± 0,15

35,17

5,68
38,40
2,54
25,92
27,46

3,69
40,14
3,01
23,59
29,57

3,67
39,41
3,05
24,82
29,05

Valor energético (kcal/100 g) 551,95 559,12 573,88 570,18
*Média ± Desvio padrão; **Calculado da diferença entre os demais constituintes.
Fonte: 1Elaborado pelos autores (2016); 2Souza; Miranda; Sousa (2019); 3Borges (2013).

A umidade é um parâmetro importante na avaliação da qualidade e segurança

alimentar das amêndoas, pois um elevado teor de água favorece alterações químicas e

microbiológicas. O teor médio de umidade das amêndoas de baru glaceadas foi de 2,33%,

valor inferior aos relatados por Borges (2013) para amêndoas de baru torradas de duas

marcas comerciais adquiridas em Goiás.

Os lipídeos compõem a maior fração nas amêndoas de baru in natura e esta

característica é mantida independente do processo aplicado para o consumo (torrado ou

glaceado). O teor médio de lipídeos encontrado nas amêndoas de baru glaceadas foi de

34,39%, valor semelhante aos encontrados por Vera et al. (2009) e Marques et al. (2015)

que reportaram 33,28 e 38,2% de lipídeos para as amêndoas cruas de baru,

respectivamente. E inferior ao reportado por Borges (2013) para marcas comerciais de

amêndoas de baru torradas (39,41 e 40,14% de teor lipídico) e in natura adquiridas no

comércio de Viçosa-MG (SOUZA; MIRANDA; SOUSA, 2019). Apesar de ser o

componente majoritário, a variação do percentual pode estar relacionada à região de

onde o baru foi extraído ou período da coleta.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

53
O conteúdo médio de cinzas obtido para as amêndoas de baru glaceadas (2,67%)

foi semelhante as reportadas por Souza; Miranda; Sousa (2019) e Borges (2013) para as

amêndoas de baru in natura (2,54%) ou torrado (3,01 a 3,05%), respectivamente. A

presença de vários minerais de interesse nas amêndoas de baru também foi relatada por

alguns autores, como cálcio, ferro, zinco, selênio, fósforo e magnésio, tornando seu

consumo indicado para populações que apresentam deficiência em minerais

(TAKEMOTO et al., 2001).

Para proteínas, o valor médio encontrado nas amêndoas de baru glaceadas foi de

25,44%, valores semelhantes foram relatados na literatura para as amêndoas (BORGES,

2013; FERNANDES et al., 2010; ROCHA, 2018; SOUZA; MIRANDA; SOUSA, 2019;

VERA et al., 2009). Porém, foi inferior ao teor de proteína do amendoim torrado (33,26%)

(SANTOS et al., 2012) e, superior ao da castanha de caju tostada (21,76%) (MELO et al.,

1998).

Para carboidratos, o teor médio encontrado nas amêndoas de baru glaceadas foi

de 35,17%, valor superior ao encontrado na literatura para amêndoa de baru in natura ou

torrada (BORGES, 2013; SOUZA; MIRANDA; SOUSA, 2019), devido à adição de açúcar

na formulação para a etapa de glaçagem das amêndoas.

Apesar da adição de açúcar e chocolate em pó na elaboração das amêndoas de

baru glaceadas, o valor energético estimado foi inferior ao reportado na literatura para as

amêndoas in natura e torradas (BORGES, 2013; SOUZA; MIRANDA; SOUSA, 2019), pois

o teor de lipídeos tem maior influência no valor energético que o teor de carboidratos.

Marcas comerciais de amendoim glaceados declaram no rótulo valor energético de

aproximadamente 680 kcal/100 g, valor superior ao do produto elaborado neste trabalho

com amêndoa baru.

Análise sensorial das amêndoas de baru torradas glaceadas
Na Tabela 4, estão apresentados os valores médios das notas recebidas pelos

avaliadores para os atributos cor, sabor, textura e impressão global dos glaceados

elaborados com amêndoas de baru.
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Tabela 4. Média das notas atribuídas pelos provadores aos atributos sensoriais.

Atributos Sensoriais Média das Notas

Cor 6,81

Sabor 7,88

Textura 7,22

Impressão Global 7,51

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Os atributos sabor, textura e impressão global apresentaram escores superiores

entre 7 e 8, que representam na escala à “gostei moderadamente” e “gostei muito”. No

trabalho realizado por Santos et al. (2012), que desenvolveram paçocas acrescidas de

amêndoas de baru, a aceitação foi superior a 75%, com escores de aceitação semelhante

para os atributos, indicando que as amêndoas de baru podem ter aplicações semelhantes

aos produtos elaborados com amendoim.

Quanto ao parâmetro “cor”, a formulação obteve média entre 6 - “gostei ligeiramente” e 7 -

“gostei moderadamente”. O uso da amêndoa com casca e a adição de chocolate em pó

resultou num produto com coloração marrom, como pode ser observado na Figura 4, o

que pode ter influenciado na aceitação dos avaliadores.

Figura 4. Imagem das amêndoas de baru glaceadas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

O produto apresentou boa intenção de compra, com média de 4,26 que representa

na escala utilizada a intenção entre “possivelmente compraria” e “certamente compraria”.

Louredo et al. (2014) desenvolveu biscoitos tipo cookies enriquecidos com baru e obteve
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uma intenção de compra superior a 50%. Em barras de cereal com o acréscimo de

amêndoas de baru, 80% dos provadores também optaram por valores entre 4 e 5 na

intenção de compra (SOUZA, 2015).

Na Tabela 5, estão apresentadas algumas respostas, em porcentagem, do questionário

aplicado aos avaliadores para avaliar seus hábitos de consumo de oleaginosas e produtos

glaceados.

Tabela 5. Dados do questionário sobre hábito de consumo de baru e seus produtos.

Questões respondidas pelos avaliadores Sim (%) Não (%)

Você conhece a amêndoa do fruto do Cerrado baru? 7,69 92,31

Se sim, você já consumiu algum produto contendo baru? 29,51 70,49

Você consume produtos glaceados? 54,45 45,55

Você costuma consumir produtos que contenham castanhas,
amêndoas, nozes ou demais sementes oleaginosas? 93,44 5,56

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Observa-se que 92,31% dos avaliadores responderam que não conhecem a

amêndoa de baru, o que mostra a pouca difusão deste fruto do Cerrado. Dos que

responderam que conhecem a amêndoa de baru, apenas 29,51% já consumiram algum

produto formulado com o baru.

Os gráficos das Figuras 5 e 6 apresentam as respostas em porcentagem sobre a

frequência média de consumo de produtos glaceados e oleaginosas, respectivamente.
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Figura 5. Porcentagem das respostas sobre a questão: Com qual frequência média você

consome produtos glaceados?

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Para o consumo de glaceados, 54,45% dos avaliadores responderam que

consomem este tipo produto, mas cerca de 86% consomem com pouca frequência,

apenas ocasionalmente (36,06%) e raramente ou nunca (50,82%).

Figura 6: Porcentagem das respostas sobre a questão: Com qual frequência média você

consome produtos glaceados?

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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Quanto ao consumo de castanhas e demais oleaginosas, 93,44% responderam

que consomem este tipo de produto, porém mais de 50% consomem apenas uma vez por

semana (26,22%) ou uma vez por mês (24,6%). Segundo o Guia Alimentar do Ministério

da Saúde (2015), vários tipos de castanhas (de caju, de baru, do-brasil ou do-pará) e

nozes, e também, amêndoas e amendoim são alimentos ricos em minerais, vitaminas,

fibras e gorduras insaturadas, o que torna recomendável o consumo diário de pelo menos

duas unidades.

Portanto, as amêndoas de baru glaceadas podem ser uma alternativa para suprir esta

demanda de consumo de oleaginosas, além de ampliar a divulgação de produtos do

Cerrado brasileiro.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As amêndoas de baru glaceadas podem ser fontes de lipídeos e de proteínas de

boa qualidade nutricional na dieta dos consumidores e obtiveram uma boa aceitação

quanto aos atributos sensoriais e a intenção de compra, indicando que o produto é uma

alternativa para o desenvolvimento de novos produtos que explora a biodiversidade do

Brasil e contribui para uma maior divulgação dos frutos do Cerrado.
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RESUMO
As cervejas artesanais ganharam a atenção dos consumidores devido à grande variedade

de sabores, aromas, estilos e maior qualidade. Entretanto, o preço pode se tornar um

fator limitante para alguns consumidores. Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar o

impacto financeiro e sensorial entre duas cervejas artesanais do estilo English Pale Ale: A)
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produzida apenas com malte de cevada e B) produzida com 10% de adição de adjunto

não maltado (milho). Além disso, avaliar o impacto da informação sobre os atributos

sensoriais de aroma, sabor, textura e impressão global. Durante a produção das cervejas

foi avaliado os parâmetros de densidade e teor alcóolico. A fermentação ocorreu por 7

dias a temperatura de 18 ºC. Então, as cervejas foram engarrafadas e armazenadas. Para

a realização da análise sensorial, 104 avaliadores, todos maiores de 18 anos,

participaram dos testes realizados em duas sessões (1: sem informação; 2: com

informação sobre a cerveja). Os participantes foram convidados a responderem um

questionário sobre seus hábitos de consumo e avaliarem as duas cervejas em relação

aos atributos cor, aroma, sabor e impressão global utilizando escala hedônica estruturada

de nove pontos, variando de 9 - “gostei extremamente” a 1 - “desgostei extremamente”. A

avaliação financeira de cada cerveja foi realizada com base nas matérias primas

utilizadas. Embora a cerveja seja a bebida alcoólica mais consumida por 76% dos

participantes, apenas 45,2% dos participantes consomem a bebida pelo menos duas

vezes por semana. A informação não influenciou as notas das amostras, entretanto, a

cerveja puro malte apresentou maior aceitação com diferença significativa (p≥0,05) em

todos os atributos, exceto para cor. A diferença de custo entre as cervejas foi muito

pequena. Portanto, para a produção de cerveja artesanal com volume de produção

pequeno, 10% de substituição de malte não afeta o custo e diminui a aceitação sensorial.

Palavras-chave: cerveja artesanal; adjuntos não maltados; qualidade sensorial; perfil do

consumidor, informação.

1. INTRODUÇÃO
As cervejas artesanais ganharam a atenção dos consumidores devido à grande

variedade de sabores, aroma, estilos e maior qualidade. O seu consumo é baseado na

experiência sensorial e no desejo de diferenciação (FLORES et al., 2015; JARDIM et al.,

2018). Além disso, a percepção do consumidor sobre cerveja artesanal geralmente está

correlacionada com pequenas cervejarias independentes que produzem pequenos lotes

de cerveja utilizando matérias primas da alta qualidade, empregando processos de

fabricação tradicionais para produzir um produto de qualidade sensorial superior

(MORGAN; LANE; STYLES, 2020).

Alguns estudos (CARVALHO, 2015; FERREIRA et al., 2018; MELLO; SILVA, 2020)

apontam que os consumidores frequentes de cervejas artesanais estão dispostos a pagar

mais se comparado com cervejas comuns (produzidas por grandes cervejarias).
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Entretanto, o preço pode ser tornar um fator limitante para alguns consumidores,

principalmente para aqueles menos comprometidos com as cervejas artesanais. Dessa

maneira, grandes cervejarias podem atingir esses consumidores com cervejas premium

mais econômicas do que as cervejas artesanais (da SILVA et al., 2018; KOCH;

SAUERBRONN, 2018).

O valor mais elevado de uma cerveja artesanal pode ser devido a vários fatores,

como: matéria prima de qualidade (na sua maioria importados e dependentes da taxa

cambial), rigoroso processo de produção, menor volume produzido e a alta carga

tributária no país (da SILVA et al., 2018). Nesse sentido, o uso de adjuntos cervejeiros

pode substituir parcialmente o malte de cevada (em até 45%, segundo a legislação

brasileira, BRASIL, 2019). Os adjuntos mais utilizados nas cervejas brasileiras são o milho,

arroz, cevada não maltada e o trigo (D’ÁVILA et al., 2012).

Um estudo realizado por dos REIS (2016), mostrou que a utilização de milho

safrinha como adjunto cervejeiro promoveu uma diminuição da turbidez, cor, pH, teor

alcoólico, amargor em relação aos valores obtidos a partir da cerveja puro malte. Além

disso, os autores recomendam a utilização desse adjunto em até 20% de massa de malte

de cevada, para aumentar o rendimento e melhorar algumas características sensoriais,

como cor e brilho.

Diante do exposto, o uso de adjuntos cervejeiros em quantidade adequada pode

proporcionar menor custo, mantendo as características sensoriais e de qualidade de

cervejas artesanais.

Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto financeiro e sensorial

de cerveja artesanal do estilo English Pale Ale adicionada de 10% de adjunto não maltado

(milho) comparada a cerveja artesanal do mesmo estilo puro malte. Além disso, avaliar o

impacto da informação sobre os atributos sensoriais de aroma, sabor, textura e impressão

global.

2. METODOLOGIA

Matéria prima e processo produtivo da cerveja
Duas cervejas artesanais estilo English Pale Ale foram desenvolvidas: A) cerveja

artesanal puro malte e B) cerveja artesanal 90% malte e 10% de adjunto não maltado

(milho). Todos os ingredientes foram adquiridos em lojas de insumos para cervejas

artesanais em Sete Lagoas-MG, Brasil, e estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Matérias primas e quantidades de insumos para a elaboração de cerveja

artesanal estilo English Pale Ale.

Matéria prima
Cerveja artesanal A Cerveja artesanal B

kg % Receita % Parcial kg % Receita % Parcial

Malte Pilsen 4,000 9,890 90,909 3,600 8,900 81,781

Malte

Caramunich II
0,400 0,990 9,091 0,362 0,890 8,224

Milho em

flocos
0,000 0,000 0,440 1,090 9,995

Água 36,000 88,990 36,000 88,990

Lúpulo

Nugget
0,026 0,060 0,026 0,060

Lúpulo

Hallertaue
0,015 0,040 0,015 0,040

Fermento

Nothingham
0,011 0,030 0,011 0,030

Total 40,452 100 40,454 100

Cerveja artesanal A: cerveja puro malte, Cerveja artesanal B: cerveja produzida com 90%

de malte e 10% de adjunto não maltado (milho). % Parcial: em relação à base do extrato

primitivo.

Para iniciar o processo de brassagem, 20 Kg de água foram adicionados a um

recipiente de alumínio com fundo falso e aquecidos por chama direta até atingir

temperatura de 65 ºC. O malte e o milho (no caso da cerveja artesanal B) foram moídos

em moinho de rolos a seco e adicionados à água. A temperatura durante a mostura (65 ºC)

foi controlada através de um termômetro culinário analógico (Incoterm). O teste do iodo

foi realizado para verificar se ocorreu a sacarificação do amido e confirmar o término da

mosturação.

A clarificação foi feita através da recirculação do mosto seguida de separação

deste do bagaço. O mosto foi separado do bagaço por filtração utilizando fundo falso na

panela cervejeira. A lavagem dos grãos ocorreu a 78 ºC com os 16 Kg de água restantes

inseridos na parte superior do recipiente através de um chuveiro de dispersão, utilizado



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

66
para evitar movimentação dos grãos e possível carreamento de carga residual para a

próxima etapa.

O tempo total da etapa de fervura foi de 60 minutos. No início desta etapa foi

adicionado o lúpulo Nugget e ao final da fervura, o lúpulo Hallertaue foi adicionado para

conferir aroma à cerveja. Pastilha Whirlfloc foi utilizada como agente clarificante. Após

término da fervura foi realizado o resfriamento do mosto através de um trocador de calor

tipo chiller de serpentina, até atingir temperatura de 25 °C. O mosto foi transferido para o

balde fermentador de 18 litros, limpo e esterilizado, e a levedura liofilizada (fermento

Nottingham) foi inoculada. O fermentador possuía válvula do tipo airlock para auxiliar a

saída do gás CO2 gerado durante a fermentação, sem possibilidade de reincorporação de

oxigênio. A fermentação ocorreu a uma temperatura de 18 °C por 7 dias, até completa

atenuação dos açúcares fermentescíveis.

Após 7 dias, realizou-se a purga do fermento sedimentado através de um registro

localizado no fundo do balde fermentador. A temperatura foi modificada para 5 ºC por

mais 7 dias, e posteriormente para 0 ºC. Após este período, a cerveja foi envasada em

garrafas de 1L previamente limpas e sanitizadas com solução sanitizante de ácido

peracético a 1±0,5%. A carbonatação da cerveja foi realizada pela adição do primming -

carbonatação na garrafa com auxílio de sacarose (6 g/L de sacarose).

Análise de densidade e teor alcóolico
A densidade do mosto (kg/cm3) foi medida utilizando uma proveta graduada e um

densímetro. Amostras de 100 mL foram retiradas durante 7 dias de fermentação, e a

estabilização da leitura de densidade indicou a atenuação do mosto. Através dessas

avaliações foi calculado o teor alcoólico (ABV- álcool/volume) como descrito na Equação

1.

Em que: ρ é a densidade medida.

Análise de custo das cervejas artesanais
O impacto financeiro entre as formulações foi avaliado considerando o custo total

das matérias primas utilizadas na produção de cada cerveja artesanal, desconsiderando

os custos de depreciação dos equipamentos utilizados.
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Análise sensorial
A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial da

Universidade Federal de São João del Rei – Campus Sete Lagoas (Sete Lagoas-MG,

Brasil) em cabines individuais, sob luz branca, com 104 avaliadores não treinados, todos

maiores de 18 anos e que consumiam bebidas alcoólicas.

O teste de aceitação foi realizado de forma monádica, utilizando uma escala

hedônica estruturada de nove pontos, variando de 1 - “desgostei extremamente” a 9 -

“gostei extremamente” (REIS; MININ, 2018) para os atributos impressão global, aroma,

sabor, cor e textura de cada cerveja artesanal. As análises foram realizadas em dois dias

diferentes (duas sessões) com os mesmos avaliadores.

No primeiro dia de análise sensorial (Sessão 1), os avaliadores, foram convidados

a preencherem o questionário (Figura 1), e degustarem as amostras oferecidas em copos

de acrílico transparente, devidamente codificados com três dígitos, sem qualquer

informação sobre o produto que estavam provando (teste cego). Cada amostra continha

30 mL e foram servidas à temperatura de 7 °C. Além disso, os participantes foram

instruídos a enxaguar a boca com água entre as amostras para limpar o palato

(PALERMO, 2015).

Figura 1- Resumo do questionário aplicado aos avaliadores de cerveja.

Resumo das questões contidas no questionário

Qual a bebida alcoólica você consome com mais frequência?

Qual a frequência de consumo?

Qual a média de preço das cervejas que você consome?

Até quanto você pagaria a mais para consumir uma cerveja artesanal?

Você consome com frequência cerveja artesanal?

RUBIM, 2016.

No segundo dia (Sessão 2), os mesmos provadores avaliaram as mesmas amostras de

cervejas do dia anterior, porém com a informação para cada cerveja: “cerveja especial

puro malte” (A) ou “cerveja especial com presença de milho na composição” (B) (Figura 2).

Figura 2 – Amostra das cervejas servidas de maneira monádica com informação.
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RUBIM, 2016.

Análise Estatística

Os dados do questionário foram avaliados por meio de distribuição de frequência e

o teste de Tukey (p≤0,05) foi utilizado para avaliar as notas dos atributos no teste de

aceitação pelo software estatístico SISVAR. O efeito da informação na aceitação das

amostras foi avaliado pelo teste t para amostras pareadas (p≤0,05).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Densidade

A densidade foi verificada durante os 7 dias de fermentação e os resultados são

apresentados na Figura 3.
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Figura 3 - Acompanhamento da densidade durante as fermentações das cervejas

artesanais.

RUBIM, 2016.

A densidade da cerveja artesanal A apresentou estabilização a partir do 4º dia de

fermentação, enquanto a cerveja artesanal B apresentou estabilização de densidade

apenas no 6º dia de fermentação, podendo ser influenciada pela adição de cereais não

maltados (milho nesse caso). Os açúcares redutores da cerveja puro malte podem ter

sido convertidos em álcool mais rapidamente seguido de uma estabilização da densidade.

Entretanto, as duas cervejas apresentaram densidade inicial (1.040 e 1.036 Kg/m³,

respectivamente) e final (1.015 e 1.010 Kg/m³, respectivamente) similar, e

consequentemente teor alcóolico calculado parecido (3,2 e 3,4%, respectivamente). A

adição de 10% de milho não foi suficiente para influenciar a atividade enzimática,

apresentando maior teor alcóolico.

Apesar da densidade final da cerveja artesanal A estar um pouco acima do valor

determinado pelo Guia de Estilos BJCP (2015), todos os outros valores estão de acordo

com uma cerveja estilo English Pale Ale. Neste caso, as duas cervejas elaboradas estão

classificadas no subgrupo das Ordinary Bitter, devido às suas características de

densidade e teor alcóolico.

A densidade do mosto é um fator muito importante e está relacionado com o

amargor da cerveja. Quanto maior a densidade, menor é a quantidade de água disponível
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para estabelecer ligações de hidrogênio, e menor é a solubilidade das iso-humulonas

(DURELLO; SILVA; BOGUZS JUNIOR, 2019).

Análise financeira
O custo obtido na produção de cada cerveja está descrito na Tabela 2.

Tabela 2 – Custo das matérias primas utilizadas na produção de cada cerveja.

Matéria prima Cerveja artesanal A

(R$)

Cerveja artesanal B (R$)

Malte Pilsen 26,30 23,67

Malte Caramunich II 5,70 5,16

Milho em flocos 0,00 1,32

Água 13,68 13,68

Lúpulo Nugget 3,95 3,95

Lúpulo Hallertaue 2,20 2,20

Fermento Nothingham 18,90 18,90

Total 70,73 68,88

O custo das matérias primas para a produção das duas cervejas foi similar, o que

já era esperado, uma vez que a substituição por adjuntos não maltados foi de apenas

10%. Considerando o volume produzido (20L), o litro da cerveja puro malte foi de R$ 3,54

e para a cerveja adicionada de adjunto não maltado foi de R$ 3,44 (diferença de 3%).

A quantidade média nacional de cervejas artesanais produzidas por micro-

cervejarias é em torno de 20 a 30 mil litros/mês, o que daria uma diferença de até

R$ 3.000,00 no custo mensal, considerando apenas 10% de substituição do malte. A

diminuição do custo de produção pode ajudar a diminuir o preço final das cervejas

artesanais, tornando-se mais acessível para o consumidor final.

Além disso, devemos levar em consideração que a legislação brasileira (BRASIL,

2019) permite que a adição de adjuntos não maltados possa chegar em até 45% em

relação ao extrato primitivo, podendo aumentar ainda mais a essa diferença de custo,

tornando o produto com valor mais competitivo.
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Análise sensorial
Participaram das análises sensoriais e responderam ao questionário preliminar 104

avaliadores entre 18 e 45 anos de idade. Desse total, 76% declararam que a cerveja é a

bebida alcóolica que mais consomem. Quase metade dos participantes (45,2%)

consomem a bebida ao menos duas vezes por semana e 34,6% consomem cerveja

apenas uma vez por semana.

Quando perguntados sobre o valor gasto com o consumo da bebida, a maioria dos

avaliadores (65,4%) afirmaram pagar em média até R$ 10,00 reais por garrafa de cerveja

600 mL, e 23,1% dos participantes pagam até R$ 5,00 reais. Esses resultados indicam

que os participantes consomem cervejas produzidas por grandes cervejarias, que

apresentam custo mais competitivo no mercado, sendo mais baratas. Esse é um dado

importante porque pode ser um indicador de que o preço pode ser um dos fatores pelo

qual 72,1% dos participantes não consomem cerveja artesanal frequentemente. Esse

dado demonstra que o consumo de cerveja artesanal ainda é restrito a um grupo de

consumidores específico.

Entretanto, 33,7% estão dispostos a pagarem até 20% a mais em uma cerveja

artesanal. Esse fator é gerado principalmente pelo crescente número de cervejarias e

principalmente, pelo marketing baseado em qualidade do produto que vem sendo feito por

estas empresas, reforçando a tendência de crescimento e valorização do mercado

cervejeiro artesanal pelo consumidor (BRASIL, 2020).

As médias de aceitação de cada cerveja avaliadas pelos consumidores para os

atributos cor, aroma, sabor, textura e impressão global após as sessões de análise

sensorial estão descritas na Tabela 3.

Tabela 3 – Médias de aceitação da cerveja artesanal puro malte e da cerveja artesanal

produzida com 90% de malte e 10% de adjunto não maltado (milho), avaliadas em duas

sessões: sessão 1: teste cego e sessão 2: teste com informação.

Atributos

Sessão 1

Cerveja artesanal puro

malte

Cerveja artesanal com

adjunto

Impressão global 7,5a 6,5b

Cor 7,6ª 7,4ª

Aroma 7,3a 6,7b



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

72
Sabor 7,2a 5,8b

Textura (corpo) 7,5a 6,7b

Sessão 2

Impressão global 7,4a 6,6b

Cor 7,6ª 7,3ª

Aroma 7,3a 6,4b

Sabor 6,9a 5,9b

Textura (corpo) 7,3a 6,7b

* Médias seguidas com mesma letra, na linha, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p≤0,05).

Para todos os atributos, exceto a cor, houve diferença significativa (p≤0,05) entre

as amostras das cervejas artesanais elaboradas com puro malte e aquelas produzidas

com 90% de malte e 10% de adjunto não maltado (milho). As cervejas puro malte

obtiveram médias de aceitação superiores, o que demonstra que os consumidores

diferenciaram a qualidade sensorial de uma cerveja puro malte, e que embora o produto

elaborado com adição de milho tenha resultado em uma cerveja saborosa, não obteve o

mesmo desempenho da cerveja puro malte. Esses resultados demonstram que uma

pequena substituição do malte pode influenciar as características sensoriais das cervejas.

Além disso, as características visuais, como a cor, podem gerar expectativas em relação

às propriedades prováveis de sabor dos alimentos e bebidas. Nesse sentido, essas

expectativas podem influenciar no sabor da cerveja (CARVALHO et al., 2017). MAREK;

BITTENCOURT; de MORAIS (2016) compararam cervejas artesanais e comerciais, que

normalmente são adicionadas de adjuntos não maltados e a cerveja artesanal foi a mais

preferida.

No segundo dia de análise sensorial, as amostras foram servidas junto com a

informação – “cerveja especial puro malte” ou “cerveja especial com presença de milho na

composição”. A cerveja artesanal puro malte também apresentou maior nota sensorial

em todos os atributos avaliados, sem diferença significativa apenas para o atributo cor,

que também apresentou a maior nota entre os atributos das duas cervejas avaliadas. O

sabor é o atributo mais importante para os consumidores de cerveja, tanto para cervejas

artesanais como para cervejas industriais (Pimenta, 2019) por isso, esse atributo pode ter

apresentado a maior diferença de nota entre as duas cervejas.

O resultado do teste t para amostras pareadas foi não significativo (p≥0,05), o que

indica que as informações não influenciaram nas notas de nenhum dos atributos julgados
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pelos avaliadores. Portanto, a informação “cerveja especial puro malte” ou “cerveja

especial com presença de milho na composição” não interferiu no julgamento dos

consumidores (Figura 4).Em seu estudo, CARVALHO (2015) demonstrou que a

informação sobre o estilo da cerveja aumentou a aceitação de cerveja artesanal estilo

Pale Ale, entretanto, a não influenciou a aceitação da cerveja artesanal estilo Pilsen.

Figura 4 – Gráfico aranha das médias das notas sensoriais de cada cerveja artesanal

elaborada, avaliadas nos testes com e sem informação.

— Cerveja artesanal Puro malte sem informação, — Cerveja artesanal com adjunto sem

informação, --- Cerveja artesanal puro malte com informação, --- Cerveja artesanal com adjunto

com informação. RUBIM, 2016.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diferença de custo de matéria prima entre a cerveja artesanal puro malte e a

cerveja artesanal com adição de 10% de adjunto cervejeiro (milho), ambas do estilo

English Pale Ale foi muito pequena (apenas R$ 0,10/L).

Apesar das duas cervejas apresentarem boa aceitação sensorial pelos avaliadores,

a cerveja artesanal puro malte apresentou maiores notas nos atributos aroma, sabor,

textura e impressão global, diferindo significativamente se comparada a cerveja artesanal

adicionada de adjunto não maltado. O atributo cor não apresentou diferença estatística
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entre as amostras. Além disso, a informação não teve influência significativa nas notas

das cervejas artesanais.

Portanto, para a produção de cerveja artesanal com volume de produção pequeno,

10% de substituição de malte não afeta o custo e diminui a aceitação sensorial, tornando

esta prática desnecessária.
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RESUMO
Os consumidores têm aliado fatores como conveniência e saudabilidade na busca por

produtos mais saudáveis e que atendam as recomendações nutricionais. Produtos

cárneos são frequentemente percebidos como prejudiciais à saúde devido a seus

elevados teores de gordura. A gordura desempenha papel fundamental na textura, aroma,

consistência e sabor dos produtos cárneos, sendo a sua substituição por outros

ingredientes capazes de suprimir os defeitos causados pela redução de gordura um

desafio. As sementes de chia e mucilagem, pelo seu alto valor nutricional e propriedades

funcionais se apresentam como estratégia tecnológica favorável para substituição de
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gorduras em produtos cárneos, como o hambúrguer. O objetivo deste estudo foi avaliar o

uso da semente e da mucilagem de chia (CSM) como substituto de gordura em

hambúrguer bovino através da avaliação de suas propriedades físico-químicas e

sensoriais. Foram elaborados quatro tratamentos: controle (FC) e com 20% (F1), 40% (F2)

e 60% (F3) de substituição de gordura suína por CSM. Foram realizadas análises de

composição centesimal, perdas por cocção, percentual de encolhimento, cor objetiva,

textura instrumental e teste de aceitação sensorial. Os valores encontrados para

composição centesimal apresentaram-se dentro dos padrões exigidos pela legislação.

Houve redução de 52,5% de lipídeos no tratamento F3 em relação ao controle, redução

considerada muito expressiva em reformulações de produtos cárneos. A adição de CSM

diminuiu as perdas por cocção, houve redução significativa (P<0,05) no encolhimento e

influenciou a firmeza e mastigabilidade, com maiores valores para F2 e F3. As

formulações com baixo teor de gordura e adição de CSM foram menos coesos e

apresentaram coloração mais escura. Os hambúrgueres reformulados foram bem

avaliados pelos provadores em relação a todos os atributos sensoriais. Assim, a adição

de CSM mostrou-se uma alternativa viável para a redução de gordura em hambúrgueres

e atende a uma crescente demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis.

Palavras-chave: Hambúrguer; Chia; Redução de gordura; Saudabilidade

1.INTRODUÇÃO

Nos últimos anos houve aumento considerável da busca por produtos mais

saudáveis e de fácil preparo, em função da aceleração do ritmo urbano e tendências de

produção e inovação no mercado mundial de alimentos. Desta forma, tem se tornado um

aspecto essencial para os consumidores aliar fatores como conveniência e saudabilidade,

já que geralmente produtos de rápido preparo possuem perfis nutricionais não ajustados

às recentes recomendações nutricionais para uma dieta mais saudável, com elevados

teores de gorduras saturadas e sódio. Neste contexto, produtos cárneos são

frequentemente percebidos como prejudiciais à saúde devido a sua composição.

A Organização Mundial de Saúde, a American Heart Association e outras

organizações têm recomendado diminuir o consumo diário de gorduras e colesterol como

uma forma de prevenção ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tais

recomendações relatam que apenas 30% do total de calorias da dieta devem ser

provenientes das gorduras, sendo que o consumo de gorduras saturadas não deve
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ultrapassar 10% deste total, e a ingestão de colesterol deve estar abaixo de 300 mg por

dia (OLMEDILLA-ALONSO; JIMÉNEZ-COLMENERO; SÁNCHEZ-MUNIZ, 2013; WHO,

2003). Além da recomendação para aumento do consumo de ácidos graxos

monoinsaturados (MUFAs) e polinsaturados (PUFAs) (GRASSO et al., 2014).

Várias estratégias têm sido avaliadas para redução de gorduras saturadas em

produtos cárneos. Muitos estudos reportam que a substituição parcial da gordura por

outros ingredientes mais saudáveis e que possuem propriedades tecnológicas é uma das

melhores alternativas para reduzir o teor de gordura em produtos cárneos, tais como

fibras, hidrocolóides, emulsões géis, mucilagens dentre outros (CÂMARA et al., 2020;

PAGLARINI et al., 2019; SANTOS et al., 2020). No entanto, a qualidade tecnológica e

sensorial dos produtos cárneos, principalmente os reestruturados e emulsionados, pode

ser prejudicada pela substituição da gordura em níveis maiores que 50% por outros

compostos, uma vez que a gordura desempenha papel fundamental na textura, aroma,

consistência e sabor (JIMENEZ-COLMENERO et al., 2015). Assim, a busca por

ingredientes capazes de suprimir os defeitos causados pela redução de gordura são

considerados como uma abordagem promissora de reformulação.

As sementes de chia (Salvia hispanica L.) e seus produtos derivados têm sido

bastante estudados devido ao seu alto valor nutricional e propriedades funcionais. A chia

possui uma quantidade abundante de fibras alimentares, compostos fenólicos (REYES-

CAUDILLO; TECANTE; VALDIVIA-LÓPEZ, 2008), proteínas de elevado valor biológico e

ainda é fonte significativa de ácidos graxos polinsaturados, especialmente ácidos graxos

ômega-3 (AYERZA; COATES, 2011). Além disso, em contato com a água, as sementes

se intumescem e exsudam uma fibra solúvel chamada de mucilagem, considerada um

heteropolissacarídeo aniônico composto por β-D-xilose, α-D-glicose e ácido 4-O-metil-α-

D-glucurônico em uma proporção de 2:1:1, respectivamente (LIN; DANIEL; WHISTLER,

1994). Em sua forma isolada, apresenta-se como uma adequada fonte de fibra solúvel,

capaz de produzir dispersões de alta viscosidade em baixas concentrações. Suas

propriedades tecnológicas incluem ainda alta capacidade de retenção de água, bem como

propriedades emulsificantes e estabilizantes (MUÑOZ et al., 2012; TIMILSENA et al.,

2016).

Considerando os seus atributos funcionais e benefícios para a saúde, a adição de

sementes de chia e mucilagem se apresenta como uma estratégia tecnológica favorável

para substituição de gorduras em produtos cárneos, como o hambúrguer, produto cárneo

amplamente consumido no Brasil e que possui tradicionalmente elevados teores de
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gorduras saturadas. No entanto, poucos estudos relatam o uso da chia e seus derivados

como substitutos de gordura em hambúrgueres. Baseado nessa premissa, o objetivo

deste estudo foi avaliar o potencial de uso da semente e da mucilagem de chia como um

substituto de gordura em hambúrguer bovino por meio da avaliação de suas propriedades

funcionais, como percentual de perdas na cocção e encolhimento, textura, propriedades

físico-químicas e sensoriais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS
A carne bovina, patinho (quadríceps femoris) foi obtida de um frigorífico comercial

do município de Água Boa – MG e a gordura suína adquirida do mercado local de Sete

Lagoas – MG. Após a realização de uma limpeza para remoção da gordura aparente e

aponeuroses, a carne foi moída em disco de 5 mm, embalada a vácuo e congelada (-18ºC)

até o uso. Da mesma forma, a gordura suína foi moída (5 mm), embalada e congelada (-

18ºC) para posterior processamento. As sementes de chia (Salvia hispanica L.) foram

fornecidas pela Cereal Prime (São Paulo, Brasil). Tripolifosfato de sódio, eritorbato de

sódio, proteína isolada de soja e especiarias foram gentilmente doados pela Ibrac Aditivos

e Condimentos (Rio Claro, Brasil).

PREPARO DA MUCILAGEM DE CHIA

Para a obtenção da mucilagem de chia, foi utilizado o método proposto por Spada

et al., 2014, com adaptações. As sementes de chia foram mergulhadas em água em uma

proporção de semente:água de 1:19 e homogeneizadas manualmente até a formação da

mucilagem e mantidas sob refrigeração por 3 horas. Não foi realizada a separação da

mucilagem das sementes de chia, ambas foram utilizadas como ingredientes na

reformulação dos hambúrgueres.

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
.

Neste estudo, foram avaliados os níveis de 20%, 40% e 60% de substituição de

gordura suína por sementes e mucilagem de chia (CSM) em hambúrgueres bovinos

levando-se em consideração as características físico-químicas e sensoriais dos produtos.
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Estes níveis foram definidos através da realização de testes preliminares e também

fundamentados no que tem sido relatado na literatura científica. Foram elaborados quatro

tratamentos: sendo o primeiro considerado o controle (FC), sem adição de CSM e com

16% de gordura suína; e, os demais com 20% (F1), 40% (F2) e 60% (F3) de substituição

conforme descrito na Tabela 1. Os seguintes ingredientes foram comuns em todos os

tratamentos: cloreto de sódio (1,6%); tripolifosfato de sódio (0,3%); proteína isolada de

soja (2%); glutamato monossódico (0,09%); eritorbato de sódio (0,05%); cebola em pó e

alho em pó (0,25%); açúcar (0,5%); pimenta preta (0,09%).

Tabela 1- Formulações de hambúrgueres com substituição da gordura suína por

sementes e mucilagem de chia (CSM)

Ingredientes (%)
Tratamentos

FC (0%) F1 (20%) F2 (40%) F3 (60%)

Carne bovina 66,87 68,87 71,87 74,37

Água 12 10 7 4,50

Gordura suína 16 12,80 9,60 6,40

Sementes de chia e

mucilagem de chia (CSM)
0 3,20 6,40 9,60

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

PROCESSAMENTO DOS HAMBÚRGUERES BOVINOS

As matérias-primas previamente preparadas (carne bovina e gordura suína) foram

descongeladas sob temperatura de refrigeração (5ºC) por 24 horas. A carne, o sal e a

água foram homogeneizados de maneira manual para a extração das proteínas

miofibrilares. Em seguida, foram adicionadas as especiarias, a proteína de soja, a gordura

e a CSM. Após a mistura de todos os ingredientes e obtenção de uma consistência

uniforme, a massa de hambúrguer foi moldada em unidades de aproximadamente 100g

em hamburgueira manual. Finalizado o processo de moldagem os produtos foram

congelados em sacos plásticos codificados e armazenados em freezer durante o período

de avaliação.
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COCÇÃO DOS HAMBÚRGUERES BOVINOS

Para realização da análise sensorial, perdas por cocção, percentual de

encolhimento, cor objetiva e perfil de textura, os hambúrgueres foram grelhados em um

Multi Grill (Britânia) aquecido a aproximadamente 200°C. A temperatura interna do

hambúrguer foi controlada por termômetro digital tipo espeto até que atingisse 75°C no

centro geométrico. O tempo de fritura foi em média de 8 a 10 minutos, controlando-se o

tempo de fritura de cada lado (entre 4 e 5 minutos).

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL

A determinação da umidade, proteína e cinzas foi realizada de acordo com a

metodologia descrita pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005). O teor

de lipídios foi quantificado pelo método descrito por Bligh & Dyer (1959). A porcentagem

de carboidratos foi determinada pelo cálculo da diferença entre os demais constituintes.

Carboidratos (%) = 100 % – (umidade + proteínas + cinza + lipídeos) %. O valor

energético total foi calculado e expresso em kcal/100 g, estimado a partir dos fatores de

conversão de Atwater: kcal = (4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g lipídios)

(MERRIL; WATT, 1973). Todas as determinações foram realizadas em triplicata.

DETERMINAÇÃO DAS PERDAS NA COCÇÃO E PERCENTUAL DE ENCOLHIMENTO

Para a determinação das perdas na cocção e percentual de encolhimento, três

hambúrgueres de cada tratamento foram pesados em uma balança semi-analítica (Marte

– UX6200H) antes e após o cozimento. O método de cocção foi realizado segundo item

2.5. O percentual de rendimento na cocção foi calculado pela diferença entre o peso da

amostra crua e grelhada (KILIÇ et al., 2018): % rendimento na cocção = (peso da amostra

crua – peso da amostra cozida)/ peso da amostra crua x 100. O percentual de

encolhimento dos hambúrgueres foi obtido através da diferença entre o diâmetro da

amostra crua e do diâmetro da amostra cozida (PIÑERO et al., 2008): % encolhimento =

(diâmetro da amostra crua – diâmetro da amostra cozida)/ diâmetro da amostra crua x

100.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE TEXTURA

A análise do perfil de textura foi realizada no analisador de textura TA.XTPlus

(Stable Micro Sistems). Utilizaram-se doze cubos de hambúrgueres grelhados (cozidos

segundo item 2.5) com largura e altura de 20 mm para cada tratamento. As amostras

foram comprimidas duas vezes em 30% de sua altura original com velocidade pré-teste

de 1,0 mm/s, teste e pós-teste de 3,0 mm/s. O probe utilizado foi o P/36R, força de 0,10 N.

Os parâmetros avaliados foram firmeza (g), elasticidade, coesividade e mastigabilidade.

DETERMINAÇÃO DA COR OBJETIVA

Utilizaram-se três hambúrgueres crus e três grelhados (cozidos segundo item 2.5)

de cada tratamento, sendo realizadas três leituras em pontos distintos de cada lado dos

hambúrgueres em temperatura ambiente. Cada leitura foi resultado da média de três

pontos distintos no mesmo lado. Foi utilizado um colorímetro Konica Minolta (Chroma

Meter CR- 400) calibrado, no sistema de cor CIELAB, onde L* representa a luminosidade,

a*, o eixo vermelho-verde e b*, o eixo amarelo-azul.

ANÁLISE SENSORIAL

A análise sensorial foi realizada através de um teste hedônico para avaliar o grau

de aceitação dos produtos elaborados, em relação aos atributos de cor, aroma, sabor,

textura e impressão global, além da realização de um teste de intenção de compra. A

equipe de provadores não treinados foi composta por funcionários e alunos da

Universidade Federal de São João Del Rei - Campus Sete lagoas –MG, totalizando 101

pessoas. Os testes foram conduzidos no Laboratório de Análise Sensorial do

Departamento de Engenharia de Alimentos em cabines individuais e as amostras foram

apresentadas de forma monádica e com códigos de três números aleatórios. As amostras

foram grelhadas conforme item 2.5 e mantidas em estufas para manter a temperatura

ideal no momento de servir. Foi utilizada uma escala hedônica estruturada de nove pontos,

com extremos que variaram de “desgostei muitíssimo” a “gostei muitíssimo” e uma escala
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de 1 a 5 pontos para avaliar a intenção de compra variando de “certamente não

compraria” a “certamente compraria”.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados das análises foram avaliados pela análise de variância (ANOVA) e

as médias comparadas pelo teste de Tukey, considerando o nível de significância de 5%

(P ≤ 0,05), utilizando o programa estatístico SAS (Statistical Analysis System, USA, 1999).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E PARÂMETROS TECNOLÓGICOS DOS
HAMBÚRGUERES

A composição centesimal dos hamburgueres apresentou algumas diferenças

significativas entre os tratamentos (Tabela 2). O teor de umidade do tratamento controle

(FC) foi significativamente menor (P<0,05) do que os tratamentos F2 e F3, com 40% e

60% de redução de gordura e adição de CSM, respectivamente. Esses resultados são

coerentes com a estratégia de reformulação adotada uma vez que um maior teor de água

estava presente nas dispersões de semente e mucilagem de chia para balancear as

formulações com redução de gordura.

Quanto ao teor de lipídios, os tratamentos F2 e F3 foram os que obtiveram menor

percentual, diferindo significativamente (P<0,05) de FC e F1. Os tratamentos F2 e F3

tiveram uma redução de 39,4% e 52,5% de lipídios respectivamente comparado com o

controle, redução considerada muito expressiva em reformulações de produtos cárneos.

Assim, os hamburgueres contendo CSM (F2 e F3) podem conter a alegação no rótulo de

teor reduzido em gorduras totais, já que houve uma redução maior que 25% de gorduras

totais em relação ao produto controle, valor preconizado pela RDC nº 54, de 12 de

novembro de 2012, que regulamenta a informação nutricional complementar (BRASIL,

2012). Porém, em relação ao valor energético somente o tratamento F3 poderia ter a

alegação de reduzido, uma vez que houve redução de 31,4% no valor calórico, redução

maior que 25% indicada na mesma RDC (BRASIL, 2012).
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Tabela 2- Composição centesimal e parâmetros tecnológicos dos hamburgueres com

substituição da gordura suína por sementes e mucilagem de chia (CSM)

Parâmetros* 1FC (0%) F1 (20%) F2 (40%) F3 (60%)

Composição centesimal (%)

Umidade 64,55±0,09c 66,06±0,06b,c 68,91±0,11a,b 70,41±0,12a

Proteínas 16,63±0,20c 17,07±0,22c 18,27±0,71b 19,19±0,26a

Lipídios 16,33±0,17a 14,26±0,33a 9,89±0,11b 7,75±0,77b

Cinzas 2,42±0,28a 2,54±0,10a 2,67±0,07a 2,64±0,06a

Valor calórico (Kcal/100g) 213,77 196,90 163,13 146,55

Parâmetros tecnológicos (%)

Perdas na cocção 25,39±1,17a 23,20±1,80a,b 23,11±1,39a,b 21,66±1,28b

Encolhimento 18,09±0,76a 14,65±0,50a,b 12,35±0,22b,c 7,88±0,17c

* Os valores representam a média ± desvio padrão. a,b,c Médias na mesma linha com as mesmas letras não
diferiram significativamente (P>0,05). 1 Para denominações de tratamentos, consulte Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

O balanceamento das formulações com redução de gordura também interferiu nos

valores encontrados para proteínas, com teores significativamente maiores (P<0,05) nos

tratamentos F2 e F3. Além disso, a semente de chia apresenta elevados teores de

proteínas, que podem variar entre 15% a 23% (IXTAINA et al., 2011) o que possivelmente

está relacionado aos maiores valores encontrados em F2 e F3. Todos os tratamentos

estão adequados às especificações exigidas pelo Regulamento Técnico de Identidade e

Qualidade de Hambúrguer que prevê no mínimo 15% de proteína para o produto (BRASIL,

2000).

Em relação aos parâmetros tecnológicos, foi possível observar que a adição das

sementes e mucilagem de chia (CSM) melhorou algumas propriedades dos

hambúrgueres (Tabela 2). De acordo com Timilsena et al., (2016), as fibras presentes

nas sementes de chia, solúveis e insolúveis, possuem características excepcionais de

absorção de água, capacidade de formação de gel e viscosidade. Tais propriedades

influenciaram de forma positiva os resultados encontrados nos produtos, com menores

valores para perdas na cocção no tratamento F3 e menores percentuais de encolhimento

em F2 e F3 que diferiram significativamente (P<0,05) do controle. Estes resultados estão

de acordo com aqueles relatados por Hautrive et al., (2019) e Turhan; Sagir; Sule Ustun,

(2005) que observaram menores perdas por cocção e percentual de encolhimento em

hamburgueres formulados com fibras.
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PERFIL INSTRUMENTAL DE TEXTURA E COR OBJETIVA

Foram observados efeitos significativos (P<0,05) nas propriedades de textura dos

hambúrgueres (Tabela 3) reformulados com CSM. Independente dos níveis de

substituição de gordura, as amostras contendo CSM foram mais firmes e diferiram

significativamente (P<0,05) do controle. O aumento da firmeza dessas amostras pode

estar relacionado ao acréscimo das fibras insolúveis provenientes da semente de chia que

são capazes de aumentar a consistência dos produtos cárneos através da ligação com a

água e formação de uma rede tridimensional capaz de modificar as propriedades texturais

do hambúrguer (HAN; BERTRAM, 2017). Hautrive et al., (2019) reportaram resultados

semelhantes em tratamentos de hambúrgueres com substituição da gordura por

quitosana, com valores de firmeza significativamente (P<0,05) maiores do que o

tratamento controle. Em relação ao parâmetro mastigabilidade, somente o tratamento F3

diferiu (P<0,05) do controle, demonstrando que um nível de substituição de 60% de

gordura por CSM altera de maneira mais evidente as características de textura, o que

pode levar a um comprometimento da aceitação do produto.

O parâmetro coesividade pode ser definido como a extensão na qual a amostra

poderá ser deformada antes da ruptura (A2/A1, onde A1 seria a força máxima necessária

para a primeira compressão e A2 a força máxima necessária para a segunda compressão)

(DEVATKAL; MENDIRATTA; KONDAIAH, 2004). Todos os tratamentos com CSM foram

menos coesos (P<0,05) quando comparados ao controle. De acordo com Han; Bertram,

(2017), uma hipótese é que a adição de fibras em sistemas cárneos afete a formação das

redes proteína-água ou redes de proteína-proteína durante a gelificação, o que por sua

vez enfraquece as ligações levando a uma menor coesão na estrutura dos produtos.

Tabela 3- Parâmetros de textura e de cor dos hamburgueres com substituição da gordura

suína por sementes e mucilagem de chia (CSM)

Parâmetros* FC (0%) F1 (20%) F2 (40%) F3 (60%)
Textura
Firmeza (g) 4976,11±239b 6037,38±231a 5766,51±138a 5929,81±119a

Elasticidade 0,894±0,01a 0,879±0,01a 0,873±0,02a 0,887±0,02a

Coesividade 0,736±0,00a 0,707±0,00b 0,694±0,01c 0,702±0,01b,c

Mastigabilidade (g) 3239,80±155c 3571,54±206a,b 3486,28±201b,c 3788,94±137a
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Cor das amostras cruas
L* 46,27±0,56a 45,07±0,55a 41,91±0,45b 40,61±0,65b

a* 11,90±0,32a 12,16±0,41a 12,08±0,44a 11,73±0,31a

b* 12,55±0,50a 12,67±0,32a 12,30±0,27a 11,94±0,32a

Cor das amostras grelhadas
L* 49,58±0,36a 49,09±0,71a 48,69±0,52a 48,72±0,55a

a* 5,39±0,19b 5,89±0,33a 5,87±0,27a 6,08±0,33a

b* 14,52±0,44c 15,96±0,45b 15,88±0,52b 16,95±0,57a

* Os valores representam a média ± desvio padrão. a,b,c Médias na mesma linha com as mesmas letras não
diferiram significativamente (P>0,05). 1 Para denominações de tratamentos, consulte Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Em relação aos parâmetros de cor (Tabela 3) avaliados nas amostras cruas,

somente os tratamentos com 40 e 60% de substituição de gordura por CSM foram mais

escuros, com valores de L* significativamente (P<0,05) menores ao se comparar com F1

e com o controle. Possivelmente, a aparência escura das sementes de chia e o menor

percentual de gordura suína, que possui coloração branca, foram fatores que

influenciaram os resultados encontrados. Resultado semelhante ao deste estudo, foi

encontrado por Santos Junior et al., (2009) que observaram maiores valores de L* para os

hambúrgueres com maior quantidade de gordura animal do que os adicionados de farinha

de aveia.

Nas amostras grelhadas, a reformulação com CSM influenciou os parâmetros a* e

b* com valores significativamente (P<0,05) maiores do que o controle. A tonalidade

marrom típica das sementes possivelmente influenciou estes parâmetros, além disso, o

aumento do parâmetro a* observado nos tratamentos com CSM pode estar relacionado

com a diminuição da gordura. Paula et al., (2019) observaram efeitos semelhantes em

hambúrguer de frango com semente de chia, sendo que maiores adições de sementes

resultaram em produtos mais amarelados.

ANÁLISE SENSORIAL

Os resultados obtidos na análise sensorial para avaliar a aceitação dos produtos

elaborados em relação aos atributos cor, aroma, sabor, textura e impressão global (média

das notas utilizando a escala de 1 a 9), além das médias obtidas no teste de intenção de

compra (escala de 1 a 5) estão apresentados na Figura 1.
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A avaliação sensorial revelou que a adição de CSM e a redução de gordura

melhoraram a aceitação dos atributos sensoriais. Os provadores atribuíram notas médias

superiores (P<0,05) para os tratamentos F2 e F3 em relação ao controle para os atributos

sensoriais cor, aroma, sabor e impressão global. Entretanto, todos os tratamentos

apresentaram escores entre 7 e 8, que representam na escala “gostei moderadamente” e

“gostei muito”.

As notas médias obtidas para a textura dos tratamentos F1 e F3 não diferiram

(P>0,05) da formulação controle (FC). O principal efeito sensorial negativo exercido pela

adição de fibras em produtos cárneos ocorre no parâmetro de textura, pois pode provocar

a diminuição da suculência e da maciez (HAN; BERTRAM, 2017), conforme observado na

análise instrumental de textura, independente dos níveis de substituição de gordura, as

amostras contendo CSM foram mais firmes e diferiram significativamente (P>0,05) do

controle. Porém, sensorialmente, essa percepção não foi observada para F1 e F3. Além

disso, os provadores atribuíram uma nota média maior (P<0,05) para F2 em relação ao

controle. Hautrive et al (2019) também demonstraram em seu estudo que a substituição

de gordura suína por farinha integral ou desengordurada de linhaça em hambúrgueres,

em níveis de até 25%, não afetou (P>0,05) os atributos sensoriais de textura, cor, aroma,

sabor e impressão global.

Figura 1 – Médias das notas atribuídas aos atributos sensoriais, impressão global e

intenção de compra dos hambúrgueres com substituição da gordura suína por sementes e

mucilagem de chia (CSM)

* Os valores representam a média das notas obtidas. a,b Médias para o mesmo atributo com as mesmas
letras não diferiram significativamente (P>0,05). 1Para denominações de tratamentos, consulte Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Huber (2012) avaliou os efeitos da adição de fibras vegetais como substitutos de

gordura em produtos cárneos reestruturados de frango (hambúrguer e produto empanado)

e também não foram percebidas variações significativas (P>0,05) entre as amostras com

adição de fibras e a amostra controle. Antonini et al., (2020) avaliaram sensorialmente

hambúrgueres funcionais adicionados de semente de chia e goji berry e encontraram

pontuações superiores a 6 (gostei moderadamente) para os atributos sabor, textura e

impressão global entre todas as amostras, sendo que os resultados mais positivos foram

observados entre o público idoso.

Com relação à intenção de compra, as médias das notas aumentaram

proporcionalmente com os níveis de substituição da gordura por CSM nas formulações,

sendo significativamente (P<0,05) maiores para F3 e F4 em relação ao controle. As notas

obtidas (entre 4 e 5) indicam a intenção entre “possivelmente compraria” e “certamente

compraria” para estes tratamentos, média acima da atribuída para o controle.

4. CONCLUSÕES

Os hambúrgueres bovinos com substituição da gordura suína por semente e

mucilagem de chia resultaram em redução de até 52% de gorduras em relação à

formulação controle (permitindo utilizar a alegação de teor reduzido de gorduras totais),

com boa aceitação sensorial e perspectivas promissoras. Além disso, os produtos com

teor reduzido de gordura também obtiveram menor percentual de encolhimento e de

perdas por cocção, resultados muito favoráveis do ponto de vista tecnológico,

fundamentais ao se trabalhar com produtos cárneos reestruturados como os

hambúrgueres.

Os tratamentos reformulados com CSM apresentaram valores de firmeza e

mastigabilidade maiores, mas esta alteração da textura não foi detectada pelos

provadores. Portanto, a substituição da gordura suína por CSM em hambúrgueres atende

a uma crescente demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis, com

compostos funcionais como a chia e baixos níveis de gordura, e da indústria que deseja

disponibilizar este tipo de produto no mercado. Estudos adicionais que objetivem um

aprofundamento são necessários como a avaliação dos aspectos microbiológicos e da

microestrutura dos produtos.
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RESUMO

O surgimento de novos padrões de consumo tem transformado o mercado de produtos

alimentícios no Brasil, tal como a preferência por produtos artesanais, sem adição de

aditivos e relacionados com a tendência de naturalidade. Grande parte desses novos

produtores de alimentos não possuem conhecimento ou capacitação técnica necessária

ao processamento dos alimentos de forma segura. Neste contexto a atuação da extensão

universitária é essencial, uma vez que tem como objetivo fazer uma ponte entre a

universidade e a população, estendendo o conhecimento produzido na academia à

sociedade. Nessa conjuntura, o principal objetivo do presente trabalho foi realizar um

programa de extensão universitária para capacitar moradores em condição de

vulnerabilidade social para atividades de processamento de alimentos através de oficinas

e cursos das áreas de panificação, processamento de derivados lácteos, carnes, frutas,

hortaliças e bebidas. Este projeto foi realizado ao longo de um ano na cidade de Sete

Lagoas-MG, através da parceria entre professores, técnicos e alunos do curso de

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei Campus Sete

Lagoas (UFSJ-CSL) com a ONG PLEC - Projeto Local de Envolvimento Comunitário.

Participaram do programa de extensão 15 mulheres e os cursos práticos foram

desenvolvidos na planta piloto da Engenharia de Alimentos da UFSJ-CSL. Foram

elaborados diversos produtos, com formulações tradicionais e com características

diferenciadas, tais como produtos integrais, adicionados de fibras, frutos tropicais e frutos

do cerrado. Os cursos foram realizados pelos professores responsáveis de cada área e

também por um aluno bolsista. Pôde-se inferir uma contribuição significativa na

capacitação das mulheres envolvidas, permitindo a produção artesanal de diferentes

produtos alimentícios, atendendo as boas práticas de fabricação (BPFs). Dessa forma,

ressalta-se o papel da Universidade Pública em realizar atividades de ensino e pesquisa,

como também produzir e transferir conhecimentos de impacto coletivo e econômico para

a sociedade.

Palavras-chave: Oficinas, processamento de alimentos, produção alimentícia,

engenharia de alimentos.
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1. INTRODUÇÃO

O surgimento de novos padrões de consumo tais como por produtos mais

saudáveis, adicionados de fibra e funcionais, dentre outros tem transformado o mercado

de produtos alimentícios no Brasil (SEBRAE, 2018). Aliado a esse cenário, verifica-se o

aumento da demanda por alimentação fora do lar a nível artesanal, sendo esta uma

possibilidade de reforçar a renda de muitas famílias no Brasil (CASTRO, 2016).

Apenas no estado de Minas Gerais, foi observado nos últimos anos um aumento de

28,5% de empreendedores dedicados a culinária e produção de alimentos em pequena

escala (CASTRO, 2016). Além da geração de renda, o processamento de alimentos pode

contribuir para uma maior independência financeira de indivíduos em situação de

vulnerabilidade socioeconômica.

É importante ressaltar que toda a produção alimentícia, incluindo as de pequena

escala, devem ser realizadas com qualidade e higiene, visando sempre a segurança dos

alimentos. Reduzir as possibilidades de contaminação, investir em ingredientes naturais e

em produtos de qualidade tanto sensorial quando nutricional pode ampliar as perspectivas

do negócio e as possibilidades de geração de renda (DELIZA; ROSENTHAL, 2008).

Entretanto, grande parte desses novos produtores de alimentos em escala

artesanal, muitas vezes não possuem conhecimento técnico e capacitação para atuar na

área de processamento e comercialização de alimentos. Diante dessa realidade, as

Universidades Públicas têm como suas funções básicas, além de realizar atividades de

ensino e pesquisa, a extensão universitária que pode contribuir diretamente com esse

novo nicho de manipuladores e empreendedores de alimentos, visando uma produção

segura e dentro dos padrões técnicos e higiênico adequados (NOGUEIRA, 2013).

A extensão universitária tem como objetivo fazer uma ponte entre a universidade e

a população, estendendo o conhecimento produzido na academia à sociedade. Uma de

suas características é a horizontalidade e o conhecimento da cultura local onde se

desenvolve, assumindo um compromisso para promover mudanças. Desta forma, a

extensão universitária contribui significativamente para formação em processamento de

alimentos, estando atrelada à articulação entre gestão, ensino e controle/participação

social (FARIAS et al., 2020).

Na cidade de Sete Lagoas- MG existe a ONG denominada PLEC - Projeto Local de

Envolvimento Comunitário, que é uma associação civil de direito privado, sem fins
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lucrativos, de caráter beneficente que tem por missão envolver as pessoas da

comunidade carente do Bairro Itapuã, desenvolvendo práticas que contribuem para a

transformação social.

Essa ONG está localizada ao lado da Universidade Federal de São João del-Rei

(UFSJ) Campus Sete Lagoas (CSL), que atua como parceira do PLEC realizando

atividades de extensão através do programa “PRÓ-ALI UFSJ” que está fundamentado em

estratégias de ensino à produção de alimentos, apoiado pelo Grupo de Estudos em

Tecnologia de Alimentos (GETEAL), oferecendo oportunidades de capacitação à esse

público composto em sua maioria por mulheres, possibilitando uma futura geração de

trabalho e renda para as participantes.

Neste contexto, o principal objetivo do presente trabalho foi realizar um programa

de extensão universitária para capacitar moradores em condição de vulnerabilidade social

para atividades de processamento de alimentos, através de oficinas e cursos das áreas

de panificação, processamento de derivados lácteos, carnes, frutas, hortaliças, bebidas e

segurança de alimentos na ONG PLEC em parceria com a UFSJ-CSL.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado ao longo de um ano (2018 e 2019) na cidade de

Sete Lagoas-MG, através da parceria entre professores, técnicos e alunos do curso de

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei-CSL com a ONG

PLEC.

Parceria com a comunidade local

A parceria com a ONG PLEC já era existente e esse programa foi realizado com o

apoio da presidência da instituição, com professores da área de tecnologia de alimentos

do Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI) da UFSJ-CSL, bem como, com os

integrantes do Grupo de Estudo em Tecnologia de Alimentos (GETEAL). Foram

selecionadas 15 mulheres através do PLEC para participarem da capacitação em

processamento e tecnologia de alimentos através de cursos teóricos e práticos.

A ONG forneceu as matérias-primas necessárias aos cursos práticos, por meio de

parcerias com o governo municipal e com empresas privadas de Sete Lagoas-MG.
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O DEALI-UFSJ forneceu toda a estrutura necessária para a realização dos cursos,

tais como, salas de aula, laboratórios, projetor multimídia, apostilas, folders e roteiros de

aula. Um aluno de graduação bolsista participou ativamente da organização e realização

dos cursos, com apoio dos docentes de cada área, dos alunos do GETEAL e também

demais voluntários.

Seleção do bolsista

Foi selecionado um bolsista para o programa, para atuar na área de

processamento de produtos de origem vegetal (panificação e derivados de frutas e

hortaliças) e produtos de origem animal (produtos cárneos e lácteos). A seleção ocorreu

por meio de entrevista, tendo como pré-requisitos ter cursado as disciplinas de tecnologia

referentes as áreas de atuação. Na entrevista foi verificado se o aluno (a) compreendia os

objetivos do projeto, se tinha tempo disponível para realizar as atividades propostas e se

atendia as exigências do edital N°011/2018/UFSJ/PROEX.

Curso teórico e prático sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos

O curso teórico foi ministrado pelo coordenador do projeto, juntamente com a aluna

bolsista. Foram abordados assuntos introdutórios sobre higiene e contaminação dos

alimentos, agentes patogênicos, deteriorantes e de interesse biotecnológico, a

importância do manipulador de alimentos para garantia da inocuidade dos produtos

processados, dentre outros. O curso foi totalmente teórico.

Curso de capacitação em processamento e produção de alimentos

Os cursos práticos foram desenvolvidos na planta piloto da Engenharia de

Alimentos da UFSJ-CSL. Foram elaborados diversos produtos, com formulações

tradicionais e também com características diferenciadas, com adição de fibras, frutos

tropicais e frutos do cerrado. Os cursos foram realizados pelos professores responsáveis

de cada área, pela aluna bolsista e por um técnico de laboratório, sendo trabalhados os

seguintes produtos:

panificação: pães salgados, pães doces, biscoitos, pizzas e salgados recheados

congelados;
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produtos cárneos: hambúrguer, linguiça, almondega;
frutos e hortaliças: conservas vegetais, minimamente processados e geleias;
derivados lácteos: doces, produtos fermentados e manteiga;
bebidas: elaboração de kombucha.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto aos resultados obtidos, verifica-se que o programa pôde contribuir para o

fortalecimento do conhecimento técnico das mulheres envolvidas no projeto a fim de criar

possibilidades de geração de trabalho e renda. Consequentemente, fortaleceu as

atividades de extensão do DEALI-UFSJ em parceria com a comunidade local,

estimulando os professores, técnicos e discentes envolvidos no planejamento de outras

propostas de extensão pelo departamento.

Ao longo do programa, várias oficinas foram realizadas, dentre elas a de

processamento de iogurtes, conforme apresentado na Figura 1, sob orientação da

Professora Juliana Cristina S. Rigueira Ubaldo.

Figura 1: Imagens da oficina de produção de iogurtes de diferentes tipos: líquido, batido e
tradicional do projeto de extensão.

Fonte: Autoria Própria (2019).

O iogurte pode ser caracterizado como um produto lácteo, oriundo da

atuação de bactérias lácticas, especialmente Lactocbacillus bulgaricus subsp. bulgaricus

e Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, que promovem a fermentação do leite,

criando aspectos próprios desse produto, cujo o método de obtenção se baseia na
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fermentação do leite, formando o ácido lático e desestabilizando assim o sistema proteico

para obtenção do iogurte (LOPES et al., 2019).

Nesta oficina, as participantes aprenderam sobre como ocorre o processo da

fabricação do iogurte, onde as mesmas realizaram todas as etapas para a elaboração de

diferentes tipos do produto.

Sabe-se que a produção de iogurte tem um mercado que cresce significativamente

a cada ano, sendo esse aumento relacionado ao consumo de produtos que já são

existentes no mercado, como os iogurtes com frutas e os iogurtes líquidos, e devido ao

fato de que esse setor sempre busca diversificar os produtos (PASCHOAL & DAMY,

2019).

A possibilidade de produzir e vender iogurtes é, portanto, uma importante forma de

obtenção de renda para os produtores de alimentos, principalmente para mulheres que

estão em busca da inserção no mercado de comercialização de alimentos, como as

mulheres do presente projeto.

Uma outra oficina realizada foi do processamento mínimo de frutas e hortaliças, as

participantes puderam aprender como realizar todas as etapas envolvidas para a

obtenção desse produto, conforme demonstrado na Figura 2, com orientação da

Professora Lanamar de Almeida Calos.

Figura 2: Imagens da oficina de processamento mínimo de frutas e hortaliças do projeto

de extensão.

Fonte: Autoria Própria (2019).
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Nesta oficina, as participantes aprenderam em que consistia um alimento

minimamente processado, onde hortaliças e frutos são submetidos a uma ou mais

alterações físicas, como lavagem, descascamento, fatiamento e corte, e em alguns casos

a tratamentos químicos, tornando-os prontos para o consumo ou preparo. Após serem

processados, os produtos apresentaram atributos de qualidade, mantendo o máximo de

suas características nutritivas e sensoriais, como o frescor, aroma, cor e sabor (ARAÚJO

et al., 2020).

Através da execução dessas oficinas, verifica-se como a atuação da Universidade

também está direcionada para a interação ensino-pesquisa-extensão, uma vez que além

de gerar profissionais competentes, também executa funções sociais ao se associar com

a comunidade (SILVA, 2019).

De acordo com o regulamento técnico de identidade e qualidade de doce de leite

(Portaria nº 354, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 04/09/1997),

o referido doce pode ser definido como sendo um produto com ou sem adição de outras

substâncias alimentícias, obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou

reduzida do leite ou leite reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem láctea

e/ou creme adicionado de sacarose (parcialmente substituída ou não por

monossacarídeos e/ou outros dissacarídeos) (BRASIL, 1997).

O doce de leite é um produto fácil de ser preparado. Muito apreciado como

sobremesa e também utilizado como ingrediente em produtos de confeitaria e panificação.

Possui um grande mercado, e é uma importante fonte de renda para muitos pequenos

produtos (VILELA et al., 2020).

Por isso, o ensino do seu processamento foi transmitido as participantes desse

projeto, conforme apresentado pela Figura 3, com orientação da Professora Juliana

Cristina S. Rigueira Ubaldo, onde as participantes aprenderam como desenvolver o doce

de leite pastoso e em barra.

Nesta oficina o preparo do doce de leite foi realizado a partir do leite fresco Para a

neutralização da acidez do leite, foi realizada a adição de bicarbonato de sódio. Após a

neutralização, o leite foi aquecido sob constante agitação e adicionado de açúcar,

variando a quantidade de acordo com o tipo de doce (pasta ou barra).
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Figura 3: Imagens da oficina de produção de doce de leite pastoso, em barra e

adicionado de caule de mamão.

Fonte: Autoria Própria (2019).

As atividades práticas de extensão, tais como as desenvolvidas no presente

programa, relacionam distintos conhecimentos com as necessidades reais da comunidade

que tem interesse em aprender, para que esses novos aprendizados possam trazes

benefícios, agregar mais valor e possibilidades em suas vidas (JENIZE, 2004).

Nas últimas décadas têm-se verificado o aumento do consumo de alimentos fora

de casa, o que levou a um aumento na popularidade e crescimento dos fast foods, e

dentre essa categoria, as hamburguerias artesanais têm ganhado cada vez mais espaço

(AUAD et al., 2019).

Neste contexto, realizou-se uma oficina de pão de hambúrguer e também de pão

doce, pães com hortaliças, pão de forma e pães temperados, com aulas totalmente

práticas ministradas pelo Professor Felipe Machado Trombete, conforme apresentado na

Figura 4.

Os pães são produtos obtidos da farinha de trigo e/ou outras farinhas adicionadas

de líquido, resultantes do processo de fermentação ou não e cocção, podendo conter

outros ingredientes, desde que não descaracterizem os produtos. Podem apresentar

cobertura, recheio, formato e textura diversos (BRASIL, 2005).

Nessa etapa, as participantes aprenderam sobre como se dá o processamento de

produtos da panificação. Nesta oficina da extensão universitária, pôde-se contribuir para o

aprendizado da produção de um alimento que faz parte da alimentação básica dos

brasileiros, possibilitando a geração de uma fonte de renda para as participantes ao

produzirem e comercializarem tais alimentos (MAIA; ARAÚJO; BRUNETA, 2019).
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Figura 4: Imagens da oficina da produção de pães.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Foi possível demonstrar como os ingredientes podem variar de acordo com o tipo

de produto (pão doce, pão de forma, pães temperados, entre outros). As participantes

desenvolveram todas as etapas de produtos, como por exemplo a mistura dos

ingredientes e sova, incluindo o fermento que é composto por leveduras Saccharomyces

cerevisiae, em seguida a massa foi levada para a fermentação, onde ocorre o processo

de fermentação alcoólica e formação das bolhas, que faz com que a massa sofra

alteração no seu volume. Depois ela é boleada e moldada para em seguida ser levada

para a segunda fermentação e forneamento.

A fim de oferecer a possibilidade de desenvolver um produto como um todo, como

as participantes aprenderam sobre o processamento de pães, também foram ministradas

aulas de elaboração de bife de hambúrguer simples.

Foram ensinados os conceitos básicos do processamento da carne, onde está é

fragmentada em pequenos pedaços, podendo também ser moída. Após esse

procedimento a carne foi homogeneizada com os temperos e aditivos permitidos (de

acordo com a legislação vigente) para em seguida serem moldados e embalados.

Posteriormente, foi realizado uma oficina sobre o processamento de linguiças

artesanais, que possui o processamento muito semelhante ao do bife de hambúrguer,

sendo posteriormente embutida. Na Figura 5, é possível verificar as aulas relacionadas ao



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

105
processamento desses alimentos, ministradas pelo Professor Douglas Roberto

Guimarães Silva.

Figura 5: Imagens da oficina de processamento de linguiças artesanais.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Entende-se por Linguiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de

animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em

envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado (BRASIL,

2000). Foram elaboradas linguiças de diversos tipos e sabores como de limão, com bacon,

com coalho e com alho.

Atualmente percebe-se uma forte tendência de alimentos gourmetizados, como no

caso de linguiças com um blend e temperos diversificados (PINHO et al., 2020). Portanto

pode-se inferir que a oficina para elaboração de linguiças artesanais trouxe um importante

conhecimento para elaboração de produtos de acordo com a atual demanda, fazendo

com que as mulheres participantes do projeto possam ter melhores possibilidades de

comercialização frente ao mercado.

As participantes aprenderam como moer a carne e sua forma de homogeneização

com os condimentos, toucinho e aditivos permitidos (de acordo com a legislação vigente)
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e como se dá o processo de embutimento caseiro, onde esse preparado será introduzido

dentro da tripa, que pode ser natural devidamente higienizada ou sintética.

Quanto ao consumo de pizzas e salgados, o Brasil é um dos países do mundo com

maior consumo desses alimentos (RAMOS et al., 2020), por isso, o processamento

destes também foi um dos temas das oficinas desse projeto.

A pizza se caracteriza por ser uma preparação culinária que consiste normalmente

de um disco de massa fermentada de farinha de trigo, encoberto com molho de tomate e

ingredientes diversos que podem ser por exemplo queijos, carnes preparadas ou

defumadas e ervas, entre outros produtos, onde após a sua preparação é assada

em forno ( DA SILVA et al., 2019), enquanto que salgados são aperitivos constituídos por

uma massa obtida a partir da farinha de trigo normalmente, que é moldada e recheada,

podendo ser frito ou assado em forno.

Os participantes aprenderam como fabricar diversos tipos de salgados e pizzas,

sendo possível verificar grande habilidade das participantes na elaboração de tais massas.

Esse fato pode estar relacionado com a similaridade com o preparo das massas pães,

que já havia sido realizado em outra oficina. Na Figura 6, são apresentadas imagens das

pizzas preparadas no presente projeto, sob orientação do Professor Felipe Machado

Trombete.

A fim de oferecer conhecimento sobre algo inovador e com grande mercado em

expansão, todos os participantes do projeto também aprenderam sobre as técnicas de

obtenção da Kombucha.

A kombucha é uma bebida fermentada, com sabor ligeiramente ácido, levemente

gaseificada e preparada com chá adoçado, ao qual é adicionada uma cultura simbiótica

de bactérias e leveduras (JAYABALAN & MALBA, 2014).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fermento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forno
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Figura 6: Imagens da oficina de produção de massa de pizza.

Fonte: Autoria Própria (2019).

A oficina de obtenção de kombucha foi realizada com orientação do Mestre

Edimilson Vilela, que é técnico de Laboratório do Departamento de Engenharia de

Alimentos da UFSJ-CSL, conforme demonstrado pela Figura 7.

Figura 7: Imagens da oficina para a elaboração de Kombucha

Fonte: Autoria Própria (2019).
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Nesta oficina pôde ser evidenciado mais uma vez como a extensão universitária é

de fato uma efetivação do seu compromisso social, onde todos que fazem parte da

Universidade incluindo os técnicos podem proporcionar benefícios a comunidade

(RODRIGUES et al., 2013).

Para finalizar as oficinas de processamento de alimentos, foi ministrado uma aula

sobre o processamento de massa fresca. As participantes tiveram a oportunidade de

aprender como produzir uma massa fresca, que é um produto com grande diferencial de

mercado.

O professor Felipe Machado Trombete, a fim de atender a atual demanda por

alimentos inovadores e com maior valor nutricional, ensinou as participantes a produzirem

massa fresca funcional, de espinafre, de açafrão e integral.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), massas

alimentícias são definidas como produtos obtidos de farinha de trigo (Triticum aestivum L.)

e/ou outras espécies do gênero Triticum e/ou derivados de trigo durum (Triticum durum L.)

e/ou derivados de outros cereais, leguminosas, raízes e/ou tubérculos resultantes do

processo de empasto e amassamento mecânico sem fermentação. Massa fresca ou

úmida refere-se ao fato de ser ou não o produto submetido à secagem parcial (ANVISA,

2006).

Na Figura 8 são apresentadas algumas das imagens das massas desenvolvidas.

Figura 8: Imagens de algumas das massas desenvolvidas na oficina de macarrão.

Fonte: Autoria Própria (2019).

Verifica-se que um resultado importante obtido durante o programa foi um avanço

nas pesquisas realizadas, gerando formulações de produtos diferenciados e mais
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saudáveis como no caso das massas por exemplo, possibilitando a incorporação de fibras

nos alimentos e valorização dos alimentos mais comuns encontradas na região de estudo.

Sabe-se que os alimentos, desde a matéria-prima até o produto final são altamente

susceptíveis a diversas maneiras de contaminação. Por isso, o cuidado ao manusear e

processar alimentos é um parâmetro primordial, onde as condições higiênicos-sanitárias

em todas as etapas da cadeia produtiva, devem ser alcançadas (ROSA, 2015).

Neste contexto, um dos objetivos do projeto foi também oferecer uma oficina sobre

Boas Práticas de Fabricação (BPF’s), compreendendo um conjunto de práticas e

procedimentos para o correto manuseio e preparo de alimentos, em todas as etapas da

cadeia assegurando a integridade e a qualidade do produto final (LOPES et al., 2020).

Muitos produtores de alimentos em escala artesanal por falta de conhecimento,

fiscalização ou imprudência, produzem alimentos em condições higiênico-sanitárias

inadequadas que podem ser uma via de diversas doenças ao cliente (MAIA & MAIA,

2017).

Assim, ao participarem deste programa de extensão as novas manipuladoras de

alimentos adquiriram os conhecimentos básicos para abrirem seus próprios negócios,

tendo capacidade e conhecimento para oferecem à sociedade alimentos seguros e com

elevada qualidade sensorial e nutricional.

4. CONCLUSÃO

Pode-se inferir que após a conclusão de um ano de programa foi observado uma

contribuição significativa na capacitação das mulheres envolvidas, permitindo a produção

artesanal de diferentes produtos alimentícios, atendendo as boas práticas de fabricação e

as demandas atuais dos consumidores por produtos mais saudáveis e com características

sensoriais diferenciadas.

A Universidade Pública, além de realizar atividades de ensino e pesquisa, também

produz conhecimentos de grande impacto coletivo e econômico para a sociedade. Um

maior investimento para o desenvolvimento de novos projetos de extensão é primordial,

uma vez que esse tipo de programa pode fornecer importantes ferramentas de

transformação social para a comunidade envolvida através da capacitação profissional,

possibilitando novas fontes de renda.
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RESUMO

A crescente procura por um estilo de vida saudável faz com que o consumidor, em geral,

demande por alimentos que possuam um apelo benéfico à saúde. Dentre estes,

destacam-se os alimentos funcionais, com ingredientes e/ou micro-organismos desejáveis

em sua composição, tais como os probióticos, prebióticos e os simbióticos. Uma boa

matriz para esta linha da alimentação são alguns frutos do Cerrado, que possuem

propriedades antioxidantes significativas. Dessa forma, objetivou-se neste estudo elaborar

e avaliar a estabilidade de dois diferentes néctares de murici, um controle e outro

experimental/simbiótico (acrescido de cultura probiótica Bifidobacterium longum 51A

microencapsulada com acetato ftalato celulose por spray-drying e do prebiótico fruto-

oligossacarídeo/FOS). As análises físico-químicas (pH, acidez titulável, sólidos solúveis

totais, sólidos totais e carotenoides totais) e microbiológicas (contagem de bolores e

leveduras, Salmonella sp., pesquisa de coliformes a 35 ºC e a 45 ºC e a viabilidade de B.

longum 51A) foram realizadas ao longo de quatro tempos de estocagem (0, 3, 7 e 14 dias)

a 5 ± 2ºC. Em relação aos parâmetros físico-químicos, não houve diferença (p>0,05)

durante os 14 dias de armazenamento do néctar controle. Já entre para o néctar

experimental/simbiótico, houve diferença significativa (p<0,05) somente referente ao pH

no 14º dia de armazenamento. Apesar de ter sido observado um valor baixo de

carotenoides totais em ambos os néctares, houve retenção desses compostos bioativos

durante a estocagem por 14 dias. Os dois produtos apresentaram condição higiênico-

sanitária em conformidade com os parâmetros de bolores e leveduras, coliformes a 45ºC

e Salmonella sp. determinados pela legislação vigente. A concentração de B. longum 51A

no néctar simbiótico manteve-se em 106 a 107 UFC/mL durante o período avaliado,

considerando o consumo de 200 a 300 mL da bebida, há a ingestão de 108 a 109 UFC por

mailto:lanamar@ufsj.edu.br
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porção diária. Assim, foi possível elaborar um néctar de murici simbiótico com potencial

funcional, estabilidade microbiológica e físico-química durante 14 dias de estocagem a 5 ±

2ºC, sem adição de conservantes químicos.

Palavras-chave: Alimentos funcionais. Simbiótico. Controle de qualidade.

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da expectativa de vida da população e a promoção de benefícios

para a saúde, a indústria de alimentos tem investido cada vez mais na produção e

comercialização de alimentos funcionais, tendo a adição de probióticos e/ou prebióticos

recebido destaque (RODRIGUES et al., 2011 KUMAR et al., 2015; GALLEGO;

SALMINEN, 2016).

Os probióticos são definidos pela FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of

the United Nations) e também no Brasil como micro-organismos vivos que, administrados

em quantidades adequadas, são capazes de produzir efeitos benéficos à saúde do

indivíduo (HILL et al., 2014; BRASIL, 2018c). O consumo regular de alimentos contendo

probióticos pode favorecer o aumento dos micro-organismos benéficos, melhorar a

motilidade intestinal e, consequentemente, auxiliar na eliminação de patógenos (KHALESI

et al., 2018). As espécies bacterianas mais amplamente estudadas e utilizadas no

desenvolvimento de alimentos probióticos são dos gêneros Lactobacillus e

Bifidobacterium (GUARNER et al., 2017), sendo exigido comprovação da segurança e dos

benefícios a saúde por meio de laudos e evidências científicas (BRASIL, 2018c).

Encontram-se desde a parte inferior do intestino delgado até o intestino grosso, atuando

contra bactérias patogênicas (FANI, 2011), além de serem eficazes no alívio dos sintomas

relacionados à síndrome do intestino irritável (GUGLIELMETTI et al., 2011). O uso dos

probióticos apresenta-se como um desafio devido a sensibilidade dos micro-organismos a

presença de oxigênio, temperatura, atividade de água e pH (FENSTER et al., 2019).

Já os prebióticos são componentes alimentares não digeríveis no estômago que

afetam beneficamente o hospedeiro, trazendo alterações desejáveis na microbiota

intestinal, por estimularem seletivamente micro-organismos como as bifidobactérias, que

podem produzir compostos que atuam na inibição de patógenos, trazendo efeitos

benéficos a saúde. Revisões no conceito de prebióticos ocorreram nos últimos anos,

ampliando a definição para substrato utilizado seletivamente por micro-organismos do
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hospedeiro, conferindo um benefício à saúde (GIBSON et al., 2017). O fruto-

oligossacarídeo (FOS), um dos prebióticos mais aceitos, tem despertado interesse da

indústria alimentícia, devido as suas propriedades nutricionais e tecnológicas. Ele consiste

de moléculas de sacarose, nas quais uma ou duas outras unidades de frutose são

adicionadas por ligações β-1,2 à molécula de frutose original (KOLIDA; GIBSON, 2008).

Pode ser aplicado em diversos tipos de alimentos, como iogurtes, bebidas lácteas

fermentadas, sorvetes, biscoitos, barras de cereais, sucos e outros (OLIVEIRA, 2014).

Uma alternativa bem promissora é a junção de probióticos e prebióticos em um

único produto, o qual recebe a denominação de simbiótico (PATEL; DUPONT, 2015). A

interação entre o probiótico e o prebiótico in vivo pode ser favorecida por uma adaptação

do probiótico ao substrato prebiótico anterior ao consumo. Isto pode, em alguns casos,

resultar em uma vantagem competitiva para o probiótico, se ele for consumido juntamente

com o prebiótico (SAARELA et al., 2000; SAAD, 2006).

O murici, Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex A. Juss., pertencente à família

Malpighiaceae, é um exemplo de espécie típica do Cerrado. Os frutos possuem sabor

agridoce e são consumidos geralmente in natura ou na forma de sucos, licores, sorvetes,

geleias e doces diversos (LAMARÃO et al., 2017). As espécies do Cerrado, por terem

ampla diversificação, podem levar a inovações relacionadas aos aspectos microbiológicos,

nutricionais e, principalmente, sensoriais, sendo estimadas pelo setor industrial de

alimentos (MORZELLE et al., 2015). Com exceção da mangaba, as frutíferas do Cerrado,

contudo, ainda não são cultivadas de forma sistemática para fins comerciais, tendo uma

produção extrativista, não havendo legislação específica que regulamente a produção e

comercialização de polpas e sucos (VENTURINI FILHO, 2010). A elaboração de bebidas

à base de polpas e sucos é promissora, mas ao mesmo tempo há dificuldade em manter

a viabilidade dos micro-organismos probióticos quando o intuito é uma bebida não

fermentada, em um sistema com o pH reduzido e sob refrigeração, tornando-se um

grande desafio. Por esse fato, pesquisas têm demonstrado que as culturas probióticas

podem ser significativamente protegidas através da técnica de microencapsulação

(SIMEONI et al., 2014), que é uma alternativa que confere proteção aos micro-organismos

probióticos frente ao pH ácido da amostra a qual está inserida, além de poder garantir

maior sobrevivência no produto e ao longo do trato gastrointestinal (COOK et al., 2012).

Desta forma, a elaboração de néctares simbióticos poderia vir ao encontro das

demandas dos pequenos produtores das regiões pertencentes ao Cerrado, que teriam o

comércio aumentado (utilização de fruto típico), bem como da população, pelo consumo
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de alimentos mais saudáveis. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi elaborar

um néctar de murici simbiótico, com formulação contendo Bifidobacterium longum 51A,

microencapsulada com material de parede à base de acetato ftalato de celulose (CAP), e

fruto-oligossacarídeo (FOS), com avaliação das características microbiológicas e físico-

químicas do produto durante o período de estocagem.

2. METODOLOGIA

Este projeto foi desenvolvido nos Laboratórios de Microbiologia de Alimentos, de

Conservação de Alimentos e de Análise Sensorial, da Universidade Federal de São João

del-Rei, campus Sete Lagoas (UFSJ-CSL).

Ressalta-se ainda que existe uma parceria com a Universidade Federal de Minas

Gerais na utilização da cultura probiótica citada neste trabalho. No Instituto de Ciências

Biológicas/UFMG são avaliados os mecanismos de ação desta linhagem e a nossa

contribuição está na elaboração de produtos com comprovada viabilidade desta cultura,

mantendo características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais.

CULTURA PROBIÓTICA

A cultura de Bifidobacterium longum 51A, gentilmente cedida pelo Prof. Jacques

Robert Nicoli (ICB/UFMG), foi isolada de crianças saudáveis e identificada por técnicas de

biologia molecular – PCR Multiplex (SOUZA et al., 2012). A manutenção do micro-

organismo foi feita com caldo MRS (de Man, Rogosa e Sharpe) (Merck, Darmstadt,

Germany) com conteúdo de oxigênio reduzido (tubos com head space mínimo) acrescido

de L-Cisteína (1%), incubado em aerobiose, a 37 ºC, durante 48 horas. Após este período,

adicionou-se 100 μL de um crioprotetor (glicerol estéril) em tubos tipo Eppendorf a

alíquotas de 1 mL da cultura crescida. Agitou-se suavemente e congelou-se (-18 ºC).

Para a adição no néctar, a cultura foi ativada duas vezes consecutivas em caldo

MRS com conteúdo de oxigênio reduzido, acrescido de L-Cisteína (1%) (Synth/São Paulo),

incubada a 37ºC, 24 horas, em condições aeróbicas. Após a 2ª ativação, os tubos

contendo a cultura foram centrifugados (Centrífuga Jouan modelo CR422) por 10 minutos

(temperatura de 4ºC; aceleração: 5 min, desaceleração: 5 min). Para o inóculo

microencapsulado, as células presentes nestes, foram lavadas por duas vezes em

solução salina 0,85%, e ressuspensas no material de recobrimento a base de acetato
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ftalato celulose (CAP), Hi-maize (resistência à digestão), maltodextrina (oxidoprotetor),

Tween 80 (emulsionante), glicerol (umectante), trealose (termoprotetor) e leite

reconstituído (ANTUNES et al., 2013). Essa suspensão foi submetida à secagem em

Spray Dryer da marca LM - Labmag do Brasil LTDA, modelo MSD 3.0 (Ribeirão Preto,

São Paulo, Brasil), sendo a temperatura do ar de entrada regulada em 110ºC, pressão no

bico atomizador de 5,0 bar; vazão média de ar no atomizador de 4 L/min e vazão média

de alimentação de 1 L/h. A temperatura de saída registrada foi em torno de 75ºC.

A dose do inóculo a ser adicionada ao néctar foi estabelecida de forma a atingir

uma quantidade mínima viável do micro-organismo para exercer a propriedade funcional

(BRASIL, 2019b). A viabilidade do inóculo foi avaliada pelo plaqueamento pour plate em

ágar MRS suplementado com 1% (p/v) de L-cisteína. As placas foram incubadas a 37ºC,

por 72 horas, em uma jarra de anaerobiose (Permution), com gerador e indicador de

anaerobiose (Probac do Brasil).

O ingrediente prebiótico adicionado ao suco foi o fruto-oligossacarídeo (FOS -

BENEO-ORAFTI

/Bélgica), gentilmente cedido pela Clariant, em uma concentração de

4%. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (BRASIL, 2019b), para

Alimentos com Alegações de Propriedades Funcionais e ou de Saúde, Novos

Alimentos/Ingredientes, Substâncias Bioativas e Probiótico, a porção do produto pronto

para consumo deve fornecer no mínimo 2,5 g de FOS.

PROCESSAMENTO DO NÉCTAR

A polpa do murici foi obtida de um fornecedor do estado de São Paulo (Sítio do

Bello – Frutas Nativas, Paraibuna-SP), advindas de mesmo lote e com mesma data de

validade.

Assim, o processamento do néctar de murici se deu seguindo a metodologia

proposta por Venturini Filho (2010), com modificações envolvendo a adição de probiótico

e prebiótico (Apêndice A).

Para o néctar controle, os ingredientes foram pesados em uma balança digital

(Marte, UX 4200H) e medidos com o auxílio de uma proveta. Em um recipiente de plástico,

colocou-se 300 mL de água mineral (Ingá/Brumadinho) e a polpa de murici (30%), que foi

descongelada, em temperatura de refrigeração (5±2 ºC), 24 h antes. O açúcar cristal

(Laçucar/Contagem) foi adicionado em quantidade suficiente para atingir 14° Brix.

Inicialmente estava estabelecido que o néctar fosse apenas adicionado de água e açúcar.
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Contudo, observou-se em testes preliminares que, instantaneamente, na obtenção do

néctar, a polpa decantava e se depositava no fundo do recipiente. Como solução para o

imprevisto, adicionou-se também estabilizante goma xantana 0,2%. Todos os ingredientes

foram homogeneizados com um “mixer” vertical (Black e Decker, SB40). A mistura foi

colocada em um recipiente de aço inoxidável e submetida à pasteurização a 90ºC, por 60

segundos. Os néctares foram acondicionados em tubos de 15 mL com tampa rosqueável.

O néctar experimental/simbiótico foi elaborado seguindo o mesmo fluxograma

(Apêndice A), diferindo-se apenas pelo fato de receber adição de prebiótico (4%) e de

probiótico livre (sem cápsula) ou microencapsulado com CAP (7,5 g do microencapsulado

para 300 mL de bebida) para obter a concentração mínima exigida na legislação para

alimentos probióticos.

Os néctares envasados (controle e experimental/simbiótico) foram armazenados

em estufas tipo BOD a 5 ± 2ºC por 14 dias. As amostras para as análises microbiológicas

e físico-químicas foram retiradas logo após a elaboração dos néctares (dia zero) e aos 3,

7 e 14 dias de armazenamento. O experimento foi realizado com 2 repetições e as

análises realizadas em triplicata.

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Foram realizadas as análises de pH, acidez titulável, sólidos solúveis totais e

sólidos totais através da metodologia descrita por Association of Official Analytical

Chemists/AOAC (2016). Medidas de pH foram realizadas em pHmetro (MS Tecnopon

Instrumentação mPA210), pela imersão direta do eletrodo na amostra homogeneizada. A

determinação acidez total titulável foi realizada pela titulação de uma alíquota da amostra

com solução padronizada de NaOH 0,1 N, usando fenolftaleína como indicador. O teor de

sólidos solúveis totais foi medido em graus Brix (°Brix), através de refratômetro digital

portátil (Atago/Japão). Os sólidos totais foram obtidos por gravimetria, onde para os

cálculos foram consideradas as massas iniciais das amostras e após a secagem em

estufa à vácuo à 70ºC (Tecnal, TE 305).

Os carotenoides totais foram avaliados nas amostras frescas segundo o protocolo

proposto por Rodriguez-Amaya (2001), que consiste na extração com acetona p.a. e a

separação por partição, com éter de petróleo P.A.. A leitura da absorbância a 450 nm foi

realizada em espectrofômetro Femto, modelo 700S (São Paulo-SP, Brasil). Os resultados

foram expressos em μg de carotenoides totais/grama de néctar em base fresca.
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ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Amostras dos néctares controle e experimental/simbiótico elaborados foram

avaliadas microbiologicamente com relação aos micro-organismos indesejáveis

(Coliformes a 35 °C e a 45 º C; Salmonella sp.; Bolores e Leveduras) (BRASIL, 2018a;

2019a) e para o néctar experimental/simbiótico também foi avaliado o micro-organismo

desejável (Bifidobacterium longum 51A) (BRASIL, 1999; 2018c; 2019b).

As análises de Coliformes a 35 °C e a 45 °C foram realizadas utilizando-se a

Técnica do Número Mais Provável (NMP). Para a pesquisa de Salmonella sp. foram

obedecidas 4 etapas principais: pré-enriquecimento em caldo nutritivo não seletivo (Caldo

Lactosado); enriquecimento seletivo em dois caldos nutritivos e seletivos (Caldo

Tetrationato e Caldo Rappaport-Vassiliards); plaqueamento em três meios de cultura

seletivos e diferenciais (ágar Xilose Lisina Desoxicolato/XLD, ágar Hecktoen/HE e ágar

Salmonella-Shigella/SS); e identificação bioquímica feita em três meios de cultura (Triplice

Sugar Iron/TSI; Lisina Iron Ágar/LIA e Rugai modificado). A análise deste micro-organismo

é qualitativa (presença/ausência). Para a análise de Bolores e Leveduras, 0,1 mL das

diluições decimais seriadas foram plaqueadas na superfície do Ágar PDA acidificado

(Fluka®Analytical/Suíça). Todas as análises microbiológicas seguiram metodologias

oficiais (KONARCKI et al., 2015; BAM/FDA, 2018; RYU; WOLF-HALL, 2015).

Para a contagem de Bifidobacterium longum 51A, a partir de cada amostra de

néctar obtida nos tempos 0, 3, 7 e 14 dias de armazenamento com a diluição apropriada,

foram semeadas alíquotas de 1,0 mL, em profundidade (pour plate) utilizando o meio de

cultura ágar LP-MRS (Agar de Man-Rogosa-Sharpe) suplementado com 1% (p/v) de L-

Cisteína, 0,2% (p/v) cloreto de lítio e 0,3% (p/v) de propionato de sódio (Sigma Aldrich,

Milwaukee, WI, USA) para inibir o crescimento de outras bactérias ácido lácticas. As

placas foram incubadas a 37ºC, durante 72 h, em jarras de anaerobiose (Permution), com

gerador e indicador de anaerobiose (Probac do Brasil) (VINDEROLA et al., 2009). Após o

período de incubação, realizou-se a enumeração dos micro-organismos em um contador

de colônias (Phoenix Luterco, CP600 PLUS), sendo consideradas as placas contendo

entre 25 e 250 UFC (unidades formadoras de colônias). O resultado foi expresso em

UFC/mL.
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Para avaliar a viabilidade da B. longum 51A ao longo dos quatorze dias de

armazenamento, considerou-se um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com

seis repetições. Já para as análises físico-químicas foi realizado um Delineamento em

Blocos Casualizados, fatorial cruzado 2x4 (néctar controle e néctar

experimental/simbiótico x quatro tempos de estocagem), também com seis repetições.

Todos estes dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) pelo teste F

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey com 5% de probabilidade com uso do

software SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
Os resultados das análises físico-químicas do néctar de murici controle e

experimental/simbiótico durante 14 dias de armazenamento estão apresentados na

Tabela 1.

Tabela 1 - Resultados médios de pH, acidez titulável (AT), sólidos solúveis totais (SST),

sólidos totais (ST) e carotenoides totais (CT) no néctar de murici controle e no

experimental/simbiótico durante os 14 dias de estocagem a 5 ± 2ºC.

Néctar
Dias de

estocagem

Análises físico-químicas*

pH AT

(g.100 g–1)

SST

(°Brix)

ST

(%)

CT

(µg.g–1)

Controle

0 3,95a 1,73a 14,23ª 16,80a 0,97a

3 3,94a 1,62a 14,35a 17,48a 0,83a

7 3,94a 1,78a 14,40a 18,67a 0,89a

14 3,93a 1,98a 14,52a 17,10a 0,57a

Simbiótico

0 5,25a 4,82a 17,23a 18,17a 0,71a

3 5,24a 4,58a 17,20a 17,35a 0,63a

7 5,21a 4,82a 17,17a 18,67a 0,63a
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14 4,69b 4,82a 17,20a 18,25a 0,64a

*Médias seguidas por letras distintas na coluna para o mesmo produto diferem entre si pelo teste

de Tukey ao nível de significância de 5%.

A legislação vigente estabelece que o suco de murici deve ter pH mínimo de 2,8

(BRASIL, 2018b). O néctar controle produzido apresentou média de pH abaixo de 4, o

que é um pH bastante ácido, próprio de frutas e alimentos à base de frutas. Entre tais

amostras, não houve diferença significativa ao longo do período de estocagem avaliado.

Observou-se que no néctar experimental/simbiótico, o pH foi acima de 5 desde o dia 0,

havendo diferença significativa (p<0,05) em relação ao último tempo (14º dia), com pH

entre 4,60-4,70. O maior valor de pH obtido no néctar experimental/simbiótico em

comparação ao controle, foi provavelmente ocasionado pela presença da microcápsula

produzida com tampão pH 7,5, o que possibilita inclusive melhor condição para a

sobrevivência dos micro-organismos probióticos, como também observado por Antunes et

al. (2013) em seu estudo com Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12

microencapsulado em néctar de acerola.

Em relação à acidez titulável, os valores são maiores em número para o néctar

experimental/simbiótico, devido a mesma explicação dada para os valores de pH (adição

das microcápsulas de CAP). Entretanto, no néctar controle, os valores obtidos foram

inferiores ao estabelecido pela legislação para suco de murici (BRASIL, 2018b). Destaca-

se que os valores de acidez titulável no néctar controle foram próximos aos de Ribeiro et

al. (2017), que encontraram 1,67 ±0,01 g/100 g em suco pasteurizado de umbu.

Em relação aos valores de pH e acidez titulável, normalmente se observa um

comportamento inversamente proporcional entre eles, o que não foi observado neste

trabalho. No néctar experimental/simbiótico, as amostras estão com acidez elevada e pH

também alto em comparação ao controle. Este aspecto pode ser justificado pelo efeito

tampão promovido pela adição do material microencapsulante (preparado em solução

tampão pH 7,5), assim como a possível baixa dissociação dos ácidos orgânicos presentes

no produto, advindos da polpa de murici.

No néctar controle, a graduação de sólidos solúveis totais se manteve semelhante

à do processamento do néctar (14° Brix), sem variação significativa em cada tratamento

(p>0,05). Já no néctar experimental/simbiótico, em todos os tempos de armazenamento,

houve um aumento em torno de 3° Brix, fato esse provavelmente ocasionado pela adição

das microcápsulas de CAP, que possui uma quantidade de sólidos solúveis considerável,
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dada a quantidade de ingredientes utilizados. Dentre estes também não houve diferença

significativa (p>0,05). Segundo Brasil (2018b), a polpa de Murici deve apresentar sólidos

solúveis em Brix, a 20ºC, mínimo de 4,4.

Os resultados de sólidos totais não se diferiram em relação a cada tipo de néctar

elaborado. No simbiótico, os resultados foram um pouco maiores (números absolutos),

provavelmente por este néctar conter as microcápsulas de CAP em sua composição, o

que confere maior quantidade de sólidos.

Em relação aos carotenoides totais, observou-se que os valores variaram de 0,57 a

0,97 µg/g e que não houve perda significativa (p>0,05) nos dois tipos de bebida. Porém,

possivelmente, o pH menos ácido do néctar de murici simbiótico também contribui para a

maior estabilidade dos carotenoides que são sensíveis ao pH ácido (Rodriguez-Amaya,

2001).

ANÁLISES MICROBIOLÓICAS

Micro-organismos indesejáveis
Em relação à avaliação dos resultados das análises de micro-organismos

indesejáveis, contidos na Tabela 2, foram utilizadas a legislação vigente - Instrução

Normativa nº 12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) e a que entrará em vigor à

partir de dezembro de 2020 - Instrução Normativa N° 60, de 23 de dezembro de 2019

(BRASIL, 2019a). Os demais parâmetros foram comparados à Instrução Normativa nº 49,

de 26 de setembro de 2018 (BRASIL, 2018a), referente à Padrões de Identidade e

Qualidade para polpa de fruta, por não haver um padrão semelhante para néctar de murici.
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Tabela 2 - Conformidade em relação aos micro-organismos indesejáveis segundo os

requisitos exigidos pela legislação brasileira para os néctares de murici controle e

simbiótico avaliados durante 14 dias de estocagem a 5 ± 2ºC.

Micro-organismos
indesejáveis

Néctar de murici
Parâmetros da
legislação

Controle Simbiótico

Coliformes

NMP/mL (35°C)

Conforme até

7 dias
Não conforme Ausência*

Coliformes

NMP/mL (45°C)

Conforme até

14 dias

Conforme até

14 dias
Máx. 1 NMP/g (ou mL)

Salmonella sp.
Conforme até

14 dias

Conforme até

14 dias
Ausência**

Bolores e

Leveduras

Conforme até

14 dias

Conforme até

14 dias

Máx. 102UFC/mL**

Máx.2x103 UFC/mL***

* RDC 12/2001 (BRASIL, 2001); **IN 60/2019 (BRASIL, 2019a); *** IN 49/2018 (BRASIL 2018a)

O néctar de murici simbiótico teve resultado positivo para coliformes totais NMP/mL

(35°C), tal resultado pode ser explicado devido ao fato deste receber a adição do

probiótico microencapsulado. A produção da microcápsula exige uma considerável

manipulação (preparo da solução de CAP – acetato ftalato de celulose), além do processo

de atomização no equipamento spray-dryer, fatores estes que podem ter possibilitado

contaminação. Já para o néctar controle, houve resultado positivo para coliformes totais

NMP/mL (35°C) no tempo de 14 dias, o que pode ter ocorrido pela manipulação

inadequada no momento de realizar as análises.

Os néctares de murici controle e experimental/simbiótico, em relação a E. coli e

Salmonella sp., tiveram resultados em conformidade para todo o período de

armazenamento, o que demonstra que o produto é livre de risco higiênico-sanitário de

acordo com a legislação (BRASIL, 2001; 2018a; 2019a). Resultados semelhantes foram

encontrados por Ribeiro et al. (2017) para suco de umbu pasteurizado a 86°C por 25

segundos.

Para a análise de bolores e leveduras, os resultados encontrados nos dois

produtos foram abaixo do limite máximo determinado pela legislação de 102 UFC/mL
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(BRASIL, 2019a) e de 2x103 UFC/mL (BRASIL, 2018a), portanto, ambos estavam em

conformidade durante os 14 dias de estocagem a 5 ± 2ºC.

Viabilidade do micro-organismo probiótico
Para a viabilidade de B. longum 51A adicionado na forma de células livres (sem

encapsulação) ao néctar de murici, observou-se que os plaqueamentos de alíquotas de

antes e após a centrifugação da cultura probiótica alcançaram resultados esperados

(entre 108 a 109 UFC/mL), mas não houve viabilidade após adição ao néctar, já no tempo

0 houve ausência de bifidobactérias. Acredita-se que tal fato tenha ocorrido devido ao pH

bastante ácido (3,80) do néctar de murici. Saarela et al. (2006) relataram que as

bifidobactérias são sensíveis a pH inferior a 4,60 e que as bebidas à base de frutas – que

possuem valores de pH entre 3 e 4 – apresentam condições bastante desfavoráveis para

garantir sua viabilidade e estabilidade.

Dessa forma, resolveu-se utilizar a técnica de microencapsulação por spray-drying,

a fim de proteger o micro-organismo probiótico de condições adversas (SANTOS, 2013),

utilizando como material de parede o acetato ftalato de celulose (CAP) (ANTUNES et al.,

2013) envolvendo a mesma cultura de B. longum, com resultados positivos. A viabilidade

de B. longum 51A nas microencapsulas obtidas após o processo, sem a matriz alimentícia,

alcançou 108 UFC/g.

Já, a viabilidade da Bifidobacterium longum 51A microencapsulada com CAP

adicionada ao néctar de murici ao longo do período de estocagem a 5 ± 2ºC por 14 dias

encontra-se na Figura 1.
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Figura 1 – Médias de duas repetições de contagens de Bifidobacterium longum 51A

presente no néctar de murici experimental/simbiótico ao longo de 14 dias de

armazenamento sob refrigeração a 5 ± 2ºC.

*As médias não diferiram significativamente entre si pelo teste de Tukey (p>0,05).

Observou-se que a concentração de B. longum 51A atingiu 106 a 107 UFC/mL

durante os 14 dias de armazenamento refrigerado (5 ± 2ºC). Destaca-se que para

alcançar o efeito benéfico esperado, o ser humano deve consumir, em média, uma porção

de 200 a 300 mL do néctar de murici elaborado, quantidade padrão para esse tipo de

bebida, resultando na ingestão de uma quantidade suficiente de micro-organismos viáveis,

recomendada para alimentos com alegação funcional pela ANVISA (BRASIL, 2019b).

Dados encontrados por Antunes et al. (2013) confirmam a preservação da

viabilidade do probiótico em meio a bebidas à base de frutas somente com o micro-

organismo encapsulado, pelo fato da barreira física de CAP proporcionar proteção ao pH

baixo, advindo das matérias–primas dos produtos. No trabalho citado, B. animalis subsp.

lactis BB-12 foram microencapsuladas por spray-dryer utilizando CAP como material de

parede e adicionadas em néctar de acerola, tendo sua viabilidade avaliada durante 30

dias em temperatura de refrigeração. As contagens foram 8,15 e 5,94 log UFC/200 mL de

probióticos para o néctar com a adição das microcápsulas e para adição de células livres,

respectivamente, após 30 dias de estocagem refrigerada.

Silva et al. (2015) também utilizaram material de recobrimento CAP para avaliar a

sobrevivência de B. animalis e L. acidophilus nas microcápsulas armazenadas em frascos

de vidro hermeticamente fechados por 120 dias em duas temperaturas (4°C e 25°C). Na

temperatura de refrigeração (4°C), as contagens foram maiores se comparadas a 25°C,
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porém, em relação a B. animalis, em ambas as temperaturas os valores de viabilidade

foram maiores que o mínimo exigido para as bifidobactérias, que é de 6 log UFC/g.

Outros trabalhos, como Fontes et al. (2014); Pereira et al. (2014); Kingwatee et al.

(2015) e Alves et al. (2016) com sucos de fruta, utilizando diferentes tipos de material

microencapsulante e também diferentes prebióticos e probióticos, mostraram a eficiência

do processo de spray-drying para a proteção da integridade vital dos micro-organismos

probióticos e consequente conservação da viabilidade destes quando adicionados em

matriz alimentícia com condições hostis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados apresentados neste trabalho, pode-se elaborar um néctar de

murici simbiótico (adicionado de Bifidobacterium longum 51A microencapsulado e de

fruto-oligossacarídeo), com potencial funcional e com estabilidade microbiológica e físico-

química por até 14 dias de estocagem a 5 ± 2ºC, sem adição de conservantes químicos.
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RESUMO
A ingestão excessiva de sódio tem sido associada à hipertensão e ao aumento do risco

de doenças cardiovasculares. Produtos cárneos possuem quantidades consideráveis de

sódio. O sal influencia no sabor, textura e conservação destes produtos, sendo sua

redução um desafio. O uso de ervas e especiarias (ERV/ESP) é uma alternativa relevante

pois sabores e aromas proporcionados podem diminuir efeitos sensoriais negativos

causados pela redução de sódio. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da redução

de sódio e adição de blends de ERV/ESP em linguiça de frango através da avaliação de

suas propriedades físico-químicas e sensoriais. Foram elaborados quatro tratamentos:

controle (FC), sem adição de ERV/ESP e com 1,9% de sal (NaCl); e, os demais com 25%,
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40% e 60% de redução de sal e adição de 0,5% do blend de ERV/ESP (curry, manjericão,

noz moscada, páprica, pimenta preta e jamaica, salsa), denominados respectivamente F1,

F2 e F3. Foram realizadas análises de composição centesimal, teor de sódio e teste de

aceitação sensorial. Os valores encontrados para composição centesimal apresentaram-

se dentro dos padrões exigidos pela legislação. Na determinação de sódio, todos os

tratamentos diferiram (P<0,05) do controle e houve reduções significativas de sódio, de

até 49,8% em F3. Na análise sensorial não foram encontradas diferenças significativas

(P>0,05) entre todos os tratamentos em relação aos atributos cor, sabor, aroma e

impressão global sendo considerados aceitos, já que as notas se situaram entre gostei

moderadamente a gostei muitíssimo. O atributo mais influenciado pela redução de sódio

foi textura, com pontuação mais baixa para F3, o que confirma o papel essencial do sal na

solubilização das proteínas miofibrilares. A utilização de blends de ERV/ESP em linguiças

de frango comprovou ser uma estratégia promissora e viável para redução de sódio, com

resultados favoráveis para a inserção de um produto cárneo mais saudável no mercado.

Palavras-Chave: Redução de sódio; Linguiça de frango; Ervas; Especiarias; Propriedades

sensoriais

1. INTRODUÇÃO

O aumento da produção de alimentos processados juntamente com a rápida

urbanização e as mudanças no estilo de vida da sociedade estão transformando os

padrões alimentares. A população mundial tem consumido uma parcela cada vez maior

de alimentos ricos em gorduras saturadas, calorias, gorduras trans, açúcares e sal (WHO,

2020). O cloreto de sódio (NaCl) é a principal fonte de sódio na dieta (cerca de 90%)

(KAMENÍK et al., 2017) e o seu consumo elevado tem sido associado a doenças

cardiovasculares, hipertensão arterial, distúrbios inflamatórios e acidente vascular

cerebral (PETIT et al., 2019).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo médio de sal por dia

tem sido de 9-12 g, quantidade cerca de duas vezes maior que o nível máximo de

ingestão recomendado (5 g de sal / dia equivalente a 2 g de sódio / dia ) em adultos

(WHO, 2020). Estima-se que os produtos alimentícios processados sejam responsáveis

por cerca de 75% da ingestão diária de sódio, sendo que os produtos cárneos respondem

por uma parte significativa desta ingestão, cerca de 30% (AASLYNG; VESTERGAARD;
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KOCH, 2014). A maior parte do sódio encontrado nos produtos cárneos é proveniente do

sal de cozinha (NaCl), porém não é a única fonte, já que durante o processamento vários

aditivos na forma de sais de sódio são adicionados nas formulações, como por exemplo,

fosfatos, glutamatos, lactatos e nitritos (KAMENÍK et al., 2017). Essas quantidades

representam um risco à saúde, daí a importância de se reduzir o teor de sal em alimentos

processados, incluindo produtos cárneos.

No entanto, a redução de sal em produtos cárneos é um processo complexo e

desafiador, já que este componente exerce diversos papéis tecnológicos e sensoriais

essenciais. O sal presente nos produtos cárneos contribui para a estabilidade microbiana,

controle de reações bioquímicas e enzimáticas e confere atributos sensoriais

característicos aos produtos desempenhando um papel fundamental em sua aceitação

sensorial (INGUGLIA et al., 2017). Uma concentração de sal (NaCl) de pelo menos 2% é

necessária na maior parte das formulações de produtos cárneos para garantir a força

iônica necessária para a solubilização e extração das proteínas miofibrilares,

fundamentais para a textura, capacidade de retenção de água e gordura, estabilidade da

emulsão cárnea, gelatinização e viscosidade (VERMA; BANERJEE, 2012). Desta forma,

uma reformulação dos produtos cárneos pela simples redução direta de sal se torna uma

tarefa difícil sem que ocorra alterações das suas propriedades sensoriais, tecnológicos e

texturais (PATEIRO et al., 2020).

Várias estratégias que interferem nas propriedades funcionais e sensoriais dos

produtos cárneos têm sido utilizadas para compensar a redução direta de sal. Como

exemplo, pode-se citar a substituição parcial do cloreto de sódio pelo cloreto de potássio e

a adição de ervas aromáticas e especiarias (CARVALHO et al., 2013), o uso de sais não

sódicos e ácidos orgânicos (INGUGLIA et al., 2017), o uso de blends de sais como KCl,

MgCl2 e CaCl2 (TRIKI et al., 2017), o uso de vários compostos de alho como extratos e

óleo essencial (HORITA et al., 2017) ou uso de ingredientes alternativos como o

aminoácido lisina e a fumaça líquida que reduziram os defeitos de qualidade sensorial

causados pela adição de KCl (ALVES et al., 2017), dentre outros. Além dos ingredientes

citados, tecnologias não térmicas, como ultrassom (PINTON et al., 2020), alta pressão

hidrostática (OREL et al., 2020) e campo elétrico pulsado (BHAT et al., 2020) também têm

demonstrado potencial na aplicação de redução de sódio, influenciando diversos fatores

como difusão e liberação de sódio da matriz cárnea, interação entre proteínas e íons de

sal e percepções sensoriais (BHAT et al., 2019).
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Dentre várias estratégias para redução de sódio e pesquisas em diversas matrizes

cárneas, a linguiça fresca foi o produto selecionado para este estudo, uma vez que

representa um produto cárneo bastante apreciado pelo consumidor brasileiro, com

elevados níveis de consumo e características atrativas como praticidade e preço

acessível. Além disso, a linguiça de frango possui níveis menores de gordura, devido ao

uso da carne de frango como matéria-prima e se constitui em uma alternativa interessante

como matriz cárnea para a redução de sódio, ainda com poucos trabalhos a respeito.

Porém, uma simples redução direta do sal (NaCl) pode interferir de forma negativa nas

propriedades sensoriais do produto, desta maneira, o uso de blends de ervas e

especiarias é uma opção promissora para suprimir ou diminuir os efeitos sensoriais

indesejáveis de uma redução direta do sal, proporcionando ao produto reformulado um

sabor e aroma mais atrativo. Baseada nessa proposição, o objetivo deste estudo foi

avaliar os efeitos da redução de sódio e adição de blends de ervas e especiarias em

linguiça de frango por meio da avaliação de suas propriedades físico-químicas e

sensoriais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS

O filé de peito de frango e a gordura suína foram adquiridos no mercado local de

Sete Lagoas – MG. Após a realização de uma limpeza para remoção da gordura aparente

e aponeuroses, a carne e a gordura foram embalados e armazenados a 0ºC até o uso.

Tripolifosfato de sódio, eritorbato de sódio, proteína isolada de soja, nitrito de sódio, alho e

cebola e pó foram gentilmente doados pela Ibrac Aditivos e Condimentos (Rio Claro,

Brasil). O corante carmim de cochonilha foi fornecido pela Sensient Food Colors (Jundiaí,

Brasil). As ervas e especiarias páprica doce, curry, manjericão, noz moscada, salsa,

pimenta do reino preta e pimenta jamaica, além das tripas naturais de carneiro (calibre 22

mm) e o glutamato monossódico foram adquiridas no mercado local de Belo Horizonte –

MG.
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PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Para este estudo foi elaborado um blend contendo sete diferentes ervas e

especiarias (presentes na mesma proporção), levando-se em consideração os seguintes

critérios: aquelas ervas e especiarias com reconhecida atividade antioxidante pela

literatura científica, as que são mais utilizadas nas indústrias cárneas, além de ser

considerada uma combinação adequada de sabores e aromas. Assim, foram

selecionadas para este estudo: curry, manjericão, noz moscada, páprica doce, pimenta

do reino preta, pimenta jamaica e salsa (ERV/ESP). Foram elaborados quatro tratamentos:

sendo o primeiro considerado o controle (FC), sem adição de ERV/ESP e com 1,9% de

sal (NaCl); e, os demais com 25%, 40% e 60% de redução de sal e adição de 0,5% do

blend de ERV/ESP, denominados respectivamente F1, F2 e F3, conforme descrito na

Tabela 1. Os seguintes ingredientes foram comuns a todos os tratamentos: sal de cura,

0,3%; proteína isolada de soja, 1%; açúcar, 0,5%; tripolifosfato de sódio, 0,3%; eritorbato

de sódio, 0,05%; alho e cebola em pó, 0,09% cada um; corante carmim de cochonilha,

0,05%.

Tabela 1- Formulações de linguiça de frango com redução de sódio e adição de ervas e

especiarias

Ingredientes (%)
Tratamentos

FC F1 F2 F3
Filé de peito de frango 76,13 76,13 76,44 76,77
Gordura suína 15 15 15 15
Água 4,5 4,5 4,5 4,5
NaCl 1,9 1,425 1,14 0,76
Glutamato monossódico 0,09 0,05 0,05 0,05
Blend ERV/ESP - 0,5 0,5 0,5
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

PROCESSAMENTO DA LINGUIÇA DE FRANGO

Os filés de peito de frango e gordura suína previamente limpos foram submetidos

ao processo de moagem em discos com furos de 16 mm e 8 mm respectivamente. Todos

os ingredientes e aditivos utilizados foram pesados e reservados até a fase de mistura.

Após a homogeneização através do processo manual de mistura a massa de linguiça
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elaborada foi colocada em recipientes higienizados e mantidos em temperaturas de

refrigeração (5ºC) por aproximadamente 12 horas para que ocorressem as reações de

cura. Decorrido o tempo de cura, foi realizado o embutimento em tripas naturais de

carneiro, cuja higienização, dessalga e umedecimento foram previamente realizados em

água corrente. As linguiças prontas foram armazenadas em temperatura de refrigeração

(5ºC) em sacos plásticos devidamente identificados até o momento das análises.

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E TEOR DE SÓDIO

Os teores de umidade, proteínas e cinzas foram determinados de acordo com a

metodologia descrita pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005). A

análise de lipídios foi realizada pelo método descrito por Bligh e Dyer (1959). A

determinação do teor de sódio foi realizada a partir das cinzas obtidas das amostras por

método espectrofotométrico de absorção atômica de acordo com o procedimento descrito

por Gomes e Oliveira (2011). Todas as determinações foram realizadas em triplicata.

ANÁLISE SENSORIAL

A análise sensorial foi realizada através de um teste hedônico para avaliar o grau

de aceitação dos produtos elaborados, em relação aos atributos de cor, aroma, sabor,

textura e impressão global. A equipe de provadores não treinados foi composta por

funcionários e alunos da Universidade Federal de São João Del Rei - Campus Sete

lagoas –MG, totalizando 100 pessoas. Os testes foram conduzidos no Laboratório de

Análise Sensorial do Departamento de Engenharia de Alimentos em cabines individuais e

as amostras foram apresentadas de forma monádica e com códigos de três números

aleatórios. As amostras foram processadas com auxílio de uma churrasqueira elétrica

portátil e mantidas em estufas para manter a temperatura ideal no momento de servir. Foi

utilizada uma escala hedônica estruturada de nove pontos, com extremos que variaram

de “desgostei muitíssimo” a “gostei muitíssimo” e uma escala estruturada de 1 a 5 pontos

para avaliar a intenção de compra, variando de “certamente não compraria” a “certamente

compraria”. Foram selecionados apenas provadores habituados ao consumo de produtos

cárneos e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que explicava a

pesquisa realizada.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados das análises foram avaliados pela análise de variância (ANOVA) e

as médias comparadas pelo teste de Tukey, considerando o nível de significância de 5%

(P ≤ 0,05), utilizando o programa estatístico SAS (Statistical Analysis System, USA, 1999).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E TEOR DE SÓDIO

Na Tabela 2 estão representados a composição centesimal e o teor de sódio das

linguiças de frango adicionadas de blends de ervas e especiarias (ERV/ESP) com teor de

sódio reduzido, além da formulação controle.

As linguiças apresentaram valor médio de (65,08%) de umidade e não diferiram

significativamente entre si (P>0,05). Os valores de umidade encontrados por Ferreira,

Fonseca e Santos, 2009 foram semelhantes aos deste estudo para diferentes tratamentos

de linguiças elaboradas com reduzido teor de gordura e adicionada de concentrados

proteico de soro de leite. Também não foram observadas diferenças significativas (P>0,05)

entre os tratamentos para os teores de proteínas e lipídios, estando todos os tratamentos

de acordo com as especificações do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de

Linguiça, que estabelece 70% e 30% como teor máximo de umidade e gordura,

respectivamente e no mínimo 12% de proteína para linguiças frescais (BRASIL, 2000). A

composição centesimal das linguiças frescais é influenciada pelas características

nutricionais da carne utilizada no processamento, assim como pelos diferentes

ingredientes utilizados em sua elaboração. Além disso diferentes formas de preparo da

matéria-prima, como por exemplo a limpeza dos cortes cárneos pode interferir em sua

composição final.
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Tabela 2- Composição centesimal e teor de sódio das linguiças de frango com redução de

sódio e adição de ervas e especiarias
1FC F1 F2 F3

Umidade (%) 64,90±0,92a 65,26±0,59a 66,07±0,38
a

64,12±0,82a

Proteína (%) 20,93±0,59a,b 18,82±0,44b 20,23±0,35
a,b

23,00±0,66a

Lipídios (%) 15,32±0,09a 15,71±0,17a 15,46±0,20
a

17,22±0,38a

Cinzas (%) 2,55±0,10a 2,39±0,00a,b 2,32±0,27a,
b

1,79±0,07b

Teor de sódio
(mg/100g)

730,46±56a 525,05±19b 437,60±25
b,c

366,55±32c

* Os valores representam a média ± desvio padrão. a,b,c Médias na mesma linha com as
mesmas letras não diferiram significativamente (P>0,05). 1 Para denominações de
tratamentos, consulte Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

A análise de cinzas indica a quantidade de resíduos inorgânicos (como por

exemplo sódio, potássio, cálcio e magnésio) remanescentes após a completa destruição

da matriz orgânica do alimento. As linguiças de frango apresentaram diferenças

significativas (P<0,05) em relação aos teores de cinzas, entre os tratamentos FC e F3.

Possivelmente, o maior teor de sal em FC aumentou o conteúdo de cinzas deste

tratamento quando comparado com F3, com 60% de redução de sal.

Em relação à determinação de sódio, todos os tratamentos adicionados de blends

de ERV/ESP apresentaram um percentual de redução maior que 25% de sódio em

relação ao produto controle, valor preconizado pela RDC nº 54, de 12 de novembro de

2012, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS) para que se

possa utilizar a alegação de teor de sódio reduzido (BRASIL, 2012). No tratamento F3

houve 49,82% de redução de sódio quando comparado ao tratamento controle. Fieira

(2014) ao substituir 60% do cloreto de sódio por uma mistura de sais contendo cloreto de

potássio, cloreto de magnésio e cloreto de cálcio em salames obtiveram uma redução de

aproximadamente 43% do teor de sódio. Alves et al (2017) alcançaram uma redução de

sódio próxima de 50% em mortadelas tipo Bolonha com a substituição de 50% do cloreto

de sódio pelo cloreto de potássio e adição de 1% de lisina e 0,1% de fumaça líquida.

Reduções significativas de sódio, em torno de 30%, também foram obtidas em salsichas

cozidas quando 50% do cloreto de sódio foi substituído por Soda-Lo® (tecnologia

patenteada de microesferas de sal marinho) em um estudo conduzido por Raybaudi-

Massilia et al. (2019).
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No entanto, vale ressaltar que ao substituir ou diminuir o teor de NaCl não implica

necessariamente em redução do teor de sódio de forma proporcional, pois existem outros

ingredientes e aditivos utilizados na formulação que apresentam esse íon como: nitrito de

sódio, lactato de sódio, tripolifosfato de sódio e eritorbato de sódio (CARRARO et al.,

2012).

ANÁLISE SENSORIAL

Os resultados da análise sensorial de linguiças frescas de carne de frango com

redução de sódio e adição de ERV/ESP e com teor convencional de sal (controle) para os

atributos sabor, aroma, textura, cor, impressão global e intenção de compra são

apresentados na Figura 1. Não foram encontradas diferenças significativas (P>0,05)

entre todos os tratamentos em relação aos atributos cor, sabor, aroma e impressão global.

Os tratamentos avaliados foram considerados aceitos já que as notas se situaram entre

6,86 a 8,49, correspondendo aos conceitos de gostei moderadamente a gostei muitíssimo.

Estes resultados demonstraram que a adição dos blends (ERV/ESP) foi considerada uma

excelente alternativa para a redução de sódio em linguiça de frango, visto que os

consumidores não identificaram diferenças entre os tratamentos modificados e controle

para esses atributos. Resultados semelhantes foram encontrados por Carraro et al., (2012)

que não encontraram diferenças significativas (P>0,05) para os atributos cor, sabor e

textura entre os tratamentos quando analisaram os efeitos da redução de sódio e o uso de

ervas e especiarias sobre a qualidade de mortadelas.

Carraro et al., (2012) demonstrou também em seu estudo que o aroma dos

tratamentos avaliados com ervas e especiarias foram significativamente (P<0,05)

diferentes do controle e com melhores notas, já que as ervas proporcionaram aroma mais

agradável, sobressaindo-se dos demais tratamentos. Contrariamente aos resultados

encontrados neste estudo em que não houve diferenças significativas (P>0,05) para o

atributo aroma apesar do uso das ERV/ESP.

Figura 1 – Resultados do teste de aceitação e intenção de compra das linguiças de

frango com redução de sódio e adição de ervas e especiarias
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* Os valores representam a média das notas obtidas. a,b Médias para o mesmo atributo

com as mesmas letras não diferiram significativamente (P>0,05). Para denominações de

tratamentos consulte Tabela 1.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Em relação ao atributo textura, o tratamento F3 diferiu (P<0,05) do controle,

demonstrando a importante influência do sal na textura dos produtos cárneos. As

concentrações de NaCl normalmente adicionadas aos produtos cárneos fornecem a força

iônica necessária para dissolução e extração das proteínas miofibrilares responsáveis

pelas propriedades de emulsificação, gelatinização, capacidade de retenção de água,

dentre outras propriedades (RUUSUNEN; PUOLANNE, 2005). Quando a concentração de

NaCl é reduzida, a quantidade de proteína extraída diminui alterando as propriedades da

textura. Segundo Kameník et al. (2017), a redução de sódio interfere na intenção de

compra, na aceitação global e na cor, influenciando de forma significativa a aceitação do

produto.

Embora não tenha ocorrido diferenças estatísticas no teste de aceitação para a

maior parte dos atributos, a avaliação dos resultados de intenção de compra revelou

maior preferência dos consumidores pelo tratamento controle, que apresentou a maior

média de notas (4,29 – provavelmente compraria), superior aos demais tratamentos

(P<0,05). Os tratamentos reformulados com redução de sódio e adição de ERV/ESP não

diferiram entre si (P>0,05), com valores médios em torno de 3,79, oscilando entre “tenho

dúvidas se compraria” e “provavelmente compraria”.
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4. CONCLUSÕES

A utilização de blends de ervas e especiarias em linguiças de frango demonstrou

ser uma estratégia muito promissora e viável para a redução de sódio. A adição de

ERV/ESP não afetou a qualidade sensorial dos produtos e permitiu a redução de quase

50% no teor de sódio com aceitação sensorial satisfatória. Contudo, estudos adicionais

são necessários, como a avaliação do impacto dessa reformulação na qualidade

microbiológica e nos aspectos relacionados com a textura e viabilidade econômica. No

entanto, este estudo forneceu uma contribuição relevante para uma maior compreensão

das características físico-químicas e sensoriais da linguiça de frango com teor reduzido de

sódio e adição de blends de ervas e especiarias, além de resultados favoráveis para a

inserção de um produto cárneo mais saudável no mercado.
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RESUMO

Néctar de fruta é uma bebida que vem adquirindo espaço entre os consumidores,

caracterizada por não ser fermentada, obtida da diluição em água da parte comestível do

vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto. Contudo

para alguns néctares de frutas como o de laranja não são estabelecidos limites para

parâmetros como sólidos solúveis (ºBrix), acidez total titulável, açúcares totais e teor de

ácido ascórbico, contribuindo assim para uma grande distinção destes aspectos nesse

produto.

Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade de néctares de laranja

comercializados em Sete Lagoas-MG caracterizando-os em relação a aspectos físico-

químicos e sensoriais. O estudo foi realizado com 9 (nove) diferentes marcas e as

análises foram realizadas em triplicata e em três repetições. Sólidos solúveis totais

variaram entre 3,67-13,12 ºBrix. Os teores de acidez titulável foram de 0,29 g de ácido

cítrico/100 g, para o menor valor e 0,55 g de ácido cítrico/100 g, para o maior valor. O

ratio variou entre 12,44 e 34,36. As médias encontradas para pH variaram entre de 3,02 e

3,62. Das 9 marcas analisadas, apenas 4 estavam de acordo com o padrão estabelecido

para quantidade mínima de polpa/suco de fruta (50%). Apenas as marcas A e C

apresentaram inconformidade com a legislação, em relação ao valor declarado no rótulo e

o encontrado, comparando-se assim com a faixa tolerada pela RDC nº 360 para teores de

carboidratos. Os teores de vitamina C variaram entre 13,54 e 37,10 mg/100 mL de néctar.

Em relação aos valores encontrados e declarados no rótulo, há uma grande

inconformidade com a legislação, totalizando 5 marcas fora da legislação. As marcas A, B,

C, D e H se apresentaram em desacordo com a declaração de vitamina C. Em relação ao

teste de aceitação sensorial a a marca B apresentou nota superior para quase todas as

categorias sensoriais avaliadas. Pode-se concluir que algumas marcas comercias de

néctares de laranja estavam em desacordo com a legislação ou com o que estava

declarado na rotulagem nutricional. Infere-se que a fiscalização pelos órgãos competentes

com monitoramento periódico é fundamental para que sejam fornecidos néctares dentro

dos parâmetros legais.

Palavras-chave: néctar; parâmetros físico-químicos; qualidade.
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1. INTRODUÇÃO

A fruticultura brasileira vive um de seus momentos mais dinâmicos, destacando-se

como grande produtor e exportador mundial de frutas. Isto se deve principalmente ao fato

do Brasil possuir extensão territorial, com variados tipos de solos, climas e temperaturas,

o que permite praticamente o cultivo de todas as frutas, sendo grande parte dessas frutas

destinada a elaboração de bebidas (HUNALDO et al., 2020).

O Brasil é líder mundial na produção de laranja (Citrus sinensis Osbeck) e 40 % do

total das laranjas produzidas no mundo são destinadas a produção de suco concentrado

(OKINO-DELGADO e FLEURI, 2014). O suco mais consumido no mercado mundial é o

de laranja devido às propriedades sensoriais, principalmente de cor e sabor, e por seu

valor nutricional. (SILVEIRA et al., 2014).

O crescente aumento no que se refere ao consumo de bebidas à base de frutas, se

deve ao fato da mudança do perfil dos consumidores frente à percepção quanto à saúde e

ao bem-estar, onde a alimentação saudável tem forte presença no incentivo ao consumo

na agenda das políticas públicas de saúde, favorecendo a uma busca por bebidas aliadas

à nutrição, concomitantemente relacionadas à praticidade, inovação e conveniência

(MARANHÃO et. al, 2014).

Sucos de fruta prontos para beber enquadram-se como bebidas refrescantes,

sendo capazes de saciar a sede, ao mesmo tempo em que satisfazem quanto ao apelo

por produtos naturais, além da agregação existente de vantagens nutritivas, o que

contribui para sua grande aceitação, acompanhando a tendência mundial (FERRAREZI et

al., 2010).

Néctar por definição “é a bebida não fermentada, obtida da diluição em água

potável da parte comestível do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares,

destinada ao consumo direto” e ainda, sobre néctares mistos, “néctar misto é 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, destinado ao consumo

direto” (BRASIL, 2009).

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de

Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), dentre todas as categorias de bebidas não alcoólicas, as

quais incluem refrigerantes, água mineral, néctares, sucos concentrados, energéticos,

isotônicos, chás prontos para beber, refrescos prontos para beber, refrescos em pó e

bebidas a base de soja, o terceiro maior consumo em 2013 foi o de néctares (ABIR, 2013).
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Inseridas em uma competitividade exacerbada, as indústrias de bebidas apostam

na diferenciação da linha de produtos. O néctar de fruta, em relação ao suco, seja

concentrado, integral ou reconstituído, é uma bebida que vem adquirindo espaço entre os

consumidores. O principal ponto chave para o crescimento na preferência pelos

consumidores é o preço final inferior em comparação aos sucos, devido aos néctares

possuírem menor quantidade de polpa/suco de fruta na constituição (QUEIROZ &

MENEZES, 2010).

No Brasil, os néctares mais consumidos são: uva, pêssego, laranja, maracujá,

goiaba, caju e manga, nesta ordem (ABIR, 2015). A legislação brasileira estabelece um

padrão de identidade e qualidade (PIQ) para cada néctar de fruta, incluindo os

percentuais mínimos de polpa, sendo 50 % para uva e laranja, 40 % para pêssego e 10 %

para maracujá. Para algumas frutas também são determinados limites para os parâmetros

sólidos solúveis (ºBrix), acidez total titulável, açúcares totais e teor de ácido ascórbico,

contudo para o néctar de laranja esses requisitos não são estabelecidos contribuindo

assim para uma grande distinção destes parâmetros nesse produto especificamente

(MAPA, 2013; EUROPEAN UNION, 2013)

Neste contexto o objetivo do presente trabalho foi caracterizar néctares de laranja

comercializados em Sete Lagoas-MG, quanto à acidez titulável, pH, teor de sólidos

solúveis totais (°Brix), ratio, parâmetros colorimétricos e vitamina C.

2. METODOLOGIA

Foram avaliados 9 (nove) néctares de laranja adquiridos diretamente no comércio

local da cidade de Sete Lagoas-MG, sendo analisados três lotes diferentes de cada marca.

Os néctares foram analisados, em triplicata e em três repetições para determinação

e caracterização físico-química da acidez titulável, pH, teor de sólidos solúveis totais

(ºBrix), ratio, parâmetros colorimétricos e teor de vitamina C.

Todas as análises foram conduzidas de acordo com a metodologia descrita e

proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), no Laboratório de Análise de Alimentos da

Universidade Federal de São João del-Rei Campus Sete Lagoas, no segundo semestre

de 2016.

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas elaboradas no Excel da

Microsoft, a partir dos quais foram calculados as médias para cada um dos parâmetros

avaliados e o respectivo desvio padrão.
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A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos

na Universidade Federal de São João del-Rei Campus Sete Lagoas, divididas em dois

dias, sendo esses 29 de setembro de 2016 e 6 de outubro de 2016.

Participaram da avaliação sensorial 100 avaliadores não treinados,

compreendendo entre alunos, funcionários e professores da Instituição, de ambos os

sexos, com idade entre 18 e 50 anos. O método sensorial utilizado foi o teste de aceitação,

que avaliou os atributos: cor, aroma, sabor e impressão global, por meio de escala

hedônica de 9 pontos variando de “gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo”. Avaliados

ainda quanto à intenção de compra do produto através de uma escala de 5 pontos,

variando de “certamente compraria” a “certamente não compraria”.

As amostras foram servidas em copos descartáveis de 50 mL, codificados com

números aleatórios de três dígitos, estando todas as amostras acondicionadas à 8 ºC,

servidas à mesma temperatura. O teste foi conduzido em cabines individuais, sendo as

amostras servidas de forma aleatória e monádica.

O texto foi realizado em duas sessões, seguindo o delineamento em blocos

incompletos e balanceados. No primeiro dia foram avaliadas 5 amostras e no segundo dia

de teste 4 amostras, além da avaliação quanto à preferência em relação às marcas,

sendo as embalagens expostas aos julgadores, de uma só vez, em cabine individualizada,

sendo teste de ordenação conduzido, onde os julgadores, tendo acesso às embalagens

dos néctares, detectaram a ordem de preferência, colocando da mais preferida pra menos

preferida, em ordem decrescente de preferência.

Os dados obtidos na análise sensorial foram tratados estatisticamente, sendo

submetidos à ANOVA e teste de Tukey (p 0,05) utilizando o software Statistical Analysis

System (SAS).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os teores de sólidos solúveis totais, acidez e o o valor de ratio obtidos para as

nove marcas de néctares de laranja estão expressos na Tabela 1.

Tabela 1 – Média dos resultados obtidos para as análises de sólidos solúveis totais,
acidez e ratio das amostras de néctares de laranja analisadas

Marc
as

Sólidos solúveis totais
(SST)¹

Acidez² Ratio³

A 4,61 ± 0,08 0,34 ± 0,02 13,43±0,93

B 11,61 ± 0,31 0,42 ± 0,00 27,46±0,87

C 3,67 ± 0,21 0,29±0,01 12,44±0,17

D 10,49 ± 0,16 0,48±0,03 22,12±1,31

E 13,00 ± 0,13 0,38±0,01 34,36±1,02

F 12,78 ± 0,13 0,49±0,00 26,32±0,19

G 13,21 ± 0,30 0,42±0,03 31,34±2,64

H 7,13 ± 0,03 0,44±0,01 16,12±0,20

I 13,12 ± 0,17 0,55±0,02 23,85±0,64

Médias ± desvios padrão das triplicatas das análises para vitamina C; 1Teor de sólidos
solúveis totais (SST) expressa em ºBrix; 2Acidez expressa em g de ácido cítrico/100 mL
de néctar; 3Ratio=SS/Acidez.

A análise de teor de sólidos solúveis totais favorece o equilíbrio da doçura dos

açúcares em relação à acidez dos ácidos orgânicos, equilíbrio este satisfatório com a

finalidade de atender aos parâmetros sensoriais do produto em questão. A maioria do

material solúvel presente em sucos cítricos, englobando 90% destes, incluem os

carboidratos, e o restante, 10%, compreende os ácidos, assim o percentual de sólidos

solúveis totais constitui o conteúdo de açúcar, de sacarose (Kimball et al., 2005).

Os valores encontrados variaram de 3,67 ºBrix até 13,12 ºBrix, Figueira et al.

(2010), ao analisar néctares de laranja comerciais na cidade de Botucatu-SP,

encontraram teor de sólidos solúveis totais na faixa de 11,50 – 12,80 ºBrix, aproximando

dos valores máximos encontrados no presente trabalho.

Entretanto as amostras A, C e H, apresentaram teores de sólidos solúveis totais de

4,61 ºBrix, 3,67 ºBrix e 7,13 ºBrix, respectivamente e quando comparando com a



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

154
legislação vigente para suco de laranja, os valores estão fora do mínimo estabelecido

para o padrão de identidade e qualidade que é de 10,5 ºBrix (Brasil, 2000).

Dois dos néctares com teores de sólidos solúveis totais baixos (A e C), em suas

embalagens, apresentam como ingredientes adicionados edulcorantes, sendo estes

sucralose e acessulfame de potássio. O terceiro (H) com teor baixo, declara na rotulagem

não ter adição de açúcares, sendo a porção proveniente apenas da fruta. Os demais, no

entanto, sofreram adição de açúcar, compatível, portanto, com o teor alto de sólidos

solúveis totais.

Os teores de acidez titulável para os nove néctares estão na faixa de 0,29 g de

ácido cítrico/100g com o menor valor e 0,55 g de ácido cítrico/100 g para o maior valor.

Ainda segundo Figueira et al. (2010), o mesmo encontrou em amostras de néctar de

laranja acidez titulável com média de 0,55 g de ácido cítrico/100 g de néctar, valores

similares também ao encontrado por Almeida (2014), valor médio de 0,59 g de ácido

cítrico/100 g de néctar.

Podem ocorrer oscilações de acidez titulável em diferentes néctares devido esse

parâmetro estar em consonância à forma de obtenção do suco base, os tipos de cultivar,

período de maturação, e ainda variar de acordo com as diluições em que os mesmos

passam na indústria (Endo, 2010).

O ratio, fator que indica a relação entre o teor de sólidos solúveis totais e a acidez

titulável, é muito utilizado nas indústrias como forma de detecção do grau de maturação

da fruta em si, tal que, resulte num produto com aceitação sensorial e de qualidade,

atuando como índice significativo para produção da variedade cítrica de sucos, aplicado

na padronização dos mesmos, sendo uma das características mais consideradas pelos

consumidores (KIMBALL, 1991; QUEIROZ e MENEZES, 2010).

Os valores encontrados para o ratio situaram-se entre 12,44 e 34,36. Ao recorrer à

literatura, verificou-se que Figueira et al. (2010) encontrou valores para ratio de 18,79 a

27,17, Ferrarezi (2008) de 17,1 a 35,2 e Frata (2006) de 16,82 a 32,14, valores estes

próximos ao encontrado para os néctares analisados. Valores esses, inclusive, dentro da

legislação para suco de laranja, onde o mínimo determinado para o padrão de identidade

e qualidade é 7,0, situando-se bem acima deste (BRASIL, 2000).

A Tabela 2 expressa os resultados encontrados para análise de pH.
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Tabela 2 – Média dos resultados das análises de pH das amostras de néctares de laranja

analisadas adquiridas no comércio de Sete Lagoas-MG.

Marcas pH

A 3,28 ± 0,03

B 3,02 ± 0,04

C 3,31 ± 0,09

D 3,22 ± 0,06

E 3,41 ± 0,03

F 3,27 ± 0,05

G 3,39 ± 0,03

H 3,21 ± 0,04

I 3,62 ± 0,01

*Médias ± desvios padrão das triplicatas das análises para pH

O pH do alimento é um dos fatores fundamentais para determinação de quais

microrganismos poderiam ser capazes de crescer no produto, sendo utilizado, assim, na

definição de procedimentos adequados à sua conservação (SCOTT e WEDDIG, 2000).

Apesar de não haver na legislação, padrões fixados para pH de sucos e néctares

em geral, a determinação deste é de suma importância, principalmente tratando-se de

bebidas, devendo ser inferior à 4,5, uma vez que acima desse valor, há situação propícia

ao crescimento de Clostridium botulinum (SILVA et al., 2005).

O pH nos sucos cítricos é baixo, na faixa de 3,0 e 4,0, além de variar

insignificativamente, permanecendo por um período considerável, devido à presença de

ácido cítrico, que tem função de solução-tampão (KIMBALL et al., 2005).

Tratando-se do pH, as médias encontradas variaram entre de 3,02 e 3,62, assim

sendo, os valores médios de pH obtidos para todas as amostras de néctares de laranja

são inferiores a 4,5. Resultados semelhantes aos encontrados por Almeida (2014), em

estudo de néctares comercializados em supermercados de Campina Grande-PB, onde os

valores situaram-se entre 3,02 e 3,46, e ainda próximo ao encontrado Endo (2010), num

estudo com néctares de laranja, que encontrou valores entre 3,63 a 3,85.

Com a finalidade de se comparar os valores declarados na rotulagem com o valor

encontrado de carboidrato e vitamina C, recorreu-se à legislação, onde através da

Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, a Diretoria Colegiada da Agência
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Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere, aprova o

Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, onde,

declara que “será admitida uma tolerância de ± 20% com relação aos valores de

nutrientes declarados no rótulo.”

Em relação à porcentagem de suco presente em néctares a Instrução Normativa nº

42, de 11 de setembro de 2013, descreve a quantidade mínima de suco da respectiva

fruta em néctares de duas frutas, especificamente laranja e uva, devendo ser obrigatória a

quantidade mínima de 50% de suco e/ou polpa da respectiva fruta (BRASIL, 2013).

E ainda, juntamente com a alteração preconizada, mesmo existindo néctares fora

do exigido, muitos néctares modificaram-se para misto. Além do suco/polpa de laranja, foi

adicionado, em conjunto, o suco de maçã, com o objetivo de atingir o teor determinado

pela Instrução Normativa. Em relação à composição nutricional, é um ponto positivo no

que se diz a respeito do complemento, onde o mesmo oferece quantidade maior de fibras

e nutrientes, como minerais e vitaminas (NOGUEIRA et al., 2007).

De acordo com Rizzon et al. (2005), o suco e ainda os outros derivados da maçã,

são preparados essencialmente com frutas conceituadas como de descarte, onde não

correspondem ao padrão exigido de cultivares, como características em relação a aspecto,

tamanho, uniformidade, tornando o mesmo de baixo custo e ainda como vantajoso para o

mercado, além da fruta não interferir no aroma, sabor e aspecto.

No entanto, o que se percebe, no segundo semestre de 2016, é que as indústrias

não conseguiram atender o que a legislação preconiza, existindo ainda no mercado

néctares com a porcentagem de 30% e 40% de suco de fruta, estando fora do limite

exigido.

Na Tabela 3 tem-se os valores declarados, encontrados e tolerados pela RDC nº

360 para carboidrato.

Analisando os valores, apenas as marcas A e C não estão em conformidade com a

legislação, em relação ao valor declarado e o encontrado, comparando-se assim com a

faixa tolerada pela RDC nº 360, onde a marca A se encontra cerca de 16% a mais que o

valor superior e a marca C 22% a mais que o limite superior. Os demais se encontram

dentro da amplitude tolerada pela legislação.
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Tabela 3 – Médias dos teores de carboidratos totais encontrados nas análises e valores
declarados nas respectivas embalagens dos néctares de laranja

Teor de carboidrato

Marcas Declarado (g)
Porção 200 mL

Encontrado(g)
Porção 200 mL

Tolerado pela RDC nº
360**

A 6,6 9,22* 5,28–7,93

B 22 23,22 17,6–26,4

C 5 7,33* 4–6

D 20 20,98 16–24

E 23 26,00 18,4–27,6

F 22 25,56 17,6–26,4

G 25 26,42 20–30

H 12 14,27 9,6–14,4

I 23 26,24 18,4–27,6

**Limite mínimo e máximo de 20% tolerado pela RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003,
em relação aos valores de nutrientes declarados na rotulagem nutricional de alimentos
embalados (ANVISA, 2012); *Valores em desacordo com a legislação de declaração na
rotulagem

Na Tabela 4 tem-se os valores declarados, encontrados e tolerados pela RDC nº

360 para vitamina C.

No trabalho, houve grande variação nos teores de vitamina C nas nove marcas

analisadas, valores estes entre 13,54 a 37,10 mg/100 mL de néctar, representando cerca

de 2,7 vezes a diferença do maior para o menor valor. Frata (2006) encontrou média de

42,88 mg/100 mL em um estudo realizado com néctares de laranja industrializados,

Ferrarezi (2008) também encontrou variabilidade no teor, compreendendo na faixa de

14,6 a 71,5 mg/100 mL de néctar, em uma avaliação de néctares e sucos de laranja

pronto para beber, e ainda Oliveira et al. (2008) encontrou média de 54,65 mg/100 mL de

néctar de laranja acondicionados em embalagens cartonadas, no momento da abertura.
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Tabela 4 – Teores médios de vitamina C encontrados e valores declarados nas
embalagens das amostras de néctares de laranja analisadas.

Teor de vitamina C
Marcas Declarado (mg)

Porção 200 mL
Encontrado (mg)
Porção 200 mL

Tolerado pela RDC nº
360**

A 6,8 27,08* 5,4–8,2

B 15 58,90* 12,0–18,0

C 45 27,20* 36,0–54,0

D 14 56,36* 11,2–16,8

E 121 82,54 96,8–145,2

F 88 74,21 70,4–105,6

G 45 44,97 36,0–54,0

H 30 44,46* 24,0–36,0

I nd 68,73 –

**Limite mínimo e máximo de 20% tolerado pela RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003,
em relação aos valores de nutrientes declarados na rotulagem nutricional de alimentos
embalados (ANVISA, 2012); *Valores em desacordo com a legislação de declaração na
rotulagem; nd = não declarado

De acordo com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a ingestão

diária recomendada (IDR) de vitamina C para adultos é de 45 mg (BRASIL, 2005).

Assim, conforme os resultados do presente trabalho, revelam que para atender o valor, a

ingestão de néctar estaria entre 121 mL e 332 mL.

Em relação aos valores encontrados e declarados, há uma maior inconformidade

com a legislação, comparando aos valores de carboidrato. As marcas A, B, C, D e H

estão em desacordo com a declaração de vitamina C. Sendo as marcas A, B, D e H

acima do limite superior tolerado e apenas a marca C abaixo do limite inferior. A

discrepância de valores compreende mais que o triplo do limite superior.

Já na Tabela 5, são apresentadas as quantidades de polpa/suco de fruta

declaradas nas embalagens nos néctares de laranja analisados.
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Tabela 5 – Quantidade de polpa/suco de fruta declaradas nas embalagens nos néctares
de laranja analisados.

Marcas Teor de polpa/suco (%)

A 30*
B 30*
C 30*
D 40*
E 40*
F 50
G 50

H 60*

I 66

*néctares declarados como mistos; em cinza néctares fora da Instrução Normativa nº 42,
de 11 de setembro de 2013 (mínimo 50% de polpa/suco da respectiva fruta)

Das 9 marcas analisadas, como apresentado na Tabela 5 acima, apenas 4 estão

de acordo com o padrão estabelecido para quantidade mínima de polpa/suco de fruta,

enquadrando em até mesmo em valores superiores ao limite mínimo.

As marcas A, B, C, D e E, portanto, estão em desacordo com o limite mínimo para

teor de polpa/suco de fruta. Já nas marcas A e C também foram encontrados valores

diferentes em relação aos declarados na embalagem para carboidrato e vitamina C.

A Tabela 6 mostra os resultados dos parâmetros de cor para as nove amostras de

néctar de laranja.

É possível constatar que a amostra G apresentou média para o parâmetro L

(luminosidade) de 46,37, sendo uma das amostras de maior luminosidade, e as amostras

F e H apresentaram similaridade para esse parâmetro, com médias 45,89 e 45,20,

respectivamente.
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Tabela 6 – Parâmetros colorimétricos (L, a, b) das amostras de néctares de laranja
analisadas

Marcas Parâmetros colorimétricos

L a b

A 40,28 ± 0,43 -1,29 ± 0,51 18,10 ± 0,87

B 38,83 ± 0,70 0,79 ± 0,64 19,63 ± 0,91

C 39,22 ± 034 0,50 ± 1,01 22,58 ± 0,48

D 39,72 ± 0,90 -1,62 ± 0,88 13,58 ± 2,68

E 40,03 ± 2,22 0,26 ± 0,55 25,65 ± 2,30

F 45,89 ± 3,22 1,13 ± 0,80 33,61 ± 1,14

G 46,37 ± 2,13 -1,27 ± 0,52 18,12 ± 0,26

H 45,20 ± 0,65 -3,87 ± 0,15 17,83 ± 0,43

I 38,47 ± 1,92 3,33 ± 1,38 24,37 ± 1,77

* “L” representa a luminosidade (L* = 0 é preto e L* = 100 representando claridade total).
As coordenadas “a” e “b” são as que indicam a direção das cores são: +a* = vermelho e -
a* = verde; +b* = amarelo e –b* = azul

Pelo resultado, a luminosidade não foi proporcional à quantidade de polpa/suco de

fruta presente nos néctares, visto que os néctares de maior luminosidade são os néctares

com maior teor de polpa/suco de laranja, não sendo um parâmetro a se considerar nesse

aspecto, como referência.

Porém, não poderia ser limitante este fator, devido alguns néctares terem adição de

corante caroteno, mesmo sendo extrato natural, são adicionados, é o caso dos néctares

de marca A, B e F.

Para a coordenada “b”, indicativo de resultado positivo sendo a cor a amarela,

todas as amostras comportaram com resultados acima de 0 (zero), como já esperado

para néctares de laranja, sendo a cor amarela característica própria da fruta. A amostra F

foi o néctar de maior valor para este parâmetro, apresentando um expressivo valor, diante

à adição do corante caroteno.

Nas Tabelas 7 e 8, estão apresentadas as médias obtidas pelos avaliadores quanto

à cor, aroma, sabor, impressão global e intenção de compra dos néctares, através da

análise sensorial.
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Tabela 7 – Média das notas atribuídas pelos julgadores no teste de aceitação aos
atributos sensoriais cor, aroma, sabor e impressão global dos néctares de laranja

Atributos sensoriais
Marcas Cor Aroma Sabor Impressão global

A 6,80 a 6,29 a 5,46 abc 5,90 abc

B 6,75 a 6,22 ab 6,02 a 6,18 a

C 3,57 d 4,59 e 4,08 de 4,07 e

D 5,62 b 5,36 cd 4,72 cde 5,07 cd

E 6,77 a 5,79 abc 5,68 ab 5,96 ab

F 7,24 a 5,83 abc 5,09 bc 5,68 abc

G 4,66 c 4,72 de 4,01 e 4,34 de

H 6,69 a 6,22 ab 4,98 bcd 5,45 abc

I 6,74 a 5,50 bc 4,74 cde 5,19 bc

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, ao nível de 5% de
significância, pelo teste de Tukey

Para todos os atributos sensoriais avaliados, houve diferença significativa entre as

amostras. Em relação à cor, apenas as marcas C, D e G diferiram entre todas as outras.

A marca C compreendeu o néctar com a média de aceitação mais baixa, 3,57, ambos na

faixa do “desgostei”, com amplitude “ligeiramente” e “moderadamente”. As amostras com

as cores mais aceitas sensorialmente, pela estatística, A, B, E, F H e I não se diferem,

são as amostras com maior valor para o parâmetro “b”, sendo a amostra F de maior nota

na categoria, indicando preferência por cores mais acentuadas para o amarelo, sendo, as

demais, as cores menos aceitas, tendo cores “menos” amarelas, um amarelo pouco

pronunciado.

Para o atributo aroma, as marcas C e G tiveram destaque baixo significativo, com

as menores notas da categoria, 4,59 e 4,72, respectivamente, variando de “desgostei

ligeiramente” a “não gostei nem desgostei”. Para o sabor, novamente as marcas C, D e G

apresentaram notas mais baixas, sendo o mesmo esperado para impressão global, onde

as três compreendem os menores valores adquiridos para aceitação.
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A marca B apresentou nota superior para quase todas as categorias avaliadas,

sendo inclusive o néctar com menor teor de polpa de fruta (30%), portanto, um dos mais

diluídos, e assim, ficando na frente dos néctares com maiores proporções de polpa de

fruta na composição (40%, 50%, 60% e 66%). E ainda, a marca B compreende um dos

néctares com maior característica de cor amarela e menor luminosidade, contribuindo

para a aceitação sensorial.

Um estudo realizado por Machado (2010), em Araraquara-SP, com suco de laranja,

demonstrou que na avaliação sensorial o suco com maior ratio obteve a maior preferência

pelos julgadores, enquanto que o suco com menor ratio recebeu menor nota, sendo o

mesmo verificado no presente trabalho com néctar de laranja, onde a marca B apresentou

maior preferência e o C menor preferência, relação proporcional com o ratio. Os néctares

com menor acidez e com maior ratio declararam sabor doce mais acentuado, tendo maior

aceitação dos julgadores. Quanto maior o valor do ratio, menor foi o sabor ácido do néctar

de laranja.

Tabela 8 – Média das notas atribuídas pelos julgadores no teste de aceitação ao
atributo intenção de compra na avaliação dos néctares de laranja

Marcas Intenção de compra

A 3,12 a b

B 3,25 a

C 2,12 c

D 2,75 a b

E 3,24 a

F 2,88 a b

G 2,11 c

H 2,79 a b

I 2,65 b

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, ao nível de 5% de

significância, pelo teste de Tukey

Em se tratando da avaliação de intenção de compra, as médias compreenderam

entre 2 e 4, notas englobando entre “tenho dúvidas se compraria” e “provavelmente
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compraria”. A maior nota foi para a marca B, corroborando com as maiores notas para a

maioria dos outros atributos sensoriais avaliados.

Um perfil sensorial e aceitação de suco de laranja pasteurizado foi definido por

Della Torre et al., (2003), onde a média obtida pelos avaliadores, para um suco

pasteurizado, com determinada marca comercial, esteve entre 2 e 3, compreendendo

portanto, “provavelmente não compraria” e “tenho dúvidas se compraria”, notas assim

similares ao encontrado.

Na Tabela 9 têm-se as comparações pareadas realizadas para o teste de

ordenação por preferência em relação às marcas dos néctares.

Tabela 9 – Comparações pareadas das somas de ordens por meio do teste de

Christensen (α=0,05).

* diferença significativa a 5% de probabilidade; ns: diferença não significativa

Diferença vs. A B C D E F G H I

Soma de ordens 521 629 743 222 652 521 399 564 251

521 - 108 * 222 * 299 * 131 * 0
ns 122 * 43

ns 270 *

629 - - 114 * 407 * 23
ns 108 * 230 * 65

ns 378 *

743 - - - 521 * 91 * 222 * 344 * 179 * 492 *

222 - - - - 430 * 299 * 177 * 342 * 29
ns

652 - - - - - 131 * 253 * 88 * 401 *

521 - - - - - - 122 * 43
ns 270 *

399 - - - - - - - 165 * 148 *

564 - - - - - - - - 313 *

251 - - - - - - - - -
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Tabela 10 – Significância das somas de ordens das formulações quando comparadas por

meio do teste de Christensen (α=0,05)

Atributo A B C D E F G H I

Preferência
quanto à marca

521 aj 629
blm

743 c 222 do 652 el 521 fjn 399 g 564
hkmn

251 io

Somas de ordens seguidas de pelo menos uma letra igual não apresentam diferença
significativa entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Christensen.

Os néctares de maior preferência, portanto, alocados em primeiro lugar, em relação

à preferência sobre a marca, com menor soma de ordens, estão néctares D e I, não

diferindo entre si quanto à ordenação de preferência. O de menor preferência foi o néctar

de marca C.

Apesar das marcas D e I compreenderem o primeiro lugar quanto à ordenação por

preferência, em relação à marca, as mesmas não obtiveram êxito quanto à média

recebida na intenção de compra, bem como na impressão global, levando em conta todos

os atributos sensoriais avaliados, estando para impressão global com média “não gostei

nem desgostei”.

Porém, como já dizia Gurak et al. (2012), o número de marcas existentes no

mercado encontra-se em um crescimento exacerbado, contribuindo para uma maior

competitividade, abrindo portas para escolha entre os consumidores. A marca constitui

assim grande importância no mercado, representando o ponto chave dentro da empresa

(KELLER e LEHMANN, 2006). E ainda, quando uma marca notifica qualidade no

subconsciente do consumidor, o mesmo torna-se fiel a ela, preferindo em obtê-la

novamente em uma compra futura, pagando até mesmo um valor mais superior (KOTLER

e KELLER, 2006). Compreende-se, portanto, que a qualidade é um distintivo do produto e

de acordo com

Gurak et al. (2012), a imagem em si do produto está na marca, ela assegura a

qualidade diversificando seu produto da concorrência, aportando um valor percebido tanto

para a marca como para a empresa que o elabora.

Contudo, nem sempre a marca representa qualidade dos atributos sensoriais,

como foi expressivo no presente estudo, onde as marcas alocadas em primeiro lugar

quanto à preferência, não obtiveram nota alta na avaliação dos atributos sensoriais.
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E ainda, em relação ao preço dos néctares, apresentados na Tabela 11 abaixo,

levando em conta que não foram, em nenhum momento, apresentados aos avaliadores,

este tem pequena correlação com a preferência pelas marcas de maior preferência, e

nenhuma associação com as amostras que apresentaram maior aceitação sensorial.

Atestando assim, que estão implícitos os conceitos de assimilação de qualidade e da

gestão dos preços praticados.

A amostra de maior aceitação global sensorial e ainda com maior intenção de

compra (B) apresenta um dos valores mais inferiores, R$3,28, sendo desproporcional a

relação preço versus aceitação versus compra. E as marcas ordenadas em primeiro

patamar, não são as duas de maior valor, apenas uma (I), apresenta o maior valor de

venda comercial, R$6,68.

O efeito do preço, por não ter sido apresentado aos julgadores, não teve

interferência na intenção de compra, destacando-se a marca B, que possui menor preço e

maior aceitação e finalidade de compra. Sendo o valor percebido (benefício/custo), a

percepção do cliente, e o valor intrínseco do produto (qualidade e sabor) limitantes na

escolha (VIEIRA e MATOS, 2012).

Vale ainda ressaltar que os preços não estão diretamente relacionados às

proporções de suco/polpa de fruta, devendo este ser uma justificativa para adequação do

valor de venda.

A marca com maior média de nota de intenção de compra e impressão global foi a

de menor preço (B), e ainda, a marca de maior preço (I) não obteve nota satisfatória tanto

na impressão global, quanto na intenção de compra, indicando que a sensorial não tem

interferência direta com o preço aplicado.
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Tabela 11 – Preços médios dos néctares de laranja comercializados em Sete Lagoas-

MG, médias das notas atribuídas pelos julgadores no teste de aceitação aos atributos

intenção de compra e impressão global na avaliação dos néctares de laranja

Marcas A B C D E F G H I

Preço *
(R$)

2,88 3,28 2,98 4,98 3,64 4,37 3,32 6,18 6,68

Intenção
de compra

3,12 ab 3,25 a 2,12 c 2,75 ab 3,24 a 2,88 ab 2,11 c 2,79 ab 2,65b

Impressão
global

5,90abc 6,18 a 4,07 e 5,07 cd 5,96 ab 5,68abc 4,34 de 5,45abc 5,19 bc

*preços médios em todo comércio local de Sete Lagoas-MG, englobando seis
supermercados, aplicados no segundo semestre de 2016, mês de agosto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A amostra B, com maior aceitação global sensorial e com maior intenção de

compra (B) é comercializada com menor preço. E marcas classificados com melhores não

foram as de maior valor de venda.

As marcas A e C que se encontraram-se em desacordo com o limite mínimo para

teor de polpa/suco de fruta e também em relação aos teores declarados na embalagem e

os verificados pela análises de carboidratos e vitamina C.

A não conformidade com teor de polpa/suco de fruta foi verificada em 5 de 9

amostras de néctares analisados, compreendendo mais da metade.

É fundamental o monitoramento e a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis

para garantir a oferta do produtos de acordo com a legislação pertinente.
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RESUMO
A maionese é uma emulsão óleo em água amplamente consumida em todo o mundo.

Devido ao seu alto teor de lipídeos, a maionese tem sido relacionada a uma série de

doenças, o que tem levado à redução do teor de óleo neste tipo de produto pelas

indústrias. Isto é um grande desafio, pois requer modificações na composição e natureza

da emulsão, afetando suas características sensoriais, físicas e de estabilidade. Dessa

forma, é importante o estudo da estabilidade de novas formulações de maioneses, uma

vez que a substituição do óleo pode modificar as propriedades reológicas e afetar a vida

útil desses produtos. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência

da goma xantana e do amido de milho sobre a estabilidade e propriedades físicas de

formulações de maionese com reduzido teor de óleo de soja. Foram elaboradas 4

formulações de maionese: tradicional (controle), light com amido de milho, light com goma

xantana e light com amido e goma. As análises de índice de cremeação, viscosidade,

microscopia óptica, textura e cor, foram realizadas com a finalidade de estudar o

comportamento físico das maioneses após 14 dias de armazenamento. As maioneses tipo

light apresentaram maior estabilidade e melhoria nos parâmetros de firmeza, consistência

e coesividade em relação ao controle. Na microscopia óptica, foi possível verificar que as

maioneses contendo os espessantes apresentaram tamanhos de gotas menores e mais

uniformes, e mostraram maior luminosidade que a maionese tradicional. Para os

parâmetros físicos e de estabilidade, a formulação contendo goma xantana e amido de

milho apresentou melhores resultados, demonstrando que do ponto de vista físico, estes

espessantes podem ser usados de forma combinada como substitutos de óleo vegetal em

emulsões alimentícias do tipo maionese.

Palavras-chave: Maionese light, substitutos de gordura, propriedades físicas,

polissacarídeos.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Mcclements (2005), uma emulsão é composta por dois líquidos imiscíveis,

usualmente óleo e água, em que um dos líquidos está disperso na forma de pequenas

gotas esféricas em outro. A localização do óleo e da água define a emulsão da seguinte

forma: uma emulsão é denominada óleo em água (O/A) se as gotas de óleo estão
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dispersas na água, e é chamada água em óleo (A/O) se as gotas de água se encontram

dispersas no óleo (PEREIRA; ROJAS, 2015).

A estabilidade de uma emulsão pode ser afetada ao longo do tempo de

armazenamento por diversos fatores como contaminação microbiológica, agentes

químicos e físicos, temperatura e uma série de condições externas (WEISS, 2002;

TEIXEIRA, 2014). Neste sentido, uma emulsão estável é aquela que mantém suas

propriedades durante todo o tempo de armazenamento estabelecido, não ocorrendo a

separação de fases ou quebra da emulsão (MCCLEMENTS, 1999). Na indústria de

alimentos, a estabilidade é um fator crucial para o desenvolvimento de novos produtos,

por isso, são feitas diversas pesquisas a fim de aumentar a estabilidade de emulsões pelo

maior tempo possível (CASTRO, 2003). As emulsões podem ser estabilizadas pela adição

de estabilizantes e emulsificantes que auxiliam na manutenção da estrutura inicial das

emulsões, bem como no formato esférico das gotas. Estes compostos formam filmes

interfaciais ao redor das gotículas imersas na fase dispersa, de forma que a fase dispersa

consiga se mover em conjunto com a fase contínua (TEIXEIRA, 2014).

A maionese é uma emulsão óleo em água, um molho condimentado consumido a

nível mundial (MIN; BOFF, 2002). Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n°

276/2005, a maionese é definida como “produto cremoso em forma de emulsão estável e

acidificada, preparada a partir de óleo vegetal, água e ovos, podendo ser adicionada de

outros ingredientes que não descaracterizem o produto” (BRASIL, 2005). A maionese é

uma dispersão coloidal, ou seja, é formada por dois líquidos imiscíveis, sendo classificada

como uma emulsão elástica e semissólida (DEPREE; SAVAGE, 2001). O comportamento

reológico apresentado pela maionese é relevante para a escolha do consumidor, que,

cada vez mais exigente, tem dado muita atenção à imagem e apresentação do produto

buscando conjuntamente cada vez mais qualidade. Este comportamento é de extrema

importância, pois possui relação direta com sua estrutura, cremosidade, aparência e

estabilidade da emulsão (DI MATTIA et al., 2010). A rigidez ou fluidez de uma maionese

vai depender de vários fatores como a quantidade de cada componente, qualidade da

água, e simultaneamente, de outros parâmetros importantes que incluem viscosidade,

método de mistura, tamanho das gotículas de óleo, dentre outros (LOPES, 2014).

Na obtenção da maionese, a gema de ovo está entre os ingredientes principais por

possuir ação emulsificante, uma vez que atua na estabilização da emulsão mantendo as

gotas de óleo emulsionadas na fase aquosa do produto (DICKINSON, 2001). O sal e o

açúcar, além de conferirem sabor à maionese, atuam como conservantes e apresentam
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funções próprias e específicas. O açúcar controla a atividade de água em uma emulsão e

o sal pode dificultar o crescimento microbiano (agindo dessa forma como conservante),

influenciando também na taxa de oxidação do óleo na emulsão. O ácido acético é mais

utilizado no preparo de maionese e possui a função de conservante já que reduz o pH da

emulsão e previne contra a deterioração e rancificação (ARAÚJO, 1995; JAEGER, 2012).

O componente de maior concentração na maionese é o óleo vegetal, cerca de 70%

a 80%, sendo o óleo de soja o mais utilizado. Para a formação de uma maionese mais

consistente e rígida é utilizada uma concentração elevada de óleo (JAEGER, 2012).

Segundo Pinheiro e Penna (2004), a gordura contém propriedades físicas que são

importantes na elaboração de produtos alimentícios, influenciando na aparência e

contribuindo para suas características sensoriais (suculência e maciez) por garantir mais

sabor aos alimentos.

Devido à grande quantidade de óleo em sua composição, a maionese é um

alimento muitas vezes relacionado a uma série de doenças, principalmente doenças

cardíacas (PARK; OLAWUYI; LEE, 2020). A ingestão de níveis elevados de gordura

causa doenças cardiovasculares, hipertensão e obesidade (OGNEAN; DARIE; OGNEAN,

2006). Logo, a fim de melhorar os hábitos alimentares e prevenir estas e outras doenças,

os consumidores estão preferindo alimentos com teor reduzido de gordura. Considerando

tal fato, molhos, maioneses e outros produtos com menor teor de lipídeos tem se tornado

uma exigência desses consumidores (MATTES, 1998). Embora a alta tecnologia esteja

fortemente presente nas indústrias de alimentos, a isenção ou substituição da gordura por

outro ingrediente que mantenha as características físicas originais da emulsão, sem

desestruturá-la e desestabilizá-la, ainda é um grande desafio (JIMÉNEZ et al., 2001).

De acordo com Su et al. (2010), quando se reduz o óleo de uma maionese a

menos de 60%, é possível obter propriedades reológicas semelhantes à da maionese

tradicional se forem adicionados à sua composição amido modificado ou géis de

polissacarídeos. Além da atuação na fase aquosa, estes espessantes atuam na interface

entre o óleo e a água formando filmes elásticos prevenindo a desestabilização e

dificultando os processos de sedimentação, floculação e coalescência (PARK; OLAWUYI;

LEE, 2020, XIE; HETTIARACHCHY, 1997).

A goma xantana é um polissacarídeo de grande interesse industrial por ser

utilizada na manutenção das propriedades reológicas de vários alimentos, demonstrando

excelente atuação na estabilidade de emulsões alimentícias. Atua como agente

dispersante, espessante de soluções aquosas, apresentando propriedades
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pseudoplásticas e enorme compatibilidade com outros espessantes, incluindo o amido de

milho (KIOSSEOGLOU et al., 2003). A adição de goma xantana em emulsões O/A pode

aumentar a viscosidade da fase contínua e dificultar o processo de separação de fases,

exercendo um papel importante no controle da textura e na durabilidade de muitos

alimentos industrializados (LUVIELMO; SCAMPARINI, 2009).O amido de milho é um

polissacarídeo que atua como substituto de gordura e é capaz de conferir uma

característica sensorial similar à gordura, porém com valor calórico inferior. É

frequentemente utilizado por ter baixo custo e por promover estabilidade, conferir corpo e

consistência devido à sua ação espessante (AKOH, 1998).

É de extrema importância que a indústria se preocupe e aposte em pesquisas

relacionadas ao desenvolvimento de produtos com teor de gordura reduzido, incentivando

o consumo de alimentos nutritivos, mas que se mantenham ainda saborosos e estáveis

fisicamente (ZHU et al., 2020; CÂNDIDO, 1996). Vale ressaltar que para emulsões

alimentícias é de grande importância o estudo de alguns parâmetros físicos como textura,

viscosidade e morfologia para se alcançar estabilidade desejável e longevidade. Assim, o

objetivo desta pesquisa foi avaliar as propriedades físicas e a estabilidade de emulsões

do tipo maionese com teor reduzido de lipídeos adicionadas de amido de milho e/ou goma

xantana.

2. METODOLOGIA
Material

Os ingredientes usados nas formulações de maionese (óleo de soja, açúcar, sal,

vinagre [ácido acético 4% m/v], amido de milho e ovo) foram comprados em mercado

local em Sete Lagoas-MG e utilizados dentro do prazo de validade. A goma xantana foi

obtida da empresa Prime Foods (200 mesh).

Métodos
Preparo das diferentes formulações de maionese

As maioneses foram elaboradas no Laboratório de Tecnologia de Óleos e Gorduras,

do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-

Rei, Campus Sete Lagoas. A formulação da maionese tradicional foi adaptada de

Giacintucci et al. (2016) e a partir de testes preliminares foram estabelecidas as

composições das maioneses com reduzido teor de óleo de soja (tipo light) conforme

Tabela 1.
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Tabela 1 - Ingredientes e proporções utilizadas nas formulações das maioneses

elaboradas com amido de milho (AM) e/ou goma xantana (GX).

Ingrediente
(% m/m)

Formulações das maioneses

Tradicional Light
com AM

Light
com GX

Light
com AM+

GX

Óleo de soja 80 20 20 20
Açúcar 0,5 0,5 0,5 0,5
Sal 1 1 1 1

Vinagre 8 8 8 8
Gema de ovo 8,5 8,5 8,5 8,5

Água 2 52 60,5 53
Amido de
milho _ 10 _ 8

Goma
xantana _ _ 1,5 1

Fonte: Autores (2016).

O amido de milho e a goma xantana foram diluídos em água destilada sob agitação

e aquecimento com temperaturas entre 30 e 40°C até obtenção de um gel “translúcido”.

A maionese foi preparada utilizando as metodologias descritas por Su et al. (2010)

e Mun (2009) com algumas modificações. Em um liquidificador de potência 600 W foram

adicionados açúcar, ovo, sal, vinagre, água, e homogeneizados por 1 minuto na

velocidade 3. De acordo com cada formulação, foi adicionada à mistura a solução de

goma xantana e/ou amido de milho homogeneizando-se por 3 minutos. Em seguida, o

óleo de soja foi adicionado lentamente (em fio) durante 6 minutos, mantendo-se a

homogeneização na mesma velocidade.

Cada amostra de maionese produzida foi armazenada em proveta graduada de

100 mL e estocada por 14 dias a temperatura ambiente (aproximadamente 25°C ± 2°C).

O experimento foi realizado em triplicata e todas as análises foram realizadas no 14º dia

de armazenamento.

Índice de Cremeação
Os resultados de estabilidade foram reportados pelo índice de cremeação (IC),

onde IC% = H/H0 x 100, sendo que H representa à altura da fase creme com o tempo de

estocagem e H0 a altura inicial da amostra de maionese.
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Avaliação microscópica das gotas
O tamanho das gotas de óleo das formulações de maionese foi observado

qualitativamente utilizando um microscópio óptico da marca ZEISS (Primo Star) com

acoplamento de máquina fotográfica (Axion Cam Erc5s). Foram registradas 3 imagens de

cada amostra utilizando o aumento de 40X.

Avaliação de cor
O colorímetro (modelo CR400) da marca KONICA MINOLTA foi utilizado para

realizar a análise de cor das amostras de maionese. Estas foram avaliadas em relação

aos parâmetros de cor (L*e b*), onde L* representa a luminosidade, variando do branco

(L=100) ao preto (L=0); e b* representa a coordenada de cor, variando de + b(amarelo)a–

b(azul). As amostras foram avaliadas em triplicata.

Viscosidade das maioneses
A viscosidade das maioneses foi realizada usando viscosímetro da marca

BROOKFIELD (modelo DV-II+), conectado a um computador provido do software

Rheocalc versão 3.3. As análises foram realizadas pela resposta da viscosidade da

amostra submetida a uma velocidade de rotação entre 10 a 200 rpm.

Parâmetros de textura das maioneses

Para a avaliação dos parâmetros de textura (firmeza, consistência e coesividade)

das amostras de maionese foi utilizado o texturômetro TA. XTP/US da marca STABLE

MICRO SYSTEMS equipado com uma sonda de 35 mm de diâmetro. As amostras de

maionese foram colocadas em um recipiente cilíndrico (diâmetro 50 mm e altura 40 mm),

e elevadas até uma altura de 20 mm aproximadamente. A velocidade de penetração da

sonda na amostra foi fixada em 60 mm por minuto, de modo que a sonda não ficasse

presa no fundo do recipiente cilíndrico. As informações obtidas através dos ensaios

extrusão foram lidas em um microcomputador conectado ao texturômetro com o auxílio do

software Exponent lite versão 5.1.1.0. A firmeza foi calculada pela força máxima da sonda

quando penetrada na amostra. A consistência foi obtida pela área da força obtida (curva

do gráfico) até a força máxima. Por último, a coesividade foi obtida pela força de saída da

sonda da amostra (negativa). As análises foram realizadas em triplicata.
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Análise estatística

Os resultados dos parâmetros de cor, firmeza, consistência e coesividade foram

submetidos à análise de variância (ANOVA), seguido de Teste de Tukey ao nível de 5%

de significância, utilizando o programa Sistema de Análise Estatística - SANEST (versão

3.0).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Índice de cremeação
Os resultados de estabilidade mostraram que a maionese tradicional foi a única a

apresentar separação de fases no décimo quarto dia de armazenamento (índice de

cremeação de 0,5%). Segundo Mcclements (2005), para que ocorra a cremeação, a fase

dispersa deverá se separar da fase contínua, ou seja, ocorrerá a separação de fases.

Esta separação além de aumentar a instabilidade da emulsão, provocará perdas nas

qualidades sensoriais e físicas.

A instabilidade da maionese tradicional resultou na formação de duas fases, sendo

a fase oleosa composta pelo óleo de soja e a fase creme composta pela mistura

emulsionada. Esta mistura apresentou-se como não homogênea, provavelmente devido à

coalescência das gotas de óleo. Esta menor estabilidade pode estar relacionada ao fato

de que os agentes emulsificantes desta formulação controle foram apenas as proteínas e

lecitina presentes na gema de ovo. É importante relatar que apesar do baixo valor do

índice de cremeação, a maionese tradicional apresentou muitas “ranhuras”,

demonstrando um aspecto indesejável e característico de instabilidade (Figura 1).

Rodrigues (2011) estudou as características da maionese formulada com azeite de

pequi e adicionada de amido de milho ou amido de milho modificado em substituição ao

óleo de soja e verificou que a maionese com óleo de pequi sem a adição de espessante

(controle) apresentou maior instabilidade quando comparada às demais. O autor ainda

concluiu que a adição de amido de milho (9% m/m) e amido modificado (2% m/m)

contribuiu para melhorar a estabilidade das maioneses devido à ação destes espessantes

na fase continua, que atuaram retardando o movimento das gotículas de óleo.

As maioneses light contendo os espessantes goma xantana, amido de milho e

goma xantana + amido de milho não apresentaram separação de fases, permanecendo

estáveis após 14 dias de estocagem em temperatura ambiente.
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Figura 1 - Estrutura das maioneses nos 1° e 14° dia de armazenamento sob temperatura

ambiente.

Fonte: Autores (2016)

A presença dos polissacarídeos aumentou a viscosidade da fase aquosa que

resultou em menor mobilidade das gotas e consequentemente, melhorou a estabilidade

das emulsões (BARBOSA, 2013; NIKZADE; TEHRANI; SAADATMAND-TARZJAN, 2012).

Além disso, a maionese contendo goma xantana + amido de milho apresentou uma

estrutura visualmente mais firme, enquanto que as outras formulações apresentaram uma

característica “leitosa”. Este resultado sugere que possíveis interações entre os dois
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espessantes podem ter contribuído favoravelmente para a firmeza e estabilidade da

maionese (PEREZ et al., 2009).

Avaliação microscópica das gotas

As formulações de maionese foram analisadas por microscopia óptica e o tamanho

das gotas foi observado. Segundo Mcclements (2005), o tamanho das gotas em uma

emulsão deve ser controlado, pois tem relação direta com as características sensoriais e

físicas do produto final, afetando também sua vida de prateleira.

As imagens de microscopia óptica das amostras de maionese estão apresentadas

na Figura 2. Foi possível observar que a maionese tradicional apresentou maior tamanho

de gotas e estas estavam visivelmente mais polidispersas. Provavelmente isso ocorreu

devido à agregação e posterior coalescência das gotas de óleo, demonstrando que

apenas a presença dos emulsificantes presentes na gema do ovo não foi suficiente para

estabilizar a emulsão. As maioneses adicionadas de espessantes apresentaram gotas

menos polidispersas, o que indica maior estabilidade e corrobora com análise de índice

cremeação.

Figura 2 - Imagens da microscopia óptica das maioneses no 14° dia de

armazenamento.

Fonte: Autores (2016).
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A maionese com amido de milho apresentou gotas levemente coalescidas e

maiores em comparação com a maionese contendo goma xantana e goma xantana +

amido de milho. Isto pode ser explicado pelo fato de o amido de milho possuir um elevado

número de grânulos cisalhados, possibilitando a alta incidência da retrogradação, que

levou à instabilidade (UTPOTT, 2012).

As maioneses contendo apenas goma xantana e goma xantana + amido de milho

apresentaram menor tamanho de gotas, e gotas menos polidispersas, sugerindo maior

viscosidade e estabilidade nestas emulsões. Sun, Gunasekaran e Richards (2007)

avaliaram o efeito da adição de goma xantana sobre as propriedades físico-químicas em

uma emulsão O/A adicionada de isolado proteico de leite, e concluíram que a adição de

goma xantana (0,5% m/v), diminuiu o tamanho de gotas e aumentou a viscosidade do

sistema. Logo, nas duas formulações mais estáveis deste trabalho a presença da goma

xantana pode ter dificultado a aproximação das gotículas e evitado a floculação das

mesmas.

Avaliação de cor
A avaliação da cor dos alimentos em uma indústria alimentícia é essencial, visto

que os consumidores ao escolherem seus produtos observam primeiramente o aspecto

visual para aceitação ou rejeição (BATISTA, 1994). Na Tabela 2, são apresentados os

valores do parâmetro luminosidade (L*) e da coordenada cromática (b*).

Segundo Worrasinchai et al. (2006), os consumidores têm preferência por

maioneses que apresentem um aspecto mais luminoso, sendo a luminosidade

considerada uma característica importante a ser analisada. De acordo com os resultados,

pode-se observar que houve aumento no parâmetro L* quando a quantidade de óleo de

soja foi reduzida e os espessantes foram acrescentados. De forma geral, todas as

amostras de maionese tenderam mais para o branco, pois apresentaram valores acima de

60 para este parâmetro. A maionese tradicional apresentou menor luminosidade, com

valor de L* = 80,69, enquanto que a maionese com goma xantana apresentou o maior

valor de L* = 91,51, e não diferiu significativamente da maionese com goma xantana +

amido de milho (L* = 91,22).A luminosidade e o maior brilho das amostras com

espessantes podem estar relacionados à substituição parcial de óleo e adição de

polissacarídeos, como também à formação de partículas com menores tamanhos

(UTPOTT, 2012).

Para o parâmetro b*, houve diferença significativa (p < 0,05) entre todas as

formulações de maionese. É possível afirmar que todas as amostras apresentaram
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coloração amarela, já que todos os valores encontrados de b* foram positivos. Este

resultado já era esperado uma vez que a cor amarela é característica própria deste tipo

de produto. É notável que, a maionese tradicional apresentou um valor elevado de b*

exibindo uma cor amarela intensa, enquanto as maioneses com espessantes

apresentaram valores inferiores devido à redução do óleo de soja. Os resultados obtidos

assemelham-se ao estudo de Worrasinchai et al. (2006), que reportaram que os valores

de b* diminuíram com a adição de um polímero de glicose como substituto de óleo em

maioneses.

Tabela 2 - Parâmetros de cor L* e b*das diferentes formulações de maionese.

Formulação de Maionese L* b*

Tradicional 80,69 ± 0,1 c 25,35 ± 0,08a

Light com amido de milho 87,52 ± 0,23b 14,57 ± 0,1d

Light com goma xantana 91,51 ± 0,14 a 15,15 ± 0,04 c

Light com goma xantana +
amido de milho 91,22 ± 0,11a 18,92 ± 0,07 b

Valores de médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem entre si, pelo Teste de

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Viscosidade
No décimo quarto dia de armazenamento, estudou-se o comportamento da

viscosidade das maioneses em relação à velocidade de rotação. O estudo da viscosidade

em um produto é de grande importância para avaliar sua qualidade ao longo do tempo.

Todas as amostras de maionese apresentaram um comportamento de fluido não

newtoniano, ou seja, a viscosidade diminuiu com o aumento da velocidade de rotação

(Figura 3).

Pode-se observar pelo gráfico que quando a velocidade de rotação aumenta, a

viscosidade diminui consideravelmente. Este fato deve-se à maior tensão cisalhante

exercida nas amostras de maionese, observando o aumento do torque à medida que se

aumentava a velocidade de rotação. Quando se compara o comportamento reológico das

amostras, percebe-se que a maionese tradicional apresentou menor viscosidade para

uma mesma velocidade de rotação. Essa menor viscosidade na amostra controle está

relacionada principalmente à ausência de polissacarídeos na fase contínua. Com uma

fase contínua menos viscosa, a mobilidade das gotas foi maior e resultou no processo de
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coalescência verificado na análise de microscopia óptica. Provavelmente, a estrutura da

camada interfacial formada não foi suficiente para estabilizar as gotas e manter seu

formato esférico, proporcionando maior instabilidade desta maionese. De acordo com

Freitas et al. (2009), quando é adicionado algum substituto de gordura em emulsões,

observa-se normalmente uma viscosidade maior no produto.

Figura 3 - Viscosidade das maioneses em relação à velocidade de rotação.

Fonte: Autores (2016).

Barbosa et al.(2019) ao estudarem a capacidade emulsificante de goma jataí e

caseinato de sódio em emulsão O/A, observaram que o aumento da estabilidade das

emulsões deve-se ao efeito estérico gerado pelas grandes cadeias da goma jataí que em

conjunto com o caseinato de sódio aumentaram a viscosidade da fase aquosa das

emulsões, promovendo maior espessura na camada externa da gota e uma interface mais

estável. A maionese com goma xantana apresentou viscosidade superior à maionese com

amido de milho, que pode ser explicada pelo seu menor tamanho de gotas e

consequentemente maior estabilidade.

A combinação de goma xantana + amido de milho como substituto parcial do óleo

de soja proporcionou maior viscosidade entre todas as formulações estudadas. Isto
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mostra que a combinação de dois espessantes pode melhorar as propriedades reológicas

como também a estabilidade da emulsão em comparação ao uso individual

(DESPLANQUES et al., 2012). Dessa forma, uma hipótese para a melhor estabilidade das

maioneses com goma xantana + amido de milho seria um possível sinergismo entre estes

biopolímeros.

Parâmetros de textura das maioneses

A análise de textura é realizada em função da resistência à deformação

apresentada pelos alimentos, é um atributo sensorial importante, podendo ser investigado

o seu tipo e intensidade. Os valores dos parâmetros de textura (firmeza, consistência e

coesividade) obtidos para as diferentes formulações estão representados na Tabela 3.

Tabela 3 - Parâmetros de textura (firmeza, consistência e coesividade) nas diferentes

formulações de maionese.

Amostra de
maionese Firmeza (N) Consistência Coesividade

Tradicional 57,35c 794,9c (-)30,94c
Light com amido 40,69d 589,42c (-) 21,94c
Light com goma
xantana 122,67b 1757,55b (-)82,29b

Light goma
xantana + amido 179,54a 2503,69a (-) 122,47a

Valores de médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, ao

nível de 5% de probabilidade.

Para o parâmetro de firmeza, observa-se que os valores de todas as formulações

de maionese diferiram estatisticamente entre si. A formulação composta por goma

xantana + amido de milho apresentou maior valor de firmeza (179,54 g), ou seja, a

amostra apresentou maior resistência à penetração da sonda. Esta amostra também

apresentou maior viscosidade e boa estabilidade mostrando que os agentes espessantes

em conjunto, conferiram à maionese uma textura cremosa única, proporcionando corpo e

preenchimento. O alto valor de firmeza também pode estar relacionado ao tamanho

menor de gotas e à uniformidade das gotículas de óleos observadas nesta formulação.

Mun et al. (2009) avaliaram o efeito da goma xantana e do amido de arroz

modificado na textura de maionese com reduzido teor de gordura e concluíram que a

maionese tradicional (com maior teor de lipídios) apresentou menor estabilidade e

consequentemente valores menores de firmeza. Outra conclusão foi a de que a adição de
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goma xantana junto ao amido de arroz modificado enzimaticamente, aumentou

consideravelmente os valores de firmeza e estabilidade da maionese.

A formulação de maionese contendo apenas amido de milho em sua composição

apresentou valor de firmeza significativamente menor em relação a todas outras

formulações de maionese. Tal fato pode ter sido atribuído ao fato de o amido de milho ter

sofrido retrogradação no período de armazenamento da emulsão. O que resultou em uma

menor estabilidade e valores menores de firmeza (HERALD; ABUGOUSH; ARAMOUNI,

2009).

A consistência reflete as características da amostra como um todo e está

associada, por exemplo, à ação de colocar uma colher dentro de um pote de maionese.

Os valores encontrados para as formulações de maionese mostraram um valor

significativamente maior para as maioneses light formuladas com goma xantana. Além

disso, apesar da maionese composta apenas por goma xantana ter diferido

estatisticamente da amostra com goma xantana + amido de milho, ainda apresentou um

alto valor de consistência que foi significativamente maior que as demais formulações.

Este acontecimento pode ser correlacionado aos maiores valores de viscosidade,

confirmando a forte atuação da goma xantana como espessante.

Segundo Civille e Szczesnizk (1973), o estudo da coesividade de determinado

material está relacionado a sua capacidade de extensão até se romper. Os valores

médios de coesividade das formulações de maionese tradicional e maionese light com

amido de milho também foram significativamente menores quando comparados às

maioneses com goma xantana e goma xantana + amido de milho. Pode-se inferir que a

presença da goma xantana como espessante contribuiu para um maior trabalho exercido

pela sonda de penetração para quebrar a interface entre a amostra e o sensor,

representando uma maior coesividade.

4. CONCLUSÃO

Os espessantes goma xantana e amido de milho quando usados conjuntamente

proporcionaram melhorias nas propriedades físicas em maioneses com reduzido teor de

óleo de soja. A maionese contendo goma xantana e amido de milho se destacou entre

todas as formulações de maionese. A viscosidade, a estabilidade e os parâmetros firmeza,

consistência e coesividade foram melhorados com a junção destes espessantes, pois se

obteve menores tamanhos de gotas e mais uniformidade entre as gotículas. Além disso,
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pela análise de cor foi possível verificar que as maioneses light contendo estes dois

espessantes apresentaram elevado valor para luminosidade.

Os parâmetros físicos avaliados para aplicação dos espessantes goma xantana e

amido de milho como substitutos de óleo vegetal em maionese light mostraram resultados

promissores que indicam ser interessante prosseguir com este estudo para avaliar

também os parâmetros químicos, microbiológicos e sensoriais.
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RESUMO

O kefir é um leite fermentado obtido tradicionalmente a partir da fermentação dos grãos

formados por uma associação de micro-organismos. A bebida fermentada possui elevado

valor nutricional, promovendo benefícios para a saúde dos consumidores em função das

propriedades funcionais. O objetivo do trabalho foi desenvolver diferentes formulações de

kefir, avaliar as suas características sensoriais e físico-químicas e comparar com a

legislação vigente. O leite integral UHT foi adicionado de grãos de kefir (5%) e incubado

em B.O.D a 25° C/16-18h. Em seguida, foram recuperados os grãos e preparadas as

formulações de kefir adoçado e kefir com sabores frutas vermelhas (2,5%) e mel com

cereais (5,0%), ambos com adição de 10% de açúcar. Posteriormente, os leites

fermentados foram mantidos por um período de maturação de 24h. Os produtos foram

submetidos às análises de pH, acidez e sólidos totais. A análise sensorial foi realizada

com 100 provadores não treinados, utilizando escala hedônica híbrida de 10 cm (com

escore variando de 0, desgostei muitíssimo a 10, gostei muitíssimo), a fim de avaliar os

atributos de textura, sabor, aparência, além da impressão global. Os valores médios

obtidos para a acidez titulável das formulações de kefir apresentaram em acordo com a

legislação brasileira vigente. Em todas as formulações de Kefir, os atributos avaliados na

análise sensorial obtiveram valores médios satisfatórios. No entanto, o Kefir sabor frutas

vermelhas foi o mais aceito, cujos atributos sensoriais receberam pontuação média de 7 a

8. O kefir é um produto funcional, com grande potencial de mercado, sendo uma boa

opção para os indivíduos que buscam alimentos que conferem benefícios para a saúde.

Palavras-chave: Fermentação, Leite fermentado, Alimento funcional, Qualidade.

1. INTRODUÇÃO
Os leites fermentados representam um grupo de produtos decorrentes da

fermentação, sendo parte da lactose presente no leite convertida em ácido lático pela

ação das bactérias láticas (SANTA et al., 2008). As empresas têm buscado cada vez mais

inovações na linha de leites fermentados, devido à grande demanda por novos produtos,

principalmente aqueles com propriedades funcionais, como por exemplo os probióticos,

prebióticos e simbióticos (KOMATSU, BURITI, SAAD, 2008; DA COSTA et al., 2013).

Segundo a legislação brasileira, os leites fermentados são definidos como produtos

adicionados ou não de outras substâncias alimentícias, obtidos através da coagulação e
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diminuição do pH do leite, ou reconstituído, adicionado ou não de produtos lácteos, por

fermentação láctica mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos. Esses

devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante o seu prazo de validade.

Dentre os leites fermentados, iogurte, Kefir, e coalhada são alguns exemplos (BRASIL,

2007).

Acredita-se que os grãos de Kefir tiveram origem nas Montanhas dos Cáucaso,

região de fronteira entre os continentes europeu e asiático. Estes são gelatinosos e

porosos, branco-amarelados, formados por uma associação simbiótica de bactérias e

leveduras em uma matriz de polissacarídeos denominada de kefiran (MASCARENHAS,

2012).

Na Figura 1, pode-se observar que os grãos possuem diâmetro variando entre 0,5

a 3,5 cm, volume de 0,5 a 20,0 mL/grão e forma gelatinosa assimétrica, cor amarelada ou

esbranquiçada (WESCHENFELDER et al., 2011; ZANIRATI et al., 2015).

Figura 1 - Grãos de kefir de leite.

Fonte: WIKIPÉDIA (2020).

O kefir pode ser produzido tanto a partir dos grãos quanto de uma cultura starter,

apresentando característica levemente efervescente e espumante. A microbiota presente

nos grãos é capaz de realizar a fermentação lática e alcoólica, dessa forma a bebida

fermentada é composta de ácido lático, gás carbônico, álcool, além de traços de

acetaldeído, diacetil e acetona (DIAS et al., 2016; DIAS; SILVA; TIMM, 2018; OLIVEIRA e

CASTRO, 2020).

O kefir é um alimento funcional de elevado valor nutricional, sendo composto de

vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais, além de apresentar propriedades

terapêuticas. O seu consumo constante tem sido associado a redução de risco de

doenças crônicas e também indicado no tratamento de doenças metabólicas,

gastrointestinais, hipertensão, doença isquêmica do coração, regulação dos rins, fígado,
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sistema nervoso, doenças da pele, alérgicas e redução dos efeitos da intolerância à

lactose (CARVALHO, 2011; MENESTRINA; GRISALES; CASTELLS, 2016; ALMEIDA,

2018; CONTIM; OLIVEIRA; CARDOSO NETO, 2018).

Além das características nutricionais e funcionais, as propriedades sensoriais são

aspectos de incontestável importância na aceitação dos alimentos (MONTANUCI;

GARCIA; PRUDENCIO, 2010). No kefir, estas propriedades na maioria das vezes são

influenciadas pelo tipo de leite e pelas condições de elaboração (WSZOLEK et al., 2001).

Na avaliação das características sensoriais uma importante ferramenta é o teste afetivo

de aceitação, pois exprime a opinião do consumidor frente a um produto já estabelecido

ou o potencial de um novo produto (COSTA, 2013).

O trabalho teve como objetivos a elaboração de kefir adoçado e saborizado com

frutas vermelhas e mel com cereais, a avaliação das características físico-químicas

(acidez titulável, pH e sólidos totais) e a aceitação sensorial das três formulações.

2. METODOLOGIA
Os grãos de kefir foram obtidos do cultivo artesanal na cidade de Sete Lagoas, MG.

Os preparados de frutas vermelhas e mel com cereais foram doados pela Gemacom Tech

(Juiz de Fora, MG). Para elaboração das bebidas foram utilizados açúcar cristal e o leite

UHT integral de marcas comerciais adquiridos em Sete Lagoas e utilizados dentro do

prazo de validade.

Preparação das formulações de Kefir
Para a obtenção das três formulações de kefir foram realizadas as etapas de

processo, conforme descrito na Figura 2. Foram utilizados 2 litros de leite UHT integral,

adicionados de 5% de grãos para cada formulação. Posteriormente, a mistura foi

incubada em B.O.D. (25 °C/16 a 18h) para fermentação. Após esse processo, os grãos de

kefir foram retirados por filtração, com auxílio de uma peneira. Na formulação de kefir

adoçado foi adicionado 10 % de açúcar, nas formulações saborizadas, foram adicionados

o açúcar (10%) e os preparados de frutas vermelhas (2,5%) e mel e cereais (5%). Em

seguida, as formulações foram envasadas e armazenadas sob refrigeração (10°C/24h),

para maturação. Posteriormente, as formulações foram submetidas às análises físico-

químicas e sensoriais.
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Figura 2 - Processamento das formulações de kefir.

Fonte: Modificado de FERREIRA (2008).

Análises físico-químicas
As análises físico-químicas das formulações de kefir foram realizadas conforme

metodologias descritas pela Association of Official Analytical Chemists - AOAC (2012).

Para determinação da umidade foi utilizado o método de secagem em estufa, baseado na

remoção da água por aquecimento.

O pH das amostras foi medido diretamente em potenciômetro de bancada (Cienlab

e mPA 210), enquanto o teor de acidez foi determinado por neutralização das amostras

com solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L e o resultado expresso em porcentagem (%)

de ácido lático.
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Análise sensorial

O teste de aceitação sensorial das três formulações de kefir foi conduzido no

laboratório de Análise Sensorial (UFSJ/Campus Sete Lagoas). As amostras foram

servidas em cabines individuais de cor clara, sob luz branca, para 100 provadores não

treinados. Foram avaliados os atributos textura, sabor, aparência e impressão global,

utilizando escala hedônica híbrida de 10 cm (com escore variando de 0, desgostei

muitíssimo, 5, não gostei nem desgostei até 10, gostei muitíssimo) (VILLANUEVA et al.,

2005). As três amostras foram servidas de forma monádica, em copos descartáveis de 30

mL, codificados com três dígitos aleatórios, seguindo um delineamento em blocos

completos balanceados. Juntamente com as amostras foi entregue aos provadores um

copo de água de 200 mL para limpeza do palato.

Análise estatística
Todas as análises físico-químicas foram realizadas em duplicata e os resultados

expressos em média. Os dados obtidos na avaliação sensorial foram submetidos à

ANOVA, seguidos do Teste de Tukey a 5% de significância, utilizando o programa

SISVAR (Statistical Analysis Systems), versão 5.1 licenciado (FERREIRA, 2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análises físico-químicas
Os resultados obtidos nas análises físico-químicas das formulações elaboradas

com grãos de kefir estão apresentados na Tabela 1.

Santa et al. (2008) elaboraram o kefir natural e nos sabores morango e ameixa e

encontraram valores de pH entre 4,13 a 4,58. Resultados similares foram encontrados por

Gul et al. (2015) que realizaram a avaliação da qualidade físico-química de formulações

de kefir com grãos e cultura starter utilizando leite de vaca e leite de búfala, obtendo

valores de pH entre 4,26 e 4,64. D’Angelis et al. (2020) avaliaram o pH de kefir obtidos a

partir de grãos e cultura starter liofilizada, com e sem adição de inulina, após 24 h de

maturação à 10°C, obtendo valores variando de 4,13 a 4,26. No entanto, a legislação

brasileira vigente não estipula valores de pH para leites fermentados.
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Tabela 1 – Valores médios obtidos nas análises físico-químicas das formulações de kefir
elaboradas.

Kefir pH Acidez (g de ácido
lático/100 g)

Sólidos totais (%)

Adoçado

Sabor frutas
vermelhas

4,90

5,10

0,59

0,52

16,83

20,11

Sabor mel com
cereais

4,90 0,59 20,00

Os resultados obtidos para a acidez titulável das formulações de kefir

apresentaram conforme estabelecido pela legislação brasileira vigente (< 1 g de ácido

lático/100 g) (BRASIL, 2007). Januário et al. (2016) encontraram valores de acidez

variando de 0,50 a 1,16 g de ácido lático/100 g em leites fermentados com diferentes

concentrações de grãos (2 a 6%).

No estudo realizado por Santa et al. (2008), as formulações de kefir natural e nos

sabores de morango e ameixa apresentaram valores de 0,62, 0,67 e 0,79 g de ácido

lático/100 g, respectivamente. Contim; Oliveira e Cardoso Neto (2018) avaliaram a acidez

do kefir natural e adicionado de polpa de graviola durante 28 dias de estocagem

refrigerada, os valores obtidos (1,25 a 1,48 % de ácido lático) foram superiores aos

obtidos no presente trabalho.

Em relação aos teores de sólidos totais, Santa et al. (2008) encontraram valores de

21,78% e 19,81% para kefir sabor ameixa e morango, respectivamente, corroborando

com os valores encontrados neste trabalho. Segundo Ferreira (2008), a composição final

do kefir varia com a composição básica do substrato e com as condições de elaboração.

Análises sensoriais
Os resultados descritos na Tabela 2 demonstram que os atributos sensoriais de

textura, sabor, aparência e impressão global das formulações de kefir obtiveram médias

satisfatórias de aceitação, cujos valores médios variaram de 6 a 7.

Não houve diferença significativa (p < 0,05) entre os atributos do kefir adoçado e do

produto sabor mel e cereais. No entanto, a formulação sabor frutas vermelhas foi

significativamente diferente e a mais aceita quanto aos atributos avaliados.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

201
Tabela 2 – Médias obtidas para os atributos sensoriais das formulações de kefir
elaboradas.

Kefir Textura Sabor Aparência Impressão
Global

Adoçado 6,52b 6,06b 6,49b 6,46b

Sabor frutas
vermelhas

7,31a 7,33a 7,87a 7,42a

Sabor mel com
cereais

6,13b 6,03b 6,47b 6,30b

Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Montanuci, Garcia e Prudencio (2010) avaliaram sensorialmente a aceitação de

oito formulações adoçadas de kefir. As notas obtidas para os atributos avaliados foram

similares às obtidas no presente estudo, entre 6 e 7, indicando que os consumidores

gostaram moderadamente das formulações desenvolvidas. Já Santa et al. (2008)

empregaram teste de aceitação para avaliar kefir saborizado com morango e ameixa

utilizando 80 provadores não treinados. Foram encontradas médias de aceitação entre 6 e

7 indicando uma aceitação semelhante ao produto desenvolvido neste trabalho.

Almeida et al. (2011) realizaram teste de aceitação na avaliação sensorial de kefir

formulado com leite de cabra e leite de vaca e verificaram que os dois produtos foram

bem aceitos, embora o produto a base de leite de vaca tenha tido aceitação ligeiramente

maior que o produto a base de leite de cabra.

Magalhães et al. (2010) avaliaram o uso dos grãos de kefir como cultura starter na

produção de bebidas fermentadas de soro de queijo e soro de queijo desproteinizado a

partir das características sensoriais, químicas e microbiológicas. Para os atributos

coloração, aroma, aparência e gosto, em escala hedônica de 9 pontos, as médias

variaram de 5,51 a 6,08. Em relação à aceitabilidade geral, as bebidas kefir com soro de

queijo e soro de queijo desproteinizado apresentaram notas médias de 6,08 e 5,89,

respectivamente.

Carneiro (2010) elaborou kefir a partir de cultura iniciadora selecionada com intuito

de padronizar características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais do produto.

Para o atributo impressão global obteve nota de 3,73 para o kefir tradicional, 4,65 para o

produto elaborado com cultura iniciadora por fermentação simultânea e 4,48 para o

produto elaborado com cultura iniciadora por fermentação sucessiva. Os resultados são

inferiores aos obtidos neste trabalho.
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A aceitabilidade de produtos elaborados com kefir foi confirmada no estudo de

Feijó et al. (2007), que obtiveram resultados positivos para aceitabilidade de iogurte

preparado com substrato lácteo de kefir para sabor tradicional, ou seja, sem aroma, e

saborizado com morango.

Santos et al. (2013) realizaram teste de aceitação de kefir sabor manga, utilizando

como instrumento de avaliação a escala hedônica de nove pontos. As notas atribuídas

variaram de 6 a 9, obtendo média 8 para aceitação global, o que foi considerado pelos

autores, uma aceitação bastante satisfatória diante do pouco conhecimento, relatado

pelos provadores, sobre o produto.

4. CONCLUSÃO
As diferentes formulações de kefir (adoçado e saborizados) atenderam aos valores

de acidez estabelecidos pela legislação brasileira vigente e apresentaram aceitação

sensorial satisfatória, com destaque para o produto sabor frutas vermelhas, o qual obteve

melhores resultados. Conclui-se assim que o kefir é um produto versátil, podendo ser uma

boa opção para pessoas que buscam alimentos nutritivos, funcionais e agradáveis

sensorialmente.
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RESUMO

A biomassa de banana verde é um produto obtido na forma de purê do fruto antes da

maturação. As características físico-química e sensoriais do produto permitem o uso do

mesmo em diferentes aplicações na indústria de alimentos. O estudo reológico do
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material é de suma importância para a indústria alimentícia uma vez que, equipamentos

como tanques de agitação, sistemas de bombeamento e trocadores de calor são

projetados a partir das características reológicas do fluido em questão. A presente

pesquisa tem como principal objetivo estudar a reologia da biomassa de banana verde e

suas características físico-químicas, além de seu emprego no preparo do muffin de cacau.

A biomassa de banana foi preparada a partir do cozimento de bananas verdes com casca

do tipo prata por um tempo de oito minutos sob pressão. O material final foi

homogeneizado e utilizado nas análises reológicas, físico-químicas e no preparo do

muffin de cacau. Os resultados experimentais de reologia foram realizados em um

reômetro digital de cilindros concêntricos Brookfield modelo DV III +, com spindle 94 e

mostraram que a biomassa de banana verde tem o comportamento característico de

fluido não newtoniano para temperaturas compreendidas entre 40-60°C. Os resultados

obtidos nas análises físico-químicas, evidenciaram que a biomassa é rica em

carboidratos, porém deficiente em lipídeos, o que se apresenta interessante do ponto de

vista nutricional. Os resultados da análise sensorial do muffin de cacau mostraram boa

aceitação do produto com uma impressão global de 7,92, caracterizando nota superior ao

patamar “gostei moderadamente”. Desta forma, a partir deste estudo é possível concluir

que a adição de matéria-prima com elevado valor nutricional – biomassa de banana

verde - e de características sensoriais neutras pode ser aplicada a um produto já

conhecido e que apresenta boa aceitação.

1. INTRODUÇÃO

A banana é um dos frutos mais produzidos no Brasil e amplamente consumido pela

população devido, entre outros fatores, ao preço acessível, suas características sensoriais,

facilidade de consumo e seu alto valor nutritivo. Acostumado a comer a fruta madura, o

brasileiro pouco utiliza outra forma de consumo: a banana verde e seus produtos

(BORGES et al., 2009; RANIERI e DELANI, 2014).

A incorporação da biomassa na dieta do dia-a-dia pode ser feita através da

introdução da mesma em produtos diversificados, como pães, molhos, massas, patês e

sorvetes. Na indústria de alimentos ela é utilizada como poderoso espessante, atuando

sem comprometer o sabor dos alimentos nos quais é adicionada (BORGES et al., 2009;

RAMOS et al., 2009).
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Tendo em vista os fatos apresentados, o desenvolvimento de produtos alimentícios

à base de biomassa de banana mostra-se interessante do ponto de vista econômico e

tecnológico. Industrialmente é possível realizar testes sensoriais que comprovem a

aceitação de novos produtos por parte dos consumidores, e aspectos reológicos que

avaliem a qualidade e o shelf life.

A qualidade dos produtos alimentícios também pode ser avaliada em aspectos

como a consistência e textura do produto, os quais influenciam de forma significativa a

aceitação do produto no mercado. Neste propósito, o comportamento reológico deverá ser

levado em conta em conjunto com o processamento, manuseio, controle de qualidade e

desenvolvimento de novos produtos.

Atualmente a reologia é considerada como a ciência que estuda a deformação e o

escoamento da matéria, ou seja, é o estudo da maneira como os materiais respondem à

aplicação de uma determinada tensão ou deformação (TONELI et al., 2005, FILHO et al.

2020, AYRES (2019)). De acordo com STEFFE (1996), existem diversas áreas na

indústria de alimentos nas quais o conhecimento reológico é fundamental, entre elas

destacam-se: cálculos em engenharia de processos, envolvendo grande variedade de

equipamentos, tais como bombas, tubulações, extrusores, misturadores, trocadores de

calor, dentre outros; determinação da funcionalidade de ingredientes no desenvolvimento

de produtos; controle intermediário ou final da qualidade de produtos; testes de tempo de

vida de prateleira; avaliação da textura dos alimentos e correlação com testes sensoriais;

análise de equações reológicas de estado ou de equações constitutivas.

Para este estudo, modelos reológicos são relatados em literatura específica e o

comportamento de fluidos alimentícios são estudados relacionando a tensão de

cisalhamento com a taxa de deformação (RAMOS et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2008).

O modelo reológico mais simples é aquele utilizado para os fluidos newtonianos, no

qual há uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, ou

seja, a viscosidade mante-se constante com a variação na taxa de cisalhamento. Por

exemplo, leite desnatado e derivados com baixo teor de gordura apresentam

características de fluidos newtonianos (GOMES e PENNA, 2009; OLIVEIRA et al., 2008).

Industrialmente, maiores valores de viscosidades implicam em maiores custos na

centrifugação, decantação e misturas, ocasionados por acréscimos nos tempos de

operação e gastos energéticos para a fabricação de produtos (QUEIROZ et al., 2007).

No entanto, a maior parte dos fluidos na indústria de alimentos não podem ser

caracterizados como fluidos newtonianos e modelos mais complexos são utilizados para
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sua caracterização. Ao contrário dos fluidos newtonianos, os fluidos não-newtonianos não

apresentam uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento,

isto é, os valores da viscosidade mudarão com a variação nos valores da taxa de

cisalhamento (FERREIRA et al., 2005).

O modelo a ser empregado dependerá das características do fluido a ser estudado,

sendo os mais utilizados os de Ostwald-de-Waele, Plásticos de Bingham, Hershel-Bulkley

e Casson. Leite condensado e iogurte apresentam características de fluidos tixotrópicos

ao passo que a manteiga e o sorvete se comportam como fluidos viscoelásticos (GOMES

e PENNA, 2009; OLIVEIRA et al., 2008; TONELI et al., 2005).

Os fluidos tixotrópicos, caracterizam-se por apresentar um decréscimo na

viscosidade aparente com o tempo de aplicação da tensão. No entanto, após o repouso,

tendem a retornar à condição inicial de viscosidade. Já os fluidos viscoelásticos, podem

ser descritos como aqueles que apresentam, simultaneamente, propriedades de fluidos

(viscosas) e de sólidos (elásticas) (TONELI et al., 2005).

Devido a versatilidade da biomassa de banana verde, o presente trabalho visa

estudar os aspectos reológicos e algumas características físico-químicas desta, e também

a aceitação sensorial do muffin de cacau quando aplicada em sua formulação a biomassa.

2. METODOLOGIA

A primeira etapa experimental consiste no preparo da biomassa de banana verde

que foi utilizada na elaboração do muffin de cacau. A etapa seguinte consiste na

caracterização reológica da biomassa seguida da análise sensorial do muffin, e por fim

foram realizadas as análises físico-químicas.

Este projeto foi desenvolvido nos Laboratórios de Análise de Alimentos e de

Análise Sensorial, da Universidade Federal de São João del-Rei, campus Sete Lagoas

(UFSJ-CSL).

Preparo da biomassa de banana verde

O tipo de banana utilizada na preparação da biomassa foi a banana da espécie

Musa sp da variedade “Prata” adquirida no comércio local de Sete Lagoas. Este material

foi utilizado tanto para caracterização reológica, para o preparo do muffin de cacau e para

as análises físico-químicas. O preparo da biomassa de banana verde foi realizado de

acordo com as seguintes etapas (Figura 2):
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Lavagem manual das frutas com detergente neutro e água;

Cozimento das frutas sob pressão por um tempo de aproximadamente 8 minutos;

Resfriamento até a temperatura ambiente;

Descasque manual da casca para retirada da polpa;

Homogeneização da polpa cozida em um misturador com agitação de 2000 rpm por

um tempo de 5 minutos;

Preparo da polpa na proporção 5:1 de banana cozida e água para melhor

homogeneização;

Acondicionamento da biomassa da banana em frascos herméticos apropriados.

Figura 1. Fotos das etapas do preparo da biomassa de banana verde

Fonte: arquivo da autora

Caracterização reológica da biomassa de banana verde

As medidas reológicas foram realizadas no Departamento de Engenharia Química

da Universidade Federal de São Carlos em um reômetro digital de cilindros concêntricos

Brookfield modelo DV III +, conforme Figura 2. A configuração do spindle para tais
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medidas foi o Spindle 94. Os dados coletados em cada experimento foram processados

pelo software Rheocalc V3.3.0.

Figura 2. Reômetro utilizado para análises reológicas

Fonte: arquivo da autora

As leituras foram realizadas em triplicata, nas temperaturas de 40 e 60°C e o

resultado de cada medida foi então a média aritmética dessas medidas.

Análises físico-químicas

Foram realizadas as análises de cinzas, umidade em base úmida, teor de proteínas,

lipídeos e carboidratos.

Cinzas

Os processos de determinação do conteúdo de cinzas são de grande importância

em análises de alimentos. Por exemplo, a presença de grande quantidade de cinzas em

produtos como açúcar, amido, gelatina, etc. não é desejável por indicar a presença de

sais inorgânicos (GOMES e OLIVEIRA, 2012).

A cinza é o resíduo obtido através do aquecimento de um produto em temperatura

na faixa de 550-570°C. Desta forma, a cinza de materiais de origem tanto vegetal como

animal é o ponto de partida para a análise de minerais específicos (GOMES e OLIVEIRA,

2012).
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Para determinar o resíduo mineral fixo da amostra de biomassa de banana verde

procedeu- se como o descrito no manual de Métodos Físico-químicos para Análise de

Alimentos do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).

Teor de umidade em base úmida

A umidade, ou teor de água, de um alimento é um dos mais importantes e mais

avaliados parâmetros em alimentos. É de grande importância uma vez que reflete o teor

de sólidos de um produto e sua perecibilidade (GOMES e OLIVEIRA, 2012).

Os métodos para a determinação de umidade em uma amostra são fundamentados

em sua secagem, uma vez que, considera-se que toda perda de peso é devido à perda de

umidade, em reações químicas com a água, em destilação desta e de sua interação física

(GOMES e OLIVEIRA, 2012).

Para quantificar o teor de umidade em base úmida da biomassa de banana verde

foram seguidos os procedimentos relatados no manual de Métodos Físico-químicos para

Análise de Alimentos do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).

Teor de proteínas

Os procedimentos realizados para a determinação de proteínas na biomassa de

banana verde estão descritos no manual de Métodos Físico-químicos para Análise de

Alimentos do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).

Teor de lipídeos

A determinação quantitativa de lipídeos em alimentos é, um parâmetro muito

importante para avaliações nutricionais (GOMES e OLIVEIRA, 2012).

O teor lipídico da biomassa de banana verde foi determinado pelo método de

RoeseGottlieb.

Teor de carboidratos

O teor de carboidratos é obtido a partir da diferença entre 100% e os teores de

cinzas, umidade, proteínas e lipídeos.
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Aplicação da biomassa de banana verde no preparo do muffin de cacau

Os ingredientes utilizados no preparo do muffin foram adquiridos no comércio local

de Sete Lagoas e podem ser listados: ovos brancos, óleo de coco Copra, açúcar cristal

Laçucar, cacau em pó Viver Bem e castanha do Pará.

O preparo do muffin de cacau seguiu os seguintes passos:

Mistura dos ovos e o óleo de coco por um tempo de 3 a 5 minutos em um liquidificador;

A essa mistura foi adicionada a biomassa de banana verde, açúcar cristal e cacau.

Homogeneização da mistura em um liquidificador por mais 3 minutos;

Adição e mistura manual da castanha do Pará triturada manualmente;

Acondicionamento da massa em formas próprias para muffin;

Cozimento em forno pré-aquecido a temperatura de 160°C por um tempo de 30

minutos.

Avaliação sensorial do muffin de cacau

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial da UFSJ/CSL

com 100 avaliadores não treinados, entre eles funcionários e alunos do CSL, de ambos os

sexos.

As amostras foram avaliadas quanto à aceitabilidade por meio de uma escala

hedônica de nove pontos, sendo atribuída nota 9 para “gostei extremamente” e nota 1

para “desgostei extremamente”; os atributos analisados foram: impressão global, sabor,

textura, aroma e cor, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3. Ficha utilizada para a avaliação sensorial do muffin de cacau.

Fonte: arquivo da autora
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3. Resultados e Discussões

Análises Reológicas

A Figura 4 apresenta um comparativo entre as médias dos ensaios realizados a

40°C e 60°C.

Figura 4. Ensaios reológicos da biomassa de banana verde da variedade Prata

realizados a 40°C e 60°C

A análise da Figura 4 mostra que o comportamento do material é pouco alterado

pela temperatura, ou seja, para ambas as temperaturas testadas o fluido é caracterizado

pelo comportamento de pseudoplástico e a Lei de Potência pode ser aplicada a ambos.

No entanto, é possível verificar que para uma mesma taxa de deformação, a tensão de

cisalhamento é maior na temperatura de 40°C do que no teste realizado a 60°C, indicando

que o aumento da temperatura provoca uma redução da viscosidade do fluido.

O comportamento de um alimento para aplicação industrial pode variar de forma

significativa durante o processamento, uma vez que propriedades como consistência e

textura dependem de fatores como mistura e agitação, temperatura, homogeneização,

cristalização, modificando assim a viscosidade do material. O conhecimento do

comportamento do fluido otimiza o processo, podendo reduzir custos com matérias-

primas e a partir da análise dos dados propor melhorias no processo (GALLO, 2008;

OLIVEIRA, 2005).
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A partir da Figura 5 percebe-se ainda que o comportamento da biomassa de

banana verde é típico de um fluido não-newtoniano, o que quer dizer que a variação da

taxa de deformação e da tensão de cisalhamento não é linear.

Figura 5. Identificação do comportamento reológico da biomassa de banana verde da

variedade Prata para as médias obtidas a 60°C

Uma vez que o modelo da Lei de Potência pôde ser aplicado aos dados

experimentais, foi possível verificar que o índice de comportamento (n) foi menor que 1,

característico de fluido pseudoplástico. Os fluidos pseudoplásticos apresentam a

características de aumento da viscosidade aparente com a diminuição da velocidade de

cisalhamento (FERREIRA, 2008; GALLO, 2013).
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Figura 6. Identificação do comportamento reológico da biomassa de banana verde da

variedade Prata para as médias obtidas a 40°C

A partir da Figura 6, verifica-se que o comportamento reológico da biomassa de

banana verde é semelhante ao teste com as médias de temperatura a 60°C, ou seja,

qualitativamente o fluido continua sendo caracterizado como fluido não-newtoniano.

Figura 7. Viscosidade em função da taxa de deformação da biomassa de banana

verde da variedade Prata a 60°C
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A partir da Figura 7 nota-se que o aumento da taxa de deformação da biomassa de

banana verde implica numa queda da viscosidade da mesma, ou seja, quanto maior a

força de cisalhamento aplicada ao material, mais fácil é o seu escoamento.

Análises físico-químicas

Os resultados das análises físico-químicas são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Composição físico-química da biomassa de banana verde

Parâmetros Resultados

(%)

Cinzas 0,50

Umidade em base úmida 81,96

Proteínas 1,00

Lipídeos 0,111

Carboidratos Totais 7,38

Com relação ao teor de cinzas, o valor está próximo ao encontrado por LII et al.,

(1982) ao analisar a polpa da banana verde da espécie Musa sp. Em sua análise LII et al.,

(1982) encontrou 3,27% de cinzas na banana verde; BORGES et al., (2009) também

encontrou valor semelhante ao analisar a farinha de banana verde, o valor de cinzas para

este produto foi de 2,59%.

O percentual de umidade em base úmida encontrado para a biomassa difere do

valor relatado por SOUZA et al., (2012) - (70,1 ± 0,1%)- em seu estudo da polpa e da

casca da banana Musa cavendishii madura e do valor de BIANCHI (2002) - 64,79%- ao

analisar as propriedades e benefícios da banana verde. Essas diferenças podem estar

relacionadas ao grau de maturação da fruta e ao modo de preparo da biomassa

respectivamente.

O teor de proteínas encontrado para a biomassa pode ser comparado com o valor

encontrado por BORGES et al., (2009) - 4,50 ± 0,84%- em sua pesquisa sobre a

caracterização da farinha de banana verde. Já o resultado obtido por LII et al., (1982) ao

comparar o teor de proteínas da banana verde e madura evidencia que a diferença no
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valor desse parâmetro é pequena, 5,30% de proteína presente na banana verde e 5,52%

de proteína presente na banana madura.

LII et al., (1982) não obteve valores discrepantes, do teor lipídico da banana verde

e madura Tabela 2.

Tabela 2: Teor de lipídeos comparativo entre banana verde e madura

Parâmetro (%) Banana Verde (%) Banana

Madura

Lipídeos 0,78 0,68

Fonte: LII et al., 1982

O teor de lipídeo averiguado, de 0,62% foi inferior ao encontrado por LII et al.,

(1982), este resultado denuncia que tanto a banana madura quanto a banana verde ou

sua biomassa são pobres neste componente.

O teor de carboidratos encontrado nessa pesquisa, 40,92%, difere do encontrado

por IZIDORO (2007), 10,17 ± 0,39%. A diferença entre os valores está no fato de que no

presente trabalho foi obtivo o valor de carboidratos totais, ao passo que na análise de

IZIDORO (2007), foi o obtido o valor de carboidratos descontando-se o percentual de fibra

bruta.

Análise Sensorial

O resultado da análise sensorial realizada é mostrado na Tabela 3.

Tabela 3: Médias obtidas na análise sensorial.

A partir dos resultados da Tabela 3, nota-se que os atributos avaliados

apresentaram médias superiores a 7,00 (gostei moderadamente) mostrando que o

produto obteve excelente médias gerais entre os avaliadores.
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O atributo que foi mais bem avaliado foi a cor. A cor é o primeiro contato do

consumidor com um produto. Todo produto possui aparência e cores características, que

estão associadas às reações pessoais de aceitação, indiferença ou rejeição (TEIXEIRA,

2009).

É possível notar que todos os outros atributos avaliados, como sabor, textura e

aroma apresentam resultados semelhantes e bem avaliados.

O atributo que obteve a menor média, o aroma, de acordo com TEXEIRA (2009) é

a propriedade de perceber as substâncias aromáticas de um alimento depois de colocá-lo

na boca, via retronasal. Nota-se que quando a biomassa é adicionada na formulação do

muffin, pode haver algumas alterações no aroma característico do produto, o que se

acredita ser o motivo da menor média.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises de reologia do material realizadas a 40°C e 60°C mostraram que a

biomassa de banana verde é um fluido pseudoplástico apresentando uma relação não

linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação e desta forma, a

temperatura pouco influenciou no comportamento do fluido.

5. REFERÊNCIAS

AYRES, W. B.; Modificações estruturais e reológicas em chocolate amargo devido à

alteração do tipo de gordura utilizada. Dissertação de mestrado apresentada ao

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da

Universidade de São Paulo. 2019.

BIANCHI, M. Banana Verde - Propriedades e Benefícios. 2002.

BORGES, A.M.; PEREIRA, J.; LUCENA, E. M. P. Caracterização da farinha de banana

verde. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 29(2): 333-339, abr.-jun. 2009.

FERREIRA, E. E.; BRANDÃO, P. R. G.; KLEIN, B.; PERES, A. E. C. Reologia de

Suspensões Minerais: uma revisão. REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto, 58(1): 83-87, jan.

mar. 2005.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

221

FERREIRA, G. M. Estudo das propriedades reológicas do sistema polpa de cupuaçu –

biopolímeros, Tese, Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e

Bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,

2008.

FILHO, J. E. F.; ROMERO, J. T.; LOZANO, D. C.; Efeito da temperatura e graus plato

no comportamento reológico do mosto de cerveja lupulado tipo lager. Dissertação de

Mestrado na área de Ciência e Engenharia de Alimentos. UNESP. (2020). Disponível

em: <http://hdl.handle.net/11449/194131>.

GALLO, J. M. A. S. Avaliação do comportamento reológico e das propriedades

sensoriais de molhos comerciais para salada tratados por irradiação, Dissertação

apresentada ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN - Área de

Tecnologia Nuclear – Aplicações, 2013.

GOMES, J. C.; OLIVEIRA, G. F. Análises Físico- Químicas de Alimentos. Editora

Viçosa. 2012.

GOMES, R. G.; PENNA, A. L. B. Características Reológicas e sensoriais de bebidas

lácteas funcionais, Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.30. n.3, p.629-646, jul/set.

2009.

IAL. Métodos Físico- químicos para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz. 4ª

edição, 2008.

IZIDORO, D. R. Influência da polpa de banana (Musa cavendishii) verde no

comportamento reológico, sensorial e físico-químico de emulsão. 2007. 167f.

Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Paraná.

LII, C. Y.; CHANG, S. M.; YOUNG, Y. L. Investigation of the physical and chemical

properties of banana starches. Journal of Food Science, v.47, p.1493-1497, 1982.

OLIVEIRA, K. H.; SOUZA, J. A. R.; MONTEIRO, A. R., Caracterização Reológica de

Sorvetes, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, 28(3): 592-598, jul-set. 2008.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

222

QUEIROZ, A. J. M.; FIGUEIRÊDO, R. M. F.; SILVA, C. L.; MATA, M. E. R. M. C.

Comportamento reológico de méis de florada de silvestre. Revista Brasileira de

Engenharia Agrícola e Ambiental v.11, n.2, p.190-194, 2007.

RAMOS, D. P.; LEONEL, M.; LEONEL, S.; Amido resistente em farinhas de banana

verde, Alim. Nutr., Araraquara, v.20, n.3, p. 479-483, jul./set. 2009.

RANIERI, L. M.; DELANI, T. C. O. Banana verde (Musa spp): obtenção da biomassa e

ações fisiológicas do amido resistente, Revista UNINGÁ Review, Vol.20,n.3,pp.43-49

(Out - Dez 2014).

SOUZA, O.; SCHULZ, M. A.; FISCHER, G. A. A.; WAGNER, T. M.; SELLIN, N. Energia

alternativa de biomassa: Bioetanol a partir da casca e da polpa de banana. R. Bras.

Eng. Agríc. Ambiental, v.16, n.8, p.915–921, 2012.

STEFFE, J. F. Rheological Methods in Food Process Engineering. 2nd edition. East

Lansing -Freeman Press. 1996. 412p.

TEIXEIRA, L. V. Análise Sensorial na Indústria de Alimentos. Rev. Inst. Latic. “Cândido

Tostes”, Jan/Fev, nº 366, 64: 12-21, 2009.

TONELI, J. T. C. L.; MURR, F. E. X.; PARK, K. J. Estudo da Reologia de

Polissacarídeos Utilizados na Indústria de Alimentos. Revista Brasileira de Produtos

Agroindustriais, Campina Grande, Especial, v.7, n.2, p.181-204, 2005.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

223

CAPÍTULO 13

ESTUDO DO USO DO ÓLEO DE GIRASSOL IN
NATURA E DE FRITURA NA
TRANSESTERIFICAÇÃO ETÍLICA E METÍLICA

DOI 10.29327/522644.1-13

Nathalia Aparecida Cruz de Matos

Departamento de Engenharia de Alimentos/Universidade Federal de São João Del-Rei

E-mail: nathalia.cruz@hotmail.com

Tatiana de Freitas Silva

Instituição: Núcleo de Mecânica/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Sudeste de Minas Gerais

E-mail: tatiana.silva@ifsudestemg.edu.br

Karina Arruda de Almeida

Instituição: Instituto de Recursos Naturais/Universidade Federal de Itajubá.

E-mail: karinaarruda@unifei.edu.br

Cristhiane Guimarães Maciel Reis

Departamento de Engenharia de Alimentos/Universidade Federal de São João Del-Rei

E-mail: crisreis@ufsj.edu.br

RESUMO

O presente trabalho estudou a obtenção do biodiesel de óleo de girassol in natura e de

fritura pelas rotas etílicas e metílicas. Os resultados mostraram que o sistema apresenta

rendimento superior a 70% em todas as condições reacionais testadas, sendo que o

melhor resultado foi utilizando a rota metílica com o catalisador hidróxido de potássio. As
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caracterizações do biodiesel obtido indicaram um padrão de qualidade de acordo com as

recomendações atuais da ANP. O procedimento experimental mostrou boa

reprodutibilidade e simplicidade de realização, sendo facilmente conduzido nas condições

propostas. Desta forma, os resultados mostraram que rejeitos da indústria de alimentos

podem ser aproveitados em processos para obtenção de fontes de energia alternativas.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente vivemos uma grande preocupação com o uso de combustíveis fósseis

como fonte energética devido a seu alto grau poluente e a escassez de suas fontes, surge

então a pesquisa em busca de fontes renováveis de energia. Sendo assim o biodiesel

pode ser uma alternativa viável para tal efeito. (EBADIAN et al. 2020; PURICELLI et al.

2020)

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -

ANP, biodiesel é um combustível renovável obtido a partir de um processo químico, a

transesterificação, onde os triglicerídeos de óleos vegetais ou gordura animal reagem com

um álcool primário, metanol ou etanol, gerando éster e a glicerina como subproduto. Para

que o éster seja comercializado como biodiesel, este deve passar por processos de

purificação para adequação à especificação de qualidade (ANP).

Os óleos vegetais vêm se destacando no cenário mundial por se tratar de uma

fonte renovável e por seu uso não causar danos ao meio ambiente, além de ser uma

geração descentralizada de energia, apoiando o crescimento da agricultura familiar e a

utilização do óleo de rejeitos industriais. (RAMOS et al., 2003, SILVA et al. 2020)

A proposta para substituição de combustíveis fósseis por combustíveis obtidos a

partir de biomassa existe no Brasil desde 1920. Mas a redução no preço do petróleo e o

elevado custo de produção do biodiesel paralisaram o avanço do uso comercial no Brasil

e no mundo entre 2007 e 2008. Como estimulo a produção de biodiesel no Brasil, houve a

criação do Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB) através da lei nº

11.097 de 2005, que prevê a utilização parcial da concentração de 2% de biodiesel no

diesel fóssil até 2007, sendo obrigatório o uso nessa concentração a partir de 2008 em

todo diesel comercializado e a partir de 2013 será aumentado para 5%. (OSAKI, 2011). A

lei nº 13.263 de 2016 prevê a utilização de 8% de biodiesel no diesel fóssil a partir de

março de 2017, chegando a 10% a partir de março de 2019. (ANP)
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Em um futuro próximo, reacende as possibilidades de ocorrer grandes mudanças

na fabricação e utilização do biodiesel pelo Brasil, pelo fato do país ser um dos principais

produtores e consumidores de biocombustíveis do mundo, visto que já demonstra

capacidade na fabricação e utilização do etanol e o grande aumento do número de

indústrias produtoras de biodiesel, além do grande incentivo governamental para tal

iniciativa.(DIB, 2010)

Anteriormente a utilização do biodiesel como combustível, os óleos vegetais foram

testados na sua forma in natura, porém devido a sua alta viscosidade apresentou

problemas operacionais como: ocorrência de gomas durante a estocagem dos óleos e

diminuição da eficiência de lubrificação; obstrução dos filtros de óleo e bicos injetores;

diluição parcial do combustível no lubrificante; comprometimento da durabilidade do motor

e aumento em seus custos de manutenção; e produção de acroleína durante a combustão,

uma substância altamente tóxica e cancerígena formada pela decomposição térmica do

glicerol. (RAMOS et al, 2003; FELIZARDO, 2011, ARANHA et al. 2020)

Matérias-primas como óleos e gorduras residuais têm atraído a atenção dos

produtores de biodiesel pelo seu baixo custo, visto que o elevado preço dos óleos

vegetais tem tornado o biodiesel não competitivo economicamente se comparado ao

diesel de petróleo. A utilização do óleo de fritura como biocombustível permitiria a retirada

de um composto indesejado do meio ambiente, além da geração de uma fonte de energia

alternativa, renovável e menos poluente, tendo assim um forte apelo ambiental. (DIB,

2010, SILVA et al. 2020)

A reação de transesterificação é uma boa solução para a contornar a questão da

viscosidade dos óleos vegetais, sendo que a alta viscosidade é prejudicial ao

funcionamento do motor. Produz-se então monoésteres alquílicos (biodiesel) com

viscosidade cinemática de 4-5 mm2.s-1, com valores muito próximo a do diesel de petróleo,

apresentando valor de 1,8-3,0 mm2.s-1, e os óleos vegetais apresentam viscosidade muito

alta, de 27-35 mm2.s-1. (KNOTHE et al, 2006; SILVA, 2009)

O biodiesel pode ser produzido a partir de uma infinidade de oleaginosas,

destacando-se como principais fontes a soja, girassol, a colza, mamona, coco, o dendê e

o babaçu, sendo possível fazer misturas de ésteres de várias origens na obtenção do

biodiesel. E para um país com tamanha diversidade como o Brasil, empregar uma única

matéria prima para produzir biodiesel seria um grande equívoco e desperdício de

variáveis. Na Europa a colza (canola) é comumente utilizada, por falta de alternativas,



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

226
sendo usado também óleos residuais de frituras e resíduos gordurosos na fabricação do

biodiesel. (DIB, 2010)

O girassol (Helianthus annuss L.) é uma das principais oleaginosas produtoras de

óleo vegetal comestível no mundo, apesar de sua produção no Brasil ainda ser

inexpressiva. (FAGUNDES, 2002) Esta cultura apresenta características desejáveis como

ciclo curto, cultivo com menor exigência hídrica, possibilidade de se adequar a sistemas

de produção sem competir com a cultura principal e alta qualidade e quantidade de óleo

produzido. (SILVA et al., 2007; GAZZONI, 2005)

O óleo de girassol apresenta rendimento de 48 a 52% da semente inteira, e

apresenta alto teor de ácidos graxos insaturados, como linoleico (63,71%), oleico

(24,43%), palmítico (6,80%), esteárico (2,96%) e linolênico (0,49 %). (FIRESTONE, 1999)

Visando então uma alternativa para a substituição do óleo diesel de petróleo por

um combustível mais sustentável, propõe-se então a produção de biodiesel a partir do

óleo de girassol in natura e de fritura, devido ao seu bom rendimento e possível

reaproveitamento de óleos de descarte.

Do exposto acima, o objetivo principal do presente estudo foi a produção e

caracterização do biodiesel de girassol visando seu uso como combustível alternativo,

podendo especificá-lo da seguinte forma:

Obtenção do biodiesel de girassol utilizando as rotas metílicas e etílicas;

Determinação das propriedades físico-químicas do óleo e do biodiesel de girassol;

Utilizar óleo de girassol de fritura para obtenção do biodiesel e comparar os

resultados com a utilização do óleo vegetal cru in natura;

Obter misturas biodiesel/diesel em diferentes proporções volumétricas e

caracterizá-las.

2. METODOLOGIA

Obtenção do biodiesel

Para a produção do biodiesel de girassol, foram utilizados óleo de girassol in natura

e óleo de girassol após submetidos ao processo de fritura. Pela reação de

transesterificação catalítica.
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Foram utilizadas as rotas metílicas e etílica para a obtenção do biodiesel, de

acordo com os procedimentos definidos por (DANTAS, 2006).

Foram testados ainda, misturas de biodiesel/diesel nas proporções 5% (B5), 10%

(B10), 20% (B20) e 25% (B25) em volume.

Rota metílica

A obtenção do biodiesel de girassol pela rota metílica foi catalisada pelo hidróxido

de sódio (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH), conforme o procedimento abaixo:

Obtenção do metóxido de sódio ou potássio: misturou-se 10g de metanol e 0,5g de

catalisador, sob agitação até total dissolução do catalisador;

Transesterificação: aqueceu-se 50g de óleo até 70ºC para o NaOH, 60ºC para o

KOH, adicionando a mistura anterior, sob agitação por 20 minutos à respectivas

temperaturas;

Separação das fases: o biodiesel possui densidade menor, e a glicerina maior

densidade, a separação foi feita por decantação por um tempo superior a 20 minutos;

Recolhimento da glicerina: a mistura ficou em repouso por 24 horas, para

recolhimento da glicerina;

Purificação do biodiesel: determinou-se a massa e volume da solução a partir do

processo de lavagem e aquecimento a 100ºC, por 15 minutos para evaporação de água e

álcoois residuais;

Obtenção do biodiesel, ou seja, o produto final.

Sendo assim, o produto final foi levado para etapa de caracterização. Para

obtenção do biodiesel de girassol utilizando óleo de fritura, utilizamos os mesmos passos

anteriores, no entanto, se fez necessário uma etapa de filtração do óleo para retirada de

resíduos sólidos presentes.

Rota etílica

A obtenção do biodiesel de girassol pela rota etílica é similar a utilizada na rota

metílica, porém será utilizado o etanol na etapa de obtenção do metóxido, mantendo o

uso dos catalisadores NaOH ou KOH; e na etapa de transesterificação é utilizado 60ºC
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para ambos os catalisadores. Por essa rota, também se obtém o biodiesel de girassol a

partir do óleo de fritura.

Preparação das misturas de biodiesel rota metílica e etílica/diesel

As amostras foram preparadas misturando o biodiesel das rotas metílicas ou

etílicas e diesel nas percentagens de biodiesel de 5% (B5), 10% (B10), 20% (B20) e 25%

(B25) em volume. Onde foi utilizado diesel de petróleo obtido em postos de combustíveis

locais.

Caracterização

Foram feitas as seguintes caracterizações do biodiesel e das misturas de

biodiesel/petrodiesel:

Índice de acidez e ácidos graxos livres

O índice de acidez pode ser definido como a quantidade de KOH que são

necessárias para neutralizar ácidos graxos livres na amostra, sendo um dado importante

para avaliação do estado de conservação do óleo, pois processos de decomposição do

óleo quase sempre altera a concentração de íons hidrogênio. Este método é aplicável a

óleos brutos e refinados, vegetais e gorduras animais. (IAL, 1985; RIBEIRO et al., 2004)

O índice de acidez foi determinado como descrito por (MORRETO et al. 1986):

Foi pesado 2g de amostra em erlenmeyer, adicionado 25 mL de solução éter-álcool

(2:1) e agitou-se. Adicionou-se duas gotas de fenolftaleína e titulou-se a solução

resultante com NaOH 0,1 N até adquirir a coloração rósea.

O índice de acidez foi calculado a partir da equação (1):

(1)

Onde:

IA = índice de acidez; V = número de mL de solução de hidróxido de sódio a 0,1 N gasto
na solução; f = fator da solução de hidróxido de sódio; M = quantidade em gramas da
amostra.
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Índice de saponificação

O índice de saponificação quantifica quanto de hidróxido de potássio necessário

para neutralizar os ácidos graxos, resultantes da hidrólise de um grama da amostra. É

uma medida inversamente proporcional ao peso molecular médio dos ácidos graxos dos

glicerídeos presentes.

Utilizou-se o método descrito por MORRETO et al. (1986):

Pesou-se 2g da amostra em um Erlenmeyer, adicionou-se 20 mL de solução

alcoólica de KOH a 4%. Adaptou-se o erlenmeyer a um condensador de refluxo,

aquecendo à ebulição branda por 30 min. Após esfriar adicionou-se 2 gotas de indicador

de fenolftaleína, titulou-se com HCl 0,5 N até que a coloração rósea desaparecesse. Para

determinar o branco, o procedimento foi repetido sem adição de amostra de óleo e titulou-

se com HCl 0,5 N.

O cálculo do índice de saponificação foi feito através da equação (2):

(2)

Onde: IS = índice de saponificação; V = diferença entre os volumes de HCl utilizados nas

duas titulações; f: fator de padronização do ácido clorídrico 0,5 N; M = quantidade em

gramas de amostra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Obtenção do biodiesel

Os resultados obtidos a partir da reação de transesterificação do óleo de girassol in

natura foi um rendimento de 82% pela rota etílica catalisada por NaOH, 89% pela rota

metílica com KOH e 76% pela rota metílica com NaOH. Já para o óleo de fritura foram

obtidos os rendimentos de 81,5% pela rota etílica com NaOH, 92% pela rota metílica com

KOH e 74,5% pela rota metílica com NaOH. Para a rota etílica catalisada por KOH não foi

observada a formação de biocombustível, onde foi testada um acréscimo de até 100% em

massa de catalisador e a temperaturas de 60 e 70ºC. Através da Tabela 1 podemos

observar os rendimentos obtidos, e pela Figura 1 podemos ver através do gráfico de

barras a comparação entre os rendimentos de cada processo utilizado.
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O rendimento do processo foi calculado através de regra de 3 simples através da

relação entre o volume total obtido e o volume de biodiesel. Como exemplificado a seguir

para a reação do óleo in natura e metanol catalisada pelo KOH.

61 mL (volume total) --------- 100%
56 mL (volume biodiesel) ----- x

x = 92%

Tabela 1 - Rendimentos obtidos na transesterifação do óleo de girassol in natura e de
fritura.

Rota Catalisador Tipo de óleo Rendimento

Etílica
NaOH In natura 82,00%
NaOH Reutilizável 81,50%

Metílica

NaOH In natura 76,00%
NaOH Reutilizável 74,50%
KOH In natura 89,00%
KOH Reutilizável 92,00%

Figura 1 - Comparação gráfica entre os vários rendimentos obtidos na produção do
biodiesel.

As reações de melhores rendimentos foram via rota metílica com o uso de KOH

como catalisador, assim como observado por COSTA NETO et al. (2000) onde relata um

maior rendimento obtido com metanol utilizando KOH como catalizador para

transesterificação do óleo de soja. FERREITA et al. (2005) observaram um rendimento
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médio de 57,26% utilizando etanol anidro e NaOH como catalizador para produção de

biodiesel a partir do óleo de soja.

Já LIMA et al. (2007) obteve rendimento de 71,8% utilizando metanol e 62,2% para

etanol, ambas reações com a utilização do NaOH como catalizador para o biodiesel de

óleo de babaçu. FERNANDEZ et al. (2010) sintetizou o biodiesel de óleo de uva com

rendimento superior a 97% para as rotas metílicas e etílicas.

FREEDMAN et al. (1986) demonstram um menor rendimento obtido a partir do

etanol devido ao maior teor de água no mesmo, onde ocasiona o retardo da reação,

sendo que o uso do etanol anidro pode minimizar esse inconveniente.

Os resultados obtidos a partir do óleo in natura e de fritura não apresentaram

grandes variações de rendimento, onde foi observado um maior rendimento para o óleo

de fritura utilizando a rota metílica com KOH de catalizador. Fica explicito que a

reutilização do óleo de frituras na produção de biodiesel pode gerar renda a partir de uma

matéria prima que seria utilizada como descarte, onde este sendo feita de maneira

inadequada, acarretaria na contaminação do meio ambiente.

A Figura 2 demonstra a etapa de decantação para separação entre o biodiesel e o

subproduto, enquanto a Figura 3 mostra o rendimento de uma reação entre o óleo in

natura e o metanol, catalisado pelo KOH.

Figura 2 - Separação entre o glicerol e o biodiesel etílico catalisado por NaOH
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Figura 3 - Rendimento do biodiesel metílico catalisado por KOH.

Caracterização

Alterações dos valores de acidez durante a estocagem do biodiesel é de grande

importância comercial, pois este pode ocasionar ou acelerar a corrosão do motor, e está

relacionado a qualidade do processo por estar associado com a propensão de

envelhecimento do combustível, acarretando em deposição de partículas no sistema de

distribuição de combustível, reduzindo o tempo de vidas das bombas de combustível,

mangueiras e filtros (CHRISTOFF, 2006; LIMA, 2013). A ANP regulamenta na norma nº

45 que o índice de acidez deve ser menor que 0,5 mg de KOH/g de biodiesel. De acordo

com a Tabela 2, podemos observar que todas as amostras ficaram dentro da norma da

ANP.

Tabela 2: Índice de acidez para o biodiesel de girassol em mg de KOH/g.
Rota Catalisador Tipo de óleo Índice de acidez

Etílica
NaOH In natura 0,1122
NaOH Reutilizada 0,1122

Metílica

NaOH In natura 0,0561
NaOH Reutilizada 0,0561
KOH In natura 0,1122
KOH Reutilizada 0,0561

LIMA (2013) obteve em seu trabalho índices de acidez de 0,47 e 0,48 mg de

KOH/g para o biodiesel metílico e etílico respectivamente, feito a partir do óleo de girassol

e com uso de KOH como catalisador. Já CHRISTOFF (2006) relata acidez de 0,24 mg de

KOH/g onde foi utilizado óleo residual de fritura, com etanol anidro e NaOH.
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A saponificação é um importante parâmetro por ser um problema no processo de

obtenção do biodiesel, pois o excesso de ácidos graxos livres reage com parte do

catalisador utilizado, aumentando o consumo dos hidróxidos, levando a formação de

sabões, que implica em uma maior emulsificação entre os ésteres e o glicerol, o que

dificulta a separação entre as fases por decantação. (DIB, 2010)

Segundo FERRARI et al. (2005), a alcoólise em meio básico de óleos vegetais é

conduzida na temperatura próxima ao ponto de ebulição do álcool, onde a temperatura

esta correlacionada com o tempo da reação, embora alguns autores afirmem que

temperaturas de reação acima de 60ºC tende a acelerar a saponificação dos glicídeos

pelo catalisador.

Através desde trabalho pode-se observar, que ao utilizar etanol como o álcool da

reação, quando na presença do NaOH como catalisador, à temperatura média de 60 a

65ºC havia uma maior formação de sabão durante a mistura do óleo de girassol in natura

ou de fritura com o etóxido de sódio, sob agitação constante, ocasionando um menor

rendimento do processo, chegando a redução de até 50% de rendimento do processo. Na

Tabela 3 pode-se observar os resultados obtidos para o índice de saponificação para

rotas metílicas e etílicas.

Tabela 3: Índice de saponificação para biodiesel etílico e metílico, em mg de KOH/g de
biodiesel.

Rota Catalisador Tipo de óleo Índice de saponificação

Etílica
NaOH In natura 183,4
NaOH Reutilizado 181,3

Metílica

NaOH In natura 231,0
KOH In natura 222,6
NaOH Reutilizado 225,4
KOH Reutilizado 221,2

LIMA et al. (2007) obtiveram como valor médio o índice de saponificação do óleo de
babaçu de 233,767 mg de KOH/g, tanto para via metílica e etílica. Este é um parâmetro
ao qual não é padronizado pela resolução ANP nº 45 de 2014.

Caracterização das misturas biodiesel/diesel

Foram feitas amostras com diesel comprado em um posto de abastecimento local,

e feitas as amostras com porcentagens de 5, 10, 15 e 25% de biodiesel/diesel fóssil e

submetidas a análise de índice de acidez e índice de saponificação, onde os resultados

podem ser avaliados através das Tabelas 4 e 5. Todas as misturas apresentaram
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conformidade com a legislação brasileira da ANP de acordo com o índice de acidez. E

conforme já foi dito neste trabalho, a legislação não regulamenta valores para o índice de

saponificação, sendo um parâmetro apenas para indicar estabilidade do óleo a formação

de sabão.

Tabela 4: Índice de acidez para as misturas de biodiesel/diesel em mg de KOH/g.
Rota Catalisador Tipo de óleo 5% 10% 15% 25%

Etílica
NaOH In natura 0,1683 0,1122 0,1122 0,1122
NaOH Reutilizada 0,1122 0,1122 0,1122 0,1122

Metílica

NaOH In natura 0,1122 0,1122 0,1122 0,1122
NaOH Reutilizada 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561
KOH In natura 0,1683 0,1122 0,0561 0,0561

KOH Reutilizada 0,1122 0,0561 0,1122 0,0842

Tabela 5: Índice de saponificação para as misturas de biodiesel/diesel em mg de KOH/g
de biodiesel.

Rota Catalisador Tipo de óleo 5% 10% 15% 25%

Etílica
NaOH In natura 4,20 11,2 18,2 39,2
NaOH Reutilizada 2,80 11,2 16,8 56,0

Metílica

NaOH In natura 2,80 18,2 15,4 49,0
NaOH Reutilizada 1,40 23,8 19,6 64,4
KOH In natura 8,40 29,4 60,2 50,4
KOH Reutilizada 15,4 23,8 49,0 74,2

Como pode ser observado na Tabela 5, as misturas de biodiesel/diesel

apresentaram menores valores para o índice de saponificação se comparado ao obtidos

para o biodiesel isoladamente. As misturas que apresentaram os maiores valores em

geral foram as obtidas a partir do óleo reutilizado, principalmente para a rota metílica e

KOH como catalizador, já a rota metílica com NaOH, apresentou o menor índice para a

concentração de 5% de biodiesel.

O Brasil sendo um grande produtor de etanol, este álcool demonstrou um

rendimento satisfatório, baixo índice de acidez e baixos valores de saponificação, para o

óleo in natura e reutilizado, ficando evidente ser uma boa alternativa para a produção do

biodiesel de óleo de girassol, e a utilização de óleo de fritura tende a deixar o produto final

mais barato e mais ecológico.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste trabalho pudemos obter ótimos resultados e perspectivas para a

produção de biodiesel tanto pelo óleo in natura quanto pelo óleo residual de fritura.

Mostrando uma ótima maneira de reutilização de um resíduo altamente poluidor, que

causa graves danos ao meio ambiente se descartado de maneira inadequada, e que se

utilizado para produção de biocombustível se torna fonte de renda e energia sustentável.

Sugere-se então a continuidade da pesquisa pelo processo de transesterificação

para obtenção do biodiesel e pelo tratamento do resíduo obtido, a glicerina, para seu

reaproveitamento por outros setores da indústria, tornando a produção o mais limpa

possível.
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RESUMO

A cerveja é um produto milenar e chegou ao Brasil junto com a família real portuguesa e

começou a ser produzida por aqui a partir de 1836. Atualmente, nota-se a ascensão de

microcervejarias artesanais que oferecem uma bebida única, com diferentes ingredientes,

proporcionando uma grande variedade de texturas, sabores e aromas, tornando-se uma
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grande oportunidade de negócio visto a importância gastronômica dada ao produto. Com

isso, o trabalho teve como objetivo a construção de um protótipo de custo reduzido que

realizasse o controle automatizado das etapas de mosturação e fervura para micro e

nanocervejeiros, otimizando a produção através do controle do tempo de fervura,

temperatura e das trasfegas entre os tanques. Diversas bateladas de cervejas já foram

produzidas com a utilização desse protótipo, dentre elas, diversos experimentos para

desenvolvimento de produtos relacionados à cerveja e algumas aulas práticas da

disciplina de Tecnologia de Bebidas da Universidade Federal de São João Del-Rei /

Campus de Sete Lagoas, UFSJ-CSL. Além disso, o algoritmo embarcado no Arduino para

controle do protótipo pode ser adaptado para a necessidade de diferentes projetos e é

disponibilizado neste trabalho por meio de link para download. Já o código de

programação do aplicativo para Android foi todo realizado em diagrama de blocos e foi

colocado neste texto apenas como forma ilustrativa, será preparado um material

explicando o passo a passo dessa programação e posteriormente pretende-se

disponibilizá-la para download.

Palavras-chave: instrumentação, cerveja, otimização.

1. INTRODUÇÃO

A cerveja é um produto obtido da fermentação alcoólica do mosto de malte de

cevada e água por ação de leveduras. As cervejas tradicionais dominam o mercado

nacional, porém na última década viu-se a inserção de bebidas gourmet, premium e

artesanais com boa aceitação do público (CAMARGOS e BARBOSA, 2005; MEGA,

NEVES e ANDRADE, 2011; PIATO e RÉVILLION, 2014).

Nesse cenário, nota-se a ascensão de microcervejarias artesanais, que são

estabelecimentos que produzem a cerveja de forma tradicional (MEGA, NEVES e

ANDRADE, 2011) e oferecem uma bebida única com diferentes ingredientes,

proporcionando uma grande variedade de texturas, sabores e aromas, sendo essa uma

grande oportunidade de negócio visto a importância gastronômica dada ao produto final

(GATRELL, REID e STEIGER, 2018; KOCH e SAUERBRONN, 2018). Outros produtores

que estão se destacando são os hobbystas, conhecidos também como nanocervejarias,

com produção caseira sem grandes preocupações com padrões das variáveis presentes

no processo (HOMINILUPULO,2016; SEBRAE, 2017).
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Para a produção de cerveja, o primeiro passo é maltear os grãos de cevada ou

trigo, quebrando, portanto, a dormência dos grãos. Após a germinação controlada e

secagem (seguida ou não de torra), o malte deve ser moído para melhorar a eficiência do

processamento, pois torna o gérmen exposto, deixando os açúcares compostos e

enzimas juntos. A etapa seguinte é o aquecimento do malte em água em temperaturas

pré-estabelecidas para que as enzimas consigam quebrar o amido em açúcares

fermentescíveis, as proteínas em aminoácidos e assim formar o mosto cervejeiro. Em

seguida o mosto é fervido e adiciona-se os lúpulos, que irão dar origem às características

sensoriais da cerveja. Por fim, o mosto é colocado em um fermentador, para que as

leveduras possam degradar os açúcares em álcool e gás carbônico, sendo que este gás é

liberado nesta etapa e adicionado novamente no momento do envase (FILHO e GASTONI,

2016).

Nota-se que, no processo produtivo da cerveja, existem diversas etapas que

exigem um controle da temperatura para uma padronização da bebida, e na maioria das

vezes, nas pequenas produções, esse controle fica a cargo do mestre cervejeiro, que o

faz com auxílio de termômetro, gerando erros na leitura e consequentemente

comprometendo os padrões de qualidade. Para isso, sistemas de baixo custo que visam

automatizar essa etapa se mostram essenciais, sendo capazes de gerar uma

padronização e consequentemente, produtos de maior qualidade (LAPOLLI, 2018).

O processo de instrumentação e controle de etapas produtivas consiste na

utilização de instrumentos, como termômetros, resistências e bombas para realizar a

leitura dos parâmetros de produção, permitindo que controladores recebam esses dados

e tome decisões correlacionando-os com as informações pré-definidas pelo operador

(SENAI, 2017). Com isso, tem-se produções mais padronizadas e no geral, de maior

qualidade, porem em contrapartida, se tem um elevado custo e baixa adesão pelos

pequenos produtores (SILVEIRA; SANTOS, 2001).

Soluções visando atingir esse público estão cada vez mais populares e diversos

trabalhos vêm sendo produzidos, sendo a grande maioria ainda englobando

equipamentos mais complexos e que não necessariamente supre um cervejeiro hobbysta.

Para estes, a simplicidade de funcionamento, a personalização e principalmente o custo

de implementação são fundamentais. Assim, o desenvolvimento de um sistema que

integra a brassagem e fervura da cerveja através de um aplicativo de código aberto que

pode ser utilizado em dispositivos como smartphones, permite a inserção de valores de
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temperatura e tempo para cada etapa e até mesmo seguir receitas pré-configuradas, ao

toque de poucos botões se torna uma opção interessante.

Neste contexto, automações disponíveis no mercado que são voltadas para

nanocervejeiro tem um custo médio de R$ 1.200,00, incluindo apenas o controlador e

uma resistência, dando suporte então para uma panela e com controle básico de

temperatura e tempo sem a opção de receitas embarcadas, que torna o processo mais

inclusivo. Já a automação presente nesse trabalho, tem um custo médio de R$ 850,00,

incluindo já as bombas, válvulas solenoides, resistências e termômetros para três panelas

e com diversas possibilidades de funções, sendo previsto nela uma receita já embarcada

e a possibilidade de modificações da mesma, para que o hobbysta possa personalizá-la

de acordo com a receita desejada. A utilização de um número maior de panelas, como

previsto nesse projeto, permite agilidade no processo devido à realização de tarefas

simultâneas como o aquecimento de um volume complementar de água, que será

utilizado para realização da lavagem da cama de grãos, permitindo a máxima extração

dos açúcares. Outro ponto positivo da automação disposta neste trabalho é o controle

total do processo via celular, permitindo uma visualização mais clara de todas as

informações do processo.

Com isso, o objetivo do presente trabalho foi a construção de um protótipo que

realizasse o controle automatizado das etapas de mosturação e fervura no

processamento de cerveja para micro e nanocervejeiros, com a função de otimizar a

produção e padronizá-la controlando o tempo, a temperatura e as trasfegas entre os

tanques dessas etapas com o auxílio de sensores de temperatura, bombas e válvulas,

além de realizar a divulgação de todos os algoritmos produzidos.

2. METODOLOGIA
A bancada utilizada é composta por três panelas de aço inox de 25 litros úteis cada,

sendo a primeira responsável pela mosturação do malte e para isso é equipada com uma

válvula solenoide de duas vias, uma bomba, uma resistência elétrica e um sensor de

temperatura do tipo termorresistor ntc. Essa estrutura pode ser vista nas Figura 1 e Figura

2. O termistor ntc é utilizado para aquisição da temperatura para maior controle do

processo, já o conjunto de válvula e bomba é capaz de fazer recircular a água na cama de

grãos, aumentando a eficiência do sistema ou pode também ser utilizado para transferir o

líquido para a segunda panela, que, por sua vez, está equipada com uma resistência, um
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termistor ntc e uma válvula manual que é usada apenas para retirada da água de lavagem

ou do mosto fervido ao final do processo. Neste tanque ocorre o aquecimento de um

volume de água para lavar e extrair uma maior quantidade de açúcares residuais da cama

de grãos, além disso, também é utilizado para a fervura do mosto. Por fim, na terceira

panela tem-se uma bomba e uma válvula solenoide utilizados para transferência de seu

líquido para a panela 1, sendo essa um “pulmão” para o processo, visto que ela armazena

a água fervida pelo segundo tanque no momento em que o mosto é transferido da

primeira para a segunda panela. O sistema conta com caixa de controle, equipada com

uma tela de LCD de 16 colunas e 2 linhas, um teclado matricial 4x4, um módulo bluetooth

HC-05 e um Arduino Mega com processador Atmega 2560.

Figura 1 - Panelas dispostas na bancada experimental

Figura 2 - Parte interna de uma das panelas de mosturação.

A primeira versão do protótipo eletrônico de controle foi construída para receber os

comandos de forma manual via teclado operado pelo mestre cervejeiro, sistema que, em

versão posterior foi totalmente automatizado e dispensando a interferência de um

operador humano.
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Nesta etapa os acionamentos eram feitos por meio de combinações pré-

determinadas de teclas, sendo o tipo escolhido pela parte alfabética do teclado e a

posição escolhida pela parte numérica. Com isso, as válvulas eram representadas pela

letra “A”, as bombas pela “B” e resistências “C”, e dentro destas categorias, poderiam ser

alternados entre 1, 2 e 3, caso houvesse todos esses equipamentos. Por fim, adicionou-

se aos caracteres “*” e “#” a função de elevar e abaixar respectivamente a temperatura

máxima do processo quando necessário. A caixa de controle pode ser visualizada na

Figura 3.

Figura 3 - Teclado matricial e LCD para controle local da bancada.
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A Figura 4 mostra uma tela do algoritmo para arduino utilizado no processo proposto.

Figura 4 - Algoritmo para arduino capaz de receber os comandos do teclado matricial e
realizar a ligação dos componentes da bancada.

Para o funcionamento do teclado matricial, realiza-se uma das condições dos pinos

de entrada do arduino onde o teclado está ligado, através da função “for” e dentro dele

realiza-se as combinações de teclas que se deseja usar na programação, no exemplo da

Figura 4, pode-se notar que cria-se variáveis de controle para as teclas “A” e “B”, pois

nesta aplicação desejou-se fazer a combinação delas com as demais teclas numéricas.

Outro detalhe presente nessa figura, é a variável “con1”, que foi utilizada para indicar se o

acessório ligado à saída do arduino se encontra ligado ou desligado, podendo fazer assim

a troca do seu estado.

Neste ponto do projeto, alguns problemas foram encontrados e superados, como o

entupimento constante da válvula solenoide utilizada, que por ser de membrana, requeria

o seu completo desmonte para manutenção e isso atrapalhou o desenvolvimento inicial,

sendo recomendada a utilização de válvulas esféricas para evitar tais complicações.

Em uma segunda fase da construção, após comprovada as funcionalidades do

teclado, adicionou-se ao projeto a opção de controle através da comunicação serial, onde
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os comandos começam a ser recebidos via bluetooth, por meio de aplicativo de celular,

podendo ser enviados de qualquer dispositivo Android que tenha o aplicativo instalado e

configurado.

Na Figura 5 e na Figura 6, observa-se um exemplo da programação do software de

controle, que serão abordados com mais detalhes num futuro projeto. Já a Figura 7 tem-

se um exemplo da tela inicial do aplicativo desenvolvido.

Figura 5 - Algoritmo para arduino capaz de receber os comandos e realizar a ligação dos
componentes da bancada.
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Figura 6 - Algoritmo para smartphone android capaz de enviar os comandos para ligação
dos componentes da bancada.

Figura 7 - Tela inicial do aplicativo para android.
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As figuras 8 e 9 apresentam o algoritmo para Arduino para controle de tempo temperatura.

Figura 8 - Algoritmo para arduino capaz de fazer o controle do tempo e temperatura
programada via smartphone.

Figura 9 - Algoritmo para smartphone android capaz de configurar o tempo e a
temperatura de aquecimento.

Após a certificação de todas as funcionalidades via teclado matricial e bluetooth,

deu início uma terceira fase, onde possibilitou a inserção da temperatura de operação

relacionando-o com um tempo de aquecimento, gerando um maior controle da produção e

consequentemente uma maior padronização. Na Figura 8, tem-se uma parte dos

comandos utilizados para contagem do tempo via arduino, começando na linha 502 indo

até a linha 506, onde a sua biblioteca é capaz de realizar a contagem de tempo através
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de cada ciclo que o algoritmo é lido pelo arduino, incrementado esse tempo nas variáveis

“segundos” e “minutos”, e posteriormente essas serão utilizadas para controle do

processo. Na mesma figura, nota-se também parte do algoritmo responsável pela leitura

dos termômetros e sua aplicação para ligar e desligar automaticamente as resistências

para manter a temperatura desejada no processo.

Agora na Figura 9, observa-se os blocos programados para receber os valores de

temperatura e tempo do operador e repassá-los ao arduino para que ele possa controlar o

processo.

Em um último estágio de desenvolvimento, adicionou-se um modo de operação

que permite que pessoas com pouco conhecimento do ramo de produção cervejeira, ou

que não possuam receitas próprias fossem capazes de produzir um bom produto, tendo

que apenas separar e adicionar os ingredientes na ordem e no tempo indicados pelo

aplicativo, ficando o equipamento encarregado por executar todo o processo, garantindo

qualidade e padronização.

A Figura 10 mostra o algoritmo em Arduino para recepção dos comandos.
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Figura 10 - Algoritmo para arduino responsável por recepção dos comandos enviados
pelo smartphone em etapa de produção via receita embarcada.
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Figura 11 - Algoritmo para smartphone android responsável por envio das etapas da
receita embarcada.

Já na Figura 10, utilizou-se de diversas partes já existentes do algoritmo inicial,

porém agora com valores pré-estabelecidos, para que o operador não precise ter

conhecimento de quais parâmetros utilizar em sua cerveja, e sim apenas seguir as

instruções que são demonstradas na tela de seu smartphone. Para possibilitar isso,

utilizou-se dos blocos ilustrados na Figura 11, onde ele era capaz de receber em qual

passo a receita está e o que o operador deve realizar para dar sequência, e informar ao

arduino quando as ações são realizadas para ele seguir a sua programação.

Para o desenvolvimento de todas as etapas da programação, utilizou-se conteúdos

disponibilizados pela internet, juntamente com o conhecimento dos alunos e professores

envolvidos, onde buscava-se algoritmos que desempenhavam funções similares para

automações caseiras e outras aplicações, realizando as adaptações necessárias.

Outro fator importante para a automação de processos alimentícios, é o

conhecimento profundo de todas as etapas que devem ser automatizadas, pois é

necessário instruir o equipamento a desenvolver o seu produto, e não se consegue

ensinar um processo a alguém sem antes saber fazer.

Sendo assim, qualquer aluno que tenha o interesse no ramo, tem que ter domínio

dos processos produtivos alimentares a serem trabalhados além da curiosidade e

conhecimento da área de programação de computadores para obter êxito nos projetos.

A versão completa deste código está disponível no endereço:
https://create.arduino.cc/editor/kakoedu/c1fb8f26-bcf8-4bf3-8a75-b9cd834200ec/preview.

https://create.arduino.cc/editor/kakoedu/c1fb8f26-bcf8-4bf3-8a75-b9cd834200ec/preview
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A versão funcional do protótipo de microcervejaria vem sendo utilizado no

Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos I da Universidade Federal de São João

del-Rei campus Sete Lagoas/MG, sendo usado como substituto a um Mec Bier Hobby

Plus 50L, equipamento este que está presente no laboratório e possui capacidade

produtiva de 50L, que é comercializado para a produção de cerveja, porem a simplicidade

de operação e as funcionalidades automáticas do protótipo, o tornou mais atrativo que tal

equipamento.

Pode-se observar que as temperaturas medidas pelos sensores, quando

comparadas com termômetros de mercúrio não apresentou grandes variações, indicando

uma precisão no sistema. Outro ponto importante é que o equipamento apresentou pouca

variação da temperatura programada, indicando que a programação para manter a

brassagem em determinadas temperaturas foi eficiente.

Diversas bateladas de cervejas já foram produzidas com a utilização desse

protótipo, dentre elas destacam-se aulas práticas da disciplina de Tecnologia de Bebidas

da UFSJ-CSL, experimentos de iniciação científica e de trabalhos de conclusão de curso

que envolvem a produção de cervejas e também foram ministrados alguns minicursos

sobre a produção de cervejas.

Assim, mostramos que é possível a construção de um protótipo de baixo custo,

fácil manipulação e acessível para aplicação em microcervejarias. O sistema mostrou um

bom controle de variáveis importantes no processo tornando o trabalho promissor para

otimização do processo de cervejaria artesanal.

Análises para melhoria do processo estão em andamento com promissores

resultados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, conclui-se que a bancada experimental foi concluída com êxito,

assim como a elaboração do algoritmo e do aplicativo para smartphones elaborados para

realizar o controle da microcervejaria.
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RESUMO

Dentre as várias espécies frutíferas do Cerrado, pode-se citar a cagaiteira, cujos frutos

são ricos em nutrientes e em compostos bioativos, como os fenólicos, carotenoides e

vitamina C. Devido ao curto período de safra e a alta perecibilidade, faz-se necessário a

aplicação de métodos de conservação do fruto bem como de suas propriedades. A

microencapsulação consiste na utilização de um material encapsulante com a finalidade

de proteger e evitar a degradação de ingredientes, aromas e compostos bioativos como

os fenólicos e os carotenoides. Objetivou-se avaliar a viabilidade da produção de polpa de

mailto:camilagr.alimentos@gmail.com
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cagaita microencapsulada por dois diferentes métodos: atomização por spray drying e

gelificação iônica, bem como, caracterizar e avaliar a retenção de compostos bioativos na

polpa microencapsulada. As cagaitas foram coletadas no munícipio de Sete Lagoas-MG,

lavadas, higienizadas, despolpadas e homogeneizadas. Após o refinamento, a polpa foi

preparada para os dois processos de microencapsulação utilizando alginato de sódio e

maltodextrina como agentes encapsulantes. As cápsulas formadas foram submetidas às

análises morfológicas (obtidas por microscopia eletrônica de varredura – MEV e

distribuição do tamanho das partículas) e foram avaliadas as retenções dos compostos

fenólicos e dos carotenoides após os processos de microencapsulação. As microcápsulas

obtidas pelo método de gelificação apresentaram maior retenção de carotenoides

(60,13%) do que as obtidas por atomização (29,19%). Não houve diferença significativa

na retenção de compostos fenólicos nas cápsulas obtidas por gelificação iônica (37,05%)

e por atomização (33,69%). As microcápsulas formadas por atomização apresentaram

estrutura mais lisa e uniforme bem como tamanhos menores, com distribuição bimodal

com maior aglomeração, entre 10 e 100 µm. Conclui-se que os processos de

microencapsulação de polpa de cagaita por gelificação iônica e por atomização por spray

drying são viáveis. As microcápsulas obtidas por gelificação iônica apresentaram maior

retenção de compostos fenólicos e de carotenoides totais que as microcápsulas obtidas

por atomização em spray dryer.

Palavras Chave: Eugenia dysenterica, atomização, gelificação iônica, compostos

fenólicos, carotenoides.

1. INTRODUÇÃO
A cagaita ou cagaiteira (E. dysenterica DC.) é uma árvore típica do bioma Cerrado,

pertencente à família Myrtaceae, que atinge entre 4 e 10 metros de altura. Seu fruto é

uma baga esférica de coloração amarela com um diâmetro de 3 a 4 cm. O período de

frutificação ocorre principalmente entre os meses de outubro e dezembro, com um ciclo

de desenvolvimento fisiológico de 37 dias (SILVA et al., 2001, SILVA et al., 2017) sendo

os frutos sub explorados e por serem altamente perecíveis devem ser consumidos ou

processados rapidamente após a colheita.

A polpa apresenta coloração pardo-amarelada e um sabor agridoce peculiar

(MARTINOTTO et al., 2008). Sua composição é composta de 0,63% de proteínas, 0,57%

de lipídeos, 5,54% de carboidratos, 1,51% de fibras dietéticas, 0,18% de cinzas, 9,12% de

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/myrtaceae
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sólidos solúveis totais e pH 3,3. Entres os compostos bioativos, estão presentes os

carotenoides (0,77 mg/100 gramas de polpa), a vitamina C (34,11 mg de ácido

ascórbico/100g de polpa (CARDOSO et al., 2011) e os compostos fenólicos (134,88 ±

4,53 mg/100 g) (SANTOS et al., 2018), que incluem os elagitaninos e flavonoides, como

quercetina e derivados de caempferol (GONÇALVES; LAJOLO; GENOVESE, 2010).

Frandsen et al. (2018) citam como principais fitoquímicos da cagaita os polifenóis

quercetina e catequina, que são conhecidos por sua ação benéfica à saúde humana

devido às atividades anticâncer, neuroprotetora e anti-inflamatória, o que incrementa

ainda mais a atividade antioxidante.

Os compostos bioativos são capazes de proporcionar benefícios à saúde,

exercendo ações do ponto de vista biológico, tais como: atividade antioxidante,

estimulação do sistema imune, atividade antibacteriana, entre outros (COSTA; COB,

2008). Contudo, estes compostos podem sofrer alterações durante o processamento das

matrizes alimentícias, como por exemplo a degradação das antocianinas pela presença

da vitamina C, o que torna necessário métodos de preservação dos componentes

bioativos dentro do meio em que estão inseridos (THIES, 1994).

A investigação acerca de métodos de preservação que possam fornecer uma

alternativa de utilização dos frutos de cagaiteira, como por exemplo a microencapsulação,

vem ao encontro dos anseios da população por alimentos mais saudades e da indústria

alimentícia no que diz respeito às inovações de produtos.

A microencapsulação é um processo no qual ocorre o aprisionamento

(empacotamento) de materiais com propriedades específicas por um material de parede

(encapsulante) que protege os componentes de interesse das condições adversas

(BARROS; STRINGHETA, 2006). Este método pode contribuir para o aumento da

estabilidade dos compostos bioativos durante o processamento e o armazenamento,

protegendo-os de condições adversas que podem estar presentes no meio em que se

encontram A preservação da atividade antioxidante e retardamento das alterações devido

a interações que podem resultar em perda de valor nutricional e de características

sensoriais, como cor e aroma (DEPYPERE et al., 2003). No meio onde se encontram

inseridas, as cápsulas podem liberar de maneira controlada os materiais de interesse,

como por exemplo os compostos bioativos (OZKAN et al., 2019). Na indústria alimentícia,

a aplicação da microencapsulação visa à proteção de compostos que poderiam sofrer

alterações ou mesmo serem degradados pela ação da luz, pH, presença de oxigênio,

entre outros bioativos, que por sua vez são constituintes que exibem potente atividade

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/ellagitannins
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/flavonoid
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/quercetin
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/quercetin
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/kaempferol
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biológica e são naturalmente presentes em pequenas quantidades nos alimentos

(COZZOLINO, 2009).

A utilização da maltodextrina como agente carreador é indicada para a secagem de

sucos de frutas, que pela presença de açúcares podem comprometer a secagem por

atomização, também pelo fato de possuir uma baixa higroscopicidade além de apresentar

baixo custo em relação a outros encapsulantes (SHAHIDI; HAN, 1993).

Já a gelificação iônica consiste em extrudar o material encapsulante e o material a

ser encapsulado (núcleo) na forma de gotas em uma solução. Ocorre a formação de

cápsulas com estruturas de redes tridimensionais, devido às ligações iônicas provocadas

por interações de íons de baixa massa molecular com uma solução polimérica aquosa

sendo um processo simples e de baixo custo (SILVA et al., 2003).

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de polpa de cagaita

microencapsulada por dois diferentes métodos: atomização por spray drying e gelificação

iônica, bem como caracterizar e avaliar a retenção dos compostos bioativos nas

microcápsulas obtidas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos relacionados à obtenção das microcápsulas e à quantificação dos

compostos bioativos foram realizados nos Laboratórios Geral II e de Ciência e Tecnologia

de Alimentos II, do Campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei

(CSL/UFSJ). As análises morfológicas e de distribuição de partículas foram realizadas no

Laboratório de Microestrutura de Alimentos do Instituto de Biologia e no Laboratório de

Microscopia do Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Engenharia de

Alimentos, respectivamente, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Obtenção da polpa
Os frutos da cagaiteira foram colhidos no estádio maduro no município de Sete

Lagoas-MG, localizado na Região Sudeste, Latitude 19º 27’ 57” S e Longitude 44º 14' 48"

W, altitude de 761 m acima do nível do mar e área de 539 km2. Os frutos foram

transportados sob refrigeração para o Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos II,

onde foram lavados, selecionados e sanitizados através da imersão em solução de
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hipoclorito de sódio, contendo 150 ppm de cloro ativo. Os frutos foram despolpados e

homogeneizados com auxílio de liquidificador industrial e a polpa homogeneizada foi

tamisada (Figura 1) com a utilização de uma peneira de aço inoxidável com o objetivo de

separar as cascas e fibras facilitando assim, o processo de atomização. A polpa refinada

foi armazenada em potes âmbar e mantida congelada a -20 ºC até o momento da

microencapsulação.

Figura 1 - Polpa da cagaita após tamisação.

Fonte: RODRIGUES, 2014.

Microencapsulação da polpa de cagaita
A microencapsulação da polpa de cagaita foi realizada por dois métodos distintos:

atomização em spray dryer e gelificação iônica. Os produtos obtidos foram caracterizados

em relação à morfologia, distribuição de tamanho de partícula, retenção de carotenoides e

compostos fenólicos totais.

Atomização por spray drying
Foi preparado uma solução a partir da polpa na proporção de 15% de material de

parede (maltodextrina 20 DE) e 40% de água. A homogeneização do sistema polpa e

material encapsulante foi feita em Turrax (Tecnal – TE-102) por 5 min a 20.500 rpm. O

material encapsulado foi atomizado em spray dryer (LABMAG LM- MSD 3.0), conforme

metodologia descrita por Valduga (2008). As condições operacionais de secagem foram:

temperatura de entrada do ar de secagem 150 ºC e de saída 70º C; pressão de

atomização 3 bar; vazão média do ar de secagem 3 bar; vazão média de alimentação 0,9

L/h (Figura 2 A).
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Gelificação iônica

As soluções de alginato de sódio (2%) e de cloreto de cálcio (2%) foram

preparadas com água destilada e homogeneizadas com o auxílio de um agitador

magnético até completa dissolução. A polpa de cagaita filtrada foi adicionada à solução de

alginato na proporção de 5:2 (peso/volume) e na sequência procedeu-se a

homogeneização com o auxílio de um Turrax (Tecnal – TE-102) por aproximadamente 5

min.

Para produção das microcápsulas foi utilizada a metodologia proposta por Mukai-

Correa (2004) com adaptações. A solução contendo a polpa refinada e alginato de sódio

foi pulverizada em uma solução de CaCl2 2% (p/v), com o auxílio de um bico atomizador

sob agitação lenta, constante e ininterrupta (Figura 2B). O atomizador foi colocado em

operação com pressão de ar de 0,88 bar e altura de 12 cm entre o bico pulverizador e o

banho iônico (Figura 2C). As microcápsulas foram mantidas no banho iônico por 30

minutos e então separadas por filtração à vácuo e lavadas com água destilada.

Figura 2 - Produção de microcápsulas: por spray drying (A) e gelificação iônica (B);

Distância entre o bico atomizador e a solução (C).

Fonte: RODRIGUES, 2014.

As microcápsulas obtidas por gelificação iônica foram congeladas à – 40ºC em um

ultrafreezer vertical Thermo Scientific CL 800-80 e em seguida liofilizadas em um

liofilizador de bancada (JJ Científica – LJJ04). As microcápsulas obtidas por spray drying

foram armazenadas em freezer até o momento das análises.

A B C
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Avaliação dos compostos bioativos

Os conteúdos de compostos fenólicos totais e de carotenoides totais foram

avaliados em triplicata nas microcápsulas obtidas pelos dois métodos e também na polpa

de cagaita filtrada antes da microencapsulação.

Compostos fenólicos

A quantificação dos compostos fenólicos totais foi realizada pelo método de Folin-

Ciocalteau, o qual envolve a redução do reagente por compostos fenólicos da amostra

com a formação de um complexo azul, cuja intensidade aumenta linearmente a 760 nm

(SWAIN; HILLLS, 1959). As amostras (polpa e os correspondentes microencapsulados)

foram solubilizados em álcool etílico 70%, sonicadas em banho de ultrassom,

centrifugadas e ao sobrenadante adicionou-se 2,5 mL do reagente Folin-Ciocalteu. Após

incubação de 2 horas, a absorbância da amostra foi lida em espectrofotômetro UV/VIS

(FEMTO 700S) a 760 nm. Os resultados foram calculados com base em uma curva

padrão (y = 0,0047x - 0,0166 e com valor de R2 = 0,98) construída com ácido gálico em

concentrações crescentes (4 a 40 µg/mL) e expressos em mg de equivalente de ácido

gálico (EAG).

Carotenoides totais
O conteúdo de carotenoides totais foi determinado seguindo se o protocolo

proposto Rodriguez-Amaya (1996). Após a extração com acetona e separação por

partição dos carotenoides das amostras com éter de petróleo, a absorbância foi lida em

um espectrofotômetro UV/VIS (FEMTO 700S) à 450 nm. A concentração de carotenoides

totais foi calculada através da equação 1 e os resultados foram expressos em µg de

carotenoides por grama de amostra, em base seca.

CT (µg carotenoides/g amostra) = (A x V x 104 / E1%
1cm x m) Equação 1

Onde:

CT= carotenoides totais; A = absorbância a 450nm; V = volume final da amostra (mL); m =

massa da amostra (g) e E1%1cm= coeficiente de extinção do β-caroteno em éter de

petróleo = 2592.

Retenção dos compostos bioativos
A porcentagem de retenção dos compostos fenólicos totais e carotenoides totais

após os processos de microencapsulação da polpa de cagaita por spray drying e

gelificação iônica foi calculada a partir dos teores obtidos na polpa filtrada e nas
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microcápsulas em base seca, considerando o peso dos materiais encapsulantes

(maltodextrina e alginato de sódio) adicionados nas soluções dos processos de

microencapsulação.

Caracterização das micropartículas

Morfologia das microcápsulas
A análise morfológica das microcápsulas foi realizada com o auxílio de um

microscópio electrónico de varredura (MEV) da marca JEOL (modelo JSM – 5800LV), de

acordo com Rosenberg e Young (1993). O material foi fixado em bases de stubes com fita

adesiva de cobre dupla face e em seguida, revestido com ouro em um evaporador Balzers

SCD 050 durante 210 segundos, com uma corrente de 40 mA, e analisados utilizando

MEV a 20 kV. A morfologia foi observada utilizando-se ampliações de 35 a 2500 vezes.

Distribuição de tamanho das partículas
A distribuição de tamanho das partículas foi medida com o auxílio de um Dispersor

de Laser Mastersizer 2000 – versão 5.60 (Malvern Instruments LTDA., Worcestershire,

RU), que opera pelo princípio de difração de raios laser. Para a realização destas análises,

uma pequena quantidade de amostra de partículas foi suspensa em etanol e a

distribuição de tamanho das partículas foi monitorada durante cada uma das medições,

até se tornar constante. Três leituras em duplicata foram colhidas para cada tipo de

microcápsula. O tamanho das partículas foi expresso como D [4,3], o diâmetro médio ao

longo da distribuição de volume.

Análise estatística
Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado sendo três

repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F e as médias

comparadas pelo teste de Tukey com 5% de probabilidade.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Retenção de compostos bioativos
Observou-se que as microcápsulas obtidas através dos dois processos

apresentaram perda do conteúdo de compostos bioativos em relação a polpa de cagaita

filtrada (Tabela 1).

Tabela 1 - Concentração de compostos fenólicos totais e carotenoides totais na polpa de

cagaita filtrada e nas microcápsulas obtidas por atomização por spray drying e gelificação

iônica e suas respectivas retenções de compostos bioativos entre parênteses (%).

Compostos fenólicos totais
(µg EAG/g em base seca)

Carotenoides totais
(µg/g em base seca)

Polpa de cagaita filtrada 486,09 ± 55,29 a 95,32 ± 18,61 a

Microcápsulas obtidas
por gelificação iônica

178,92 ± 18,61 b

(37,05%)
55,91 ± 0,82 c

(60,13%)

Microcápsulas obtidas
por spray drying

162,39 ± 3,76 b

(33,69%)
27,12 ± 2,34 b

(29,19%)
*Médias e desvio padrão das análises realizadas em triplicata
**Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de
significância.

Fonte: RODRIGUES, 2014.

No processo de gelificação iônica, verificou-se maior preservação do conteúdo de

carotenoides totais (55,91 µg/g amostra em base seca) em relação ao processo em que

foi utilizado o spray dryer (27,12 µg/g amostra seca). Esse fato provavelmente deve-se a

alta temperatura empregada na atomização por spray drying (cerca de 100 °C), enquanto

o processo de gelificação iônica é realizado a temperatura ambiente e as cápsulas foram

secas por liofilização.

Houve retenção de 60,13% de carotenoides totais após a gelificação iônica e de

29,19% após a atomização em spray dryer. Para compostos fenólicos totais, os dois

processos apresentaram valores de retenção próximos, 33,69% para gelificação iônica e

37,05% para o spray drying.
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Microestrurura

Microscopia eletrônica de varredura
A morfologia das cápsulas obtidas pelos processos de atomização e de gelificação

iônica por microscopia eletrônica de varredura (MEV) estão apresentadas na Figura 3.

Figura 3 - Fotomicrografias obtidas em microscópio eletrônico de varredura das cápsulas

obtidas após secagem: A) Microcápsulas obtidas por gelificação iônica e liofilização

(aumento de 75x); B) Detalhe da microcápsula obtida por gelificação iônica (aumento de

300x); C) Microcápsulas obtidas por atomização em spray drying (aumento de 500x); D)

Microcápsula obtida por spray drying e detalhe da parede (aumento de 2500x).

Fonte: RODRIGUES, 2014.

Verificou-se a formação das microcápsulas através da aplicação de ambos os

métodos, sendo que estas apresentaram morfologias características para cada um dos

processos de obtenção.

As microcápsulas obtidas pelo método de atomização em spray dryer

apresentaram morfologia esférica devido à rápida evaporação da água durante o

processo de secagem por aspersão, o que também é responsável pelos tamanhos

variados (Figura 3C). Além disso, a ausência de fissuras de parede ou de porosidade

A B

C D
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sobre a superfície de partículas indica uma cobertura completa do núcleo pelo material de

parede utilizado. Essas características de superfície lisa e de formato esférico, deve-se ao

uso da maltodextrina (ROSENBERG et al., 1985).

As paredes das microcápsulas apresentaram-se contínuas, sem rupturas ou

porosidades e formas arredondadas que é uma característica essencial para conferir

maior proteção e retenção do material encapsulado, além de conferir baixa

permeabilidade a gases. Na Figura 3D (com aumento de 2500 vezes), é possível

identificar o detalhe da parede da microcápsula formada com maltodextrina por spray

drying.

Observou-se a ausência de cápsulas quebradas que é um indicador de eficiência

do processo de microencapsulação. Resultados semelhantes também foram relatados por

Trindade e Grosso (2000) que constaram as mesmas características no

microencapsulamento de ácido ascórbico por atomização, utilizando goma arábica e

amido de arroz como materiais de cobertura.

As cápsulas obtidas por gelificação iônica liofilizadas apresentaram porosidades no

seu interior, provavelmente devido ao processo de secagem utilizado. Segundo Che Man

et al. (1999), a desidratação de cápsulas por liofilização exerce influência direta sobre a

sua microestrutura. As microcápsulas obtidas por aspersão com atomizador sobre a

solução gelificante apresentaram forma irregular, isto se deve a intensidade de

aglomeração das gotículas com os cristais de sal de cálcio (PONCELET et al., 1995).

Algumas microcápsulas obtidas por gelificação iônica apresentaram uma estrutura

próxima ao formato esférico (Figura 3B).

Distribuição do tamanho de partícula
De acordo com o gráfico da Figura 4, as partículas obtidas por spray drying

apresentaram distribuição bimodal, ou seja, dois picos distintos, cada um com tamanho

predominante. Esta mesma forma de distribuição foi relatada por Tonon et al. (2008) para

a microencapsulação de polpa de açaí com maltodextrina.
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Figura 4 - Distribuição do tamanho de partícula das cápsulas obtidas pelo processo de
atomização por spray dryer.

Fonte: RODRIGUES, 2014

Fonte: RODRIGUES, 2014.

A presença de partículas maiores pode ser atribuída a um processo de

aglomeração, em que a formação de ligações irreversíveis levou à obtenção de partículas

maiores. Esta análise corrobora com os resultados observados na análise morfológica, ou

seja, que houve uma grande variação do tamanho das partículas. A maior aglomeração

ficou entre 10 e 100 µm e uma pequena porção com cápsulas maiores apresentando

tamanho entre 100 e 1000 µm. A maior parte das cápsulas está dentro da faixa de

tamanho que caracteriza partículas produzidas por atomização que é de 5 a 150 µm,

segundo Onwulata et al. (1994).

As microcápsulas produzidas por gelificação iônica, com auxílio do bico atomizador

apresentaram uma distribuição de tamanho normal e unimodal, com dimensões variando

entre 100 e 3000 µm (Figura 5), o que mostra uma produção de cápsulas de tamanho

homogêneo. O fato de não terem sido submetidas a nenhum processo de desidratação

antes de serem submetidas à avaliação do tamanho das partículas pode explicar a

obtenção de maiores dimensões quando comparadas às partículas atomizadas que

passaram pelo spray dryer.
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Figura 5 - Distribuição do tamanho das partículas obtidas por gelificação iônica antes da

secagem por liofilização.

Fonte: RODRIGUES, 2014.

4. CONCLUSÃO
O processo de microencapsulação de polpa de cagaita por meio de gelificação

iônica e por spray drying é viável. A retenção de carotenoides foi superior nas cápsulas

obtidas por gelificação iônica em relação às obtidas por spray drying. A retenção dos

compostos fenólicos foi similar nas microcápsulas obtidas por ambos processos.

A obtenção de polpa de cagaita microencapsulada pode ser uma excelente forma

de introduzir alimentos funcionais para uso da população e fornecer novas opções de

matéria-prima para a indústria alimentícia, além de agregar valor aos recursos naturais

disponíveis no Cerrado, favorecendo a valorização e consequente preservação de

espécies nativas que vem sendo continuamente devastadas.

Estudos envolvendo a estabilidade das microcápsulas e da aplicação em produtos

alimentícios industrializados seriam importantes para o esclarecimento de outros aspectos.
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RESUMO

O processo industrial do óleo de milho gera um subproduto composto pelo gérmen com

pericarpo desengordurado que é destinado majoritariamente para ração animal. Na busca

por um aproveitamento mais nobre, este trabalho teve como objetivo avaliar processos de

extração dos compostos fenólicos e proteínas presentes neste subproduto utilizando

solventes eutéticos profundos (SEPs). A amostra a ser extraída passou por dois tipos de

secagem: em estufa a vácuo (60°C) ou em liofilizador. As extrações foram realizadas a

50°C por 2 horas, utilizando proporção sólido/líquido de 1:15 (m/v) e SEPs formados por

cloreto de colina com glicerol (ChCl:Gli), e acetato de sódio com glicerol (Ac:Gli) nas

proporções molares 1:1 e 1:2. Para comparação, foram feitas extrações com solventes

aquosos de etanol alcalino (EA) (50 e 65% v/v). Após as extrações, recuperou-se a fração

líquida para determinação dos compostos fenólicos totais pelo método de Folin-Ciocalteu

e de proteínas pelo método do ácido bicinchoninico (BCA). O solvente ChCl:Gli (1:2)

usado com a amostra liofilizada apresentou melhor desempenho na extração de proteínas

que o solvente Ac:Gli (1:2), que resultaram em extrações de 8,01±0,51 g/100g SOM

(subproduto do óleo de milho) e 5,42±0,14 g/100g SOM, respectivamente. A razão molar

influenciou apenas nas extrações com Ac:Gli, sendo 1:2 a melhor a razão. As medidas de

proteínas dos extratos etanólicos resultaram em valores incoerentes, possivelmente pela

interferência de outros componentes extraídos da amostra. Na extração de compostos

fenólicos, maiores proporções molares de glicerol nos SEPs apresentaram melhores

resultados e foram semelhantes ao obtido com etanol alcalino 65%. Foram obtidos

33,34±2,61 mg EAG/g SOM para o ChCl:Gli (1:2), 33,90±2,25 mg EAG/g SOM para o

Ac:Gli (1:2) e 29,55±9,13 mg EAG/g SOM para EA 65%. O estudo mostrou que é possível

extrair compostos com valor agregado do resíduo da produção de óleo de milho utilizando

solventes eutéticos profundos.

Palavras chaves: Compostos fenólicos, proteínas, extração, solventes eutéticos
profundos.
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1. INTRODUÇÃO

O milho é uma das culturas mais tradicionais do mundo, sendo produzido em

quase todos os continentes (DANTAS, 2013). Na safra de 2019-2020, a produção mundial

foi estimada em 1110 milhões de toneladas, com os Estados Unidos, China e Brasil

apontados como os principais países produtores (ABIMILHO, 2020).

O milho é tradicionalmente usado como alimento humano ou ração animal (JIN et

al., 2018). A sua composição média em base seca é 72% de amido, 9,5% proteínas, 9%

fibra e 4% de óleo. É formado por três principais estruturas físicas: endosperma, gérmen e

pericarpo (casca). O endosperma representa 82% da massa total e é composto por 86,4%

de amido e 9,4% de proteína. O gérmen, que representa 12% da massa do grão, possui

34,5% de lipídios, 18,8% de proteína, 10,1% de cinza, 10,8% de açúcares simples e 8,2%

de amido. O pericarpo representa apenas 6% do peso seco do grão e contém 7,3% de

amido, 3,7% de proteína e 1,0% de lipídios. Devido a sua variedade e ao perfil de

aminoácidos, as proteínas presentes no gérmen possuem melhor qualidade nutricional

em relação às proteínas do grão inteiro (ANDERSON e LAMSAL, 2011, CASTRO et al.,

2011). Todas essas composições podem variar de acordo com a com a influência de

fatores genéticos, condições climáticas e fertilização (KWIATKOWSKI e CHERYAN, 2002).

Na alimentação humana o milho pode ser utilizado na forma de grãos secos e

verdes. Os grãos secos são utilizados para produção de farinhas, amidos, fubá, farelos,

alimentos extrusados e óleo refinado (REGITANO-D’ARCE et al., 2015). O óleo de milho

é obtido a partir do gérmen, que é a fração rica em lipídeos. Da sua produção gera-se um

subproduto de baixo valor agregado proveniente da prensagem, que é composto

basicamente pela casca do milho (pericarpo) e gérmen desengordurado.

Tradicionalmente, a indústria destina este subproduto para produção de ração animal, e a

maioria das pesquisas relacionadas ao seu aproveitamento são voltados para este fim,

principalmente para uso na alimentação de aves e suínos (MOREIRA et al., 2002;

AGOSTINI et al., 2012, BRUNELLI, 2014, LIMA et al., 2016). Entretanto, alguns trabalhos

têm buscado alternativas diferentes para uso do gérmen desengordurado. Froes et al.

(2012) estudaram a utilização do gérmen com pericarpo de milho desengordurado na

produção de biscoitos tipo cookies e verificaram que até 17% pode ser utilizado na

formulação dos biscoitos para que estes apresentem boa aceitação e qualidade

nutricional, sobretudo por conter alto teor de fibra alimentar. Proteínas extraídas do

gérmen desengordurado apresentaram interessantes propriedades funcionais como
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agentes espumantes, emulsificantes e gelificantes, indicando uma possível aplicação na

indústria de alimentos (HOJILLA-EVANGELISTA, 2012; SUN et al 2015; ESPINOSA-

PARDO, et al 2020).

Os grãos de milho também apresentam compostos fenólicos em sua composição

(EMBRAPA, 2006). Os compostos fenólicos são os principais antioxidantes vegetais,

acompanhados dos carotenoides e das vitaminas C e E (BALASUNDRAM et al., 2006).

Algumas classes desses compostos têm sido associadas a efeitos benéficos à saúde,

dentre os quais podem ser citados os efeitos antialérgicos, antiaterogênicos, anti-

inflamatórios, antimicrobianos, antitrombóticos, cardioprotetores e vasodilatadores (SILVA

et al., 2010).

A maior quantidade dos fenólicos do milho (98,9%) encontra-se na fração insolúvel

em água, enquanto a maior diversidade química é encontrada na fração solúvel e está

diretamente relacionada com a cor do grão que, apesar de ser geralmente amarelo ou

branco, pode apresentar colorações que variam desde o preto até o vermelho (EMBRAPA,

2006). Os compostos fenólicos presentes no grão de milho são aminas fenólicas, alguns

flavonoides e principalmente os ácidos fenólicos. Os ácidos fenólicos presentes em maior

quantidade são o ferúlico e o p-cumárico, que podem estar presentes na forma solúvel ou

ligados aos componentes da parede celular (SALINAS-MORENO et al., 2017).

Devido ao potencial benefício para a saúde humana, várias pesquisas que

investigam a extração de compostos fenólicos de resíduos agroindustriais têm sido

conduzidas (SOUZA, 2013; CASTRO et al. 2018; VALADEZ-CARMONA et al. 2018;

OZTURK et al. 2018; WANG et al. 2008; LAO e GIUSTI, 2018).

Por muitos anos a extração com solventes orgânicos foi a técnica mais utilizada

para obtenção de extratos com compostos fenólicos ou outros componentes bioativos de

matrizes vegetais, sendo a acetona, metanol, etanol e água os solventes mais utilizados

(SANTOS, 2013). Há alguns anos, os solventes eutéticos profundos (SEPs) surgiram

como alternativa promissora aos solventes tradicionais, que geralmente são compostos

derivados petroquímicos ou álcoois de baixo peso molecular, e apresentam desvantagens

intrínsecas, como volatilidade, alta inflamabilidade, toxicidade e, em muitos casos, não

biodegradabilidade (LONGO JR. e CRAVEIRO, 2018).

Os SEPs são formados a partir da mistura de sais de haletos orgânicos com um

composto orgânico doador de hidrogênio (CODH), tais como aminas, amidas, álcoois e

ácidos carboxílicos. Podem ser facilmente preparados a partir de uma proporção molar
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adequada dos componentes submetida aos processos de aquecimento, liofilização ou

moagem, sendo o aquecimento de 80 a 100°C com agitação o mais utilizado (HUANG et

al., 2019). Os componentes não formam ligações iônicas ou covalentes e interagem

através de ligações de hidrogênio que dão origem a uma mistura com o ponto de fusão

mais baixo do que o de cada componente individual (DIAS, 2016). Esses solventes,

análogos aos Líquidos Iônicos, apresentam vantagens exclusivas, tais como: baixo custo,

baixa ou nenhuma toxicidade, biocompatibilidade, biodegradação, menores pressões de

vapor e boa capacidade de recuperação (HUANF et al., 2019; SMITH et al., 2014).

A toxicidade dos SEPs está estritamente relacionada com a sua composição.

Apesar de existir a possibilidade da utilização de sais metálicos em sua composição, uma

grande variedade pode ser formada utilizando sais orgânicos como o cloreto de colina

(ChCl) combinados com polióis como a ureia, glicerol, etilenoglicol, frutose e eritritol,

apresentando baixa ou nenhuma toxicidade inerente. Estas características conferem a

eles a possibilidade de serem usados em ingredientes de qualidade alimentar e a

denominação de solventes “verdes” por não causarem danos ao meio ambiente (SMITH

et al., 2014).

Devido a sua estrutura e ampla faixa de polaridade, os SEPs têm uma boa

capacidade para dissolver pequenas moléculas de produtos naturais, e também

macromoléculas, como DNA, glúten e amido. Os mais investigados e aplicados são os

SEPs baseados em cloreto de colina, um sal barato, biodegradável, biocompatível e não

tóxico, que pode ser extraído de fontes de biomassa ou sintetizado a partir de reservas

fósseis. Os SEPs baseados em ChCl são apropriados para aplicações em que um

determinado pH é necessário, já que quando o CODH é um ácido orgânico, ácido

inorgânico, amina ou álcalis, o SEP formado exibirá acidez ou alcalinidade que pode ser

controlada alterando a razão molar do componente (HUANG et al., 2019).

Dependendo da proporção molar utilizada e principalmente da viscosidade do

próprio CODH, a adição de água aos SEPs pode ser realizada, a fim reduzir a viscosidade

dos solventes e melhorar a transferência de massa das moléculas bioativas das matrizes

naturais (VIEIRA et al., 2018). Entretanto, a diluição dos SEPs na água ou sua síntese na

presença de água pode levar à perda da ligação de hidrogênio, e consequentemente, no

desaparecimento da estrutura espacial do SEP. Por esse motivo, estudos são realizados

a fim de determinar a fração de água ideal para cada SEPs (DIAS, 2016). Outra condição

que é utilizada para contornar a alta viscosidade é o aumento da temperatura, que tornam
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os solventes mais fluidos e consequentemente levam a maiores rendimentos de extração

(VIEIRA et al., 2018).

Na literatura é possível encontrar trabalhos usando os SEPs para muitos fins,

dentre eles o uso como solventes para a extração de compostos bioativos de matrizes

vegetais. GRUDNIEWSKA et al. (2018) utilizaram ChCl e glicerol na razão molar 1:2 para

extrair proteínas da torta obtida na extração de óleo de colza e prímula. Do extrato obtido

com a extração, que representou entre 8 e 35% (m/m) do resíduo, os autores

recuperaram de 40-50% de proteínas, utilizando precipitação com água atuando como um

anti-solvente. Vieira et al. (2018) avaliaram o desempenho de SEPs compostos por ChCl

combinado com vários ácidos carboxílicos, para a extração de compostos ácidos fenólicos

e flavonoides das folhas de nogueiras. Utilizaram o solvente preparado com 20% de água

(v/v) e compararam os resultados com a extração realizada com etanol e água na

proporção 1:1 (v/v) por 60 min a 50°C. Os autores obtiveram 24,9 ± 0,1 mg / g utilizando o

solvente com etanol e água e dentre os ácidos usados os melhores resultados foram

obtidos para o cloreto de colina com ácido fenilpropiônico (34,3 ± 0,2 mg / g) e com ácido

butírico (33,7 ± 0,4 mg / g).

Na busca por uma aplicação mais nobre do subproduto obtido na produção do óleo

de milho, e tendo em vista as vantagens dos SEPs na extração de compostos bioativos

de matrizes vegetais, este estudo teve como objetivo avaliar a extração dos compostos

fenólicos e das proteínas do pericarpo e do gérmen de milho desengordurado utilizando

diferentes SEPs. Para efeito de comparação, a extração também foi realizada com

solução etanólica, um solvente tradicionalmente utilizado em processos de extração.

Avaliou-se o efeito da secagem da amostra e da composição do solvente.

2. METODOLOGIA

Preparo da amostra
O subproduto da extração do óleo de milho foi fornecido pela empresa Cargill

Agrícola S.A. Uberlândia. A amostra foi submetida a dois diferentes pré-tratamentos:

secagem por liofilização por 24 horas ou secagem em estufa à vácuo a 60°C até peso

constante. A amostra seca foi submetida ao processo de peneiramento. Foram

selecionadas partículas de tamanho intermediário, retidas nas peneiras de 28 a 42 mesh,

de forma a promover maior área de contato na extração e evitar aglomerações das
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partículas. As amostras foram identificadas como subproduto do óleo de milho liofilizado

(SOML) e subproduto do óleo de milho seco em estufa (SOME).

Preparo dos solventes
Foram preparados quatro diferentes SEPs utilizando o glicerol (Gli) como o

composto orgânico doador de hidrogênio e os sais cloreto de colina (ChCl) e acetato de

sódio (Ac).

O solvente eutético de acetato de sódio foi preparado segundo a metodologia

descrita por Karageorgou et al. (2017) com modificações. O glicerol foi misturado com

acetato de sódio (Ac:Gli) na proporção molar de 1:1 e 1:2, com 20% de água (m/v) e

aquecido de 60 a 70°C por 60 minutos sob agitação, até formação de um líquido

homogêneo. O solvente eutético de cloreto de colina e glicerol (ChCl:Gli), na proporção

molar de 1:1 e 1:2, foi preparado segundo Fraige et al. (2019), onde ambos os

componentes foram aquecidos a 80°C com 20% de água (m/v), até que um líquido

homogêneo fosse formado.

Além desses, foram utilizados solventes convencionais preparados com etanol e

água 50 e 65% (v/v) com 1 M de NaOH, como proposto por Cookman e Glatz (2009).

Extrações
As extrações foram realizadas em tubos de ensaio com tampa a uma temperatura

controlada de 50°C por duas horas. A amostra seca e peneirada foi submetida à extração

com 6 diferentes solventes na proporção 1:15 (m/v).

Em um estudo preliminar, as amostras foram colocadas em contato apenas com a

água sob agitação por um minuto, também na proporção 1:15 (m/v), para posterior

quantificação dos fenólicos e proteínas solúveis livres.

Ao final das extrações, os extratos obtidos foram centrifugados a 7000 rpm por 15

min a 25°C. O sobrenadante foi recolhido e armazenado à -20°C para posterior

determinação de fenólicos totais e de proteínas. As extrações foram realizadas em

triplicata.
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Determinação de proteínas

As proteínas totais da amostra inicial foram determinadas pelo método de Kjeldahl

(OLIVEIRA et al., 2007).

As proteínas presentes nos extratos foram medidas pelo método do ácido

bicinchoninico (BCA 4,4'-dicarboxi-2,2'- biquinolina), de acordo com a metodologia

descrita pelo fabricante (Sigma-Aldrich). A curva de calibração foi preparada utilizando

soro albumina bovina como padrão, na concentração 0 a 2000 µg/mL (ROJAS-MOLINA et

al., 2008).

Todas as análises foram realizadas em triplicata.

Determinação dos fenólicos totais
O método de Folin-Ciocalteu foi utilizado para a determinação dos fenólicos totais

de cada amostra (CHIREMBA et al., 2012). Primeiramente 20 µL do extrato, da solução

de ácido gálico ou água foram adicionados ao tudo de ensaio, seguido de 1,58 mL de

água destilada e 100 µL do reagente Folin-Ciocalteu, que foram agitados e deixados em

repouso em ambiente protegido da luz e à temperatura ambiente por 5 minutos. Após este

tempo, 300 µL de solução saturada de Na2CO3 foi adicionada. A solução foi incubada à

temperatura ambiente e em ambiente escuro por mais 2 horas, e então a absorbância foi

medida em um comprimento de onda de 765 nm em espectrofotômetro. O procedimento

foi realizado em triplicata. O total em fenólicos de cada amostra foi mensurado como

equivalente ao ácido gálico (EAG) baseado na curva de calibração de ácido gálico de 0 a

100 mg/L.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Extração de proteínas
Inicialmente foi realizada a quantificação do conteúdo proteico presente na amostra,

utilizando o método do nitrogênio equivalente (Kjeldahl). O valor obtido, de 8,05±0,05%,

foi abaixo do reportado por Froes et al. (2012) que mensuraram um conteúdo proteico do

gérmen com pericarpo de milho desengordurado de 12%.

Devido à grande heterogeneidade de tamanho de partícula da amostra, após a

etapa de peneiramento parte do pericarpo, que estava em fragmentos maiores, acabou
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não sendo utilizada. Como este componente também tinha conteúdo proteico, ao

descartá-lo, o conteúdo total da amostra foi reduzido. Ainda assim, a amostra apresentou

um conteúdo proteico significativo. Esta proteína pode ser extraída e utilizada como

ingrediente ou suplemento pela indústria de alimentos, e o resíduo resultante pode ser

destinado para outro fim, como produção de etanol de segunda geração.

O teor de proteína nos extratos após um tempo de extração de 2 h é mostrado na

Figura 1.

Os resultados obtidos da quantificação dos extratos variaram de 3,55±0,21 a

35,35±4,10 (g/100 SOM (subproduto do óleo de milho)). Para o mesmo tipo de amostra,

nas extrações com ChCl:Gli não houve diferença entre as duas frações molares avaliadas.

Os valores diferiram apenas em relação à secagem da amostra, em que a liofilização

apresentou o maior resultado dentre os solventes eutéticos (8,01±0,51 g/100g SOM).

Fraige et al. (2019), ao avaliar diferentes composições de solvente formados por cloreto

de colina, glicerol e água, observaram que a proporção 1:1 com 20% de água foi a melhor

para a extração de metabólitos identificados por HPLC das folhas de Byrsonima

intermedia.

Figura 1 - Concentração de proteína no extrato após 2 horas de extração com diferentes
solventes. SOML: subproduto do óleo de milho liofilizado. SOME: subproduto do óleo de

milho seco em estufa

Fonte: A autora

Nas extrações com o Ac:Gli, a secagem da amostra não influenciou a extração,

mas os resultados sugerem que a razão molar 1:2 foi mais eficiente que a razão molar 1:1.

Para este tipo de solvente, o maior resultado obtido foi na extração com a amostra seca
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em estufa à vácuo e solvente na razão molar 1:2 (6,27±0,64 g/100g SOM). Não foi

possível encontrar na literatura um estudo realizado com acetato de sódio para extração

de proteínas. No entanto, o estudo realizado por Karageorgou et al. (2017) verificou que

houve diferença significativa na extração de polifenóis das folhas de Moringa olífera para

diferentes proporções molares de glicerol e acetato de sódio e quantidade de água

adicionada. Os autores verificaram que o aumento da quantidade de glicerol favoreceu a

extração, sendo a proporção molar 6:1 de glicerol e acetato de sódio foi a condição que

promoveu melhor extração ((53.80±7.15 mg EAG/g SOM).

Em relação à extração com os solventes de etanol alcalino (EA), devido aos altos

desvios-padrões observados, os resultados sugerem que a extração foi semelhante nas

quatro condições avaliadas. O tratamento da amostra pareceu afetar apenas as extrações

com EA 50%. Cookman e Glatz (2009), ao extrair as proteínas do resíduo de alambiques,

mostraram que o tratamento da amostra (moída e não moída) influenciou nos resultados

de extração, dependendo da porcentagem de etanol. Verificaram que a extração com

etanol alcalino 45% foi mais eficiente que as soluções etanólicas de 60% e 95%.

Não foi possível comparar os resultados de extração dos SEPs com os solventes

de EA, pois os resultados destes últimos se mostraram muito superiores à quantidade

total de proteína presente no subproduto, quantificado inicialmente pelo método de

Kjeldahl. Isto sugere que este solvente foi capaz de extrair outros compostos que

interferiram na medida de proteína dos extratos, feita pelo método BCA. De acordo com

Froes et al. (2012) o gérmen com pericarpo de milho desengordurado possui

aproximadamente 3% de lipídios totais e 39% de carboidratos, dentre eles os solúveis e

redutores. Cookman e Glatz (2009) mostraram que ao utilizar o etanol alcalino na

extração de proteínas do resíduo sólido de alambiques, o mesmo foi capaz de extrair

também massa não protéica. O etanol também é capaz de extrair óleo dos grãos de milho

(KWIATKOWSKI e CHERYAN, 2002) e de soja (TOMAZIN JR, 2008). Neste estudo, como

o solvente era uma mistura aquosa, provavelmente foi possível extrair também os

carboidratos redutores e solúveis.

O método BCA se baseia na reação de cobre (II) com proteínas em meio alcalino,

produzindo cobre (I) e formando um complexo que absorve fortemente na região de

560nm. Segundo Zaia et al. (1998) as substâncias que reagem com os íons cobre

(reações de óxido-redução, formação de complexos, precipitação) ou com o reativo de

BCA, são interferentes desse método. Dentre os interferentes presentes na nossa
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amostra estão os açúcares que promovem a redução parcial do cobre (II) e os lipídios que

reagem com o BCA, resultando em falsos positivos.

As proteínas quantificadas nos extratos obtidos com os solventes eutéticos foram

próximas ao valor total proteico do subproduto. Mas como os métodos de quantificação de

proteínas da amostra e dos extratos foram diferentes, não foi possível calcular a eficiência

de extração. As extrações utilizando solvente a base de cloreto de colina e amostra

liofilizada apresentou melhor desempenho que as extrações utilizando solvente a base de

acetato de sódio.

Extração de Fenólicos Totais
O teor de fenólicos totais obtido para os diferentes solventes após extração de 2

horas, representado em mg de EAG por grama de amostra, é mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Concentração de compostos fenólicos totais no extrato após 2 horas de
extração com diferentes solventes

Fonte: A autora

Da extração com água por 1 min foram obtidos os resultados de 2,34±0,10 e

2,16±0,13 (mg EAG/g SOM) para a amostra liofilizada e seca em estufa à vácuo,

respectivamente. Os resultados foram bem menores que os obtidos após a extração com

os solventes, cujo conteúdo de fenólicos nos extratos variou de 3,64±0,29 a 33,90±2,25

(mg EAG/g SOM), mostrando que os métodos de extração se mostraram eficientes na

extração dos fenólicos da amostra. Na literatura foram encontrados resultados menores

do que os valores máximos quantificados neste trabalho em relação aos compostos

fenólicos totais presentes no milho utilizando solventes convencionais. Zilic et al. (2012)
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obtiveram 5,78 mg EAG/g de grãos de milho inteiros utilizando extração com um solvente

preparado com acetona, metanol e água. Lopez-Martinez et al. (2009) quantificaram 5,51

(mg EAG/g SOM) de fenólicos totais em grãos de milho amarelo usando solvente aquoso

de etanol na concentração de 80%.

Apesar dos grandes desvios-padrões em alguns dos ensaios, os resultados

sugerem que as extrações com os SEPs foram mais eficientes que as extrações com

etanol alcalino, e que o uso dos SEPs na proporção molar 1:2 favoreceu a extração. As

maiores concentrações de compostos fenólicos nos extratos foram obtidas nas extrações

com os solventes eutéticos, obtendo 33,34±2,61 mg EAG/g SOML na extração com

ChCl:Gli (1:2), e 33,90±2,25 mg EAG/g SOME na extração com Ac:Gli (1:2). Um resultado

semelhante foi encontrado por Mouratoglou et al. (2016) que compararam solventes

eutéticos a base de glicerol e cloreto de colina ou acetato de sódio na proporção molar

(3:1), sendo etanol aquoso 60% usado como solvente controle. Os autores verificaram

que na extração de compostos polifenólicos dos resíduos agro-alimentares utilizados, os

solventes formados por glicerol e cloreto de colina ou acetato de sódio exibiram

resultados semelhantes e alta eficiência de extração, comparáveis ou até mesmo

superiores à do etanol aquoso.

As extrações com etanol alcalino apresentaram resultados semelhantes, sendo o

maior valor extraído de 29,6 + 9,1 mg EAG/g SOME na extração com EA 65%. É possível

que a variação de concentração de etanol tenha sido pequena para causar diferença na

extração. Waszkowiak e Gliszczyńska-Świgło (2016) ao estudar a influência da

concentração de etanol no solvente aquoso usado para extrair compostos fenólicos do

extrato de linhaça, observaram que ao diminuir a concentração de etanol de 65 para 60%

houve um ligeiro aumento de fenólicos extraídos: de 98,5 para 106 mg EAG/g. Além disso,

constataram que o conteúdo de ácidos fenólicos não se alteraram significativamente com

o aumento da concentração de etanol como solvente de extrato de 60 a 70%, já a

concentração de 80% de etanol resultou em uma redução considerável no conteúdo

destes compostos.

O efeito da secagem da amostra variou com o tipo de solvente utilizado na

extração. Por exemplo, ao utilizar o ChCl:Gli (1:1), maiores extrações foram obtidas com a

amostra liofilizada, mas as extrações com ChCl:Gli (1:2), o melhor resultado foi obtido

para a amostra seca em estuda à vácuo. Desta forma, não foi possível afirmar qual

processo de secagem gerou amostras mais fáceis de serem extraídas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os solventes avaliados apresentaram capacidade de extração das proteínas

presentes no subproduto analisado. A extração com ChCl:Gli da amostra liofilizada teve o

maior resultado dentre os solventes eutéticos, mas não sofreu influência em relação à

fração molar dos componentes. Já nas extrações utilizando o Ac:Gli os valores foram

maiores para maior fração molar de glicerol.

Em relação à extração de compostos fenólicos foi possível verificar que os

solventes eutéticos com maior proporção molar de glicerol tiveram melhor desempenho e

proporcionaram maiores extrações que o etanol alcalino.

O tipo de secagem da amostra não influenciou na extração de proteínas, e seu

efeito na extração de compostos fenólicos variou com o tipo de solvente empregado.

Este estudo mostrou que os solventes eutéticos formados por cloreto de colina e

glicerol, e por acetato de sódio e glicerol, são solventes promissores na extração de

proteínas e compostos fenólicos do gérmen com pericarpo desengordurado, subproduto

da indústria de óleo de milho.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto na aceitação sensorial de cerveja

artesanal estilo American Pale Ale elaborada com diferentes tempos de dry hopping.

Portanto, durante a produção da cerveja foram avaliados os parâmetros de densidade

inicial e final, e teor alcóolico. A fermentação ocorreu por 7 dias em temperatura

controlada de 18 ºC. Na etapa de maturação, foram realizados diferentes tempos de dry
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hopping: 7, 14 e 21 dias a 0 ºC. Então, as cervejas foram engarrafadas e armazenadas.

Para a realização da análise sensorial, 100 avaliadores, todos maiores de 18 anos,

participaram dos testes realizados em duas etapas. Na primeira etapa, os participantes

foram convidados a responderem um questionário sobre seus hábitos de consumo. Na

segunda etapa, eles foram convidados a avaliarem as amostras em relação aos atributos

cor, aroma, sabor e impressão global de cada cerveja utilizando escala hedônica

estruturada de nove pontos, variando de 9 - “gostei extremamente” a 1 - “desgostei

extremamente”. Os resultados apontaram que embora a cerveja seja a bebida alcóolica

mais consumida por 83% dos participantes, apenas 37% dos participantes consideram ter

um consumo frequente de cervejas artesanais. As notas dos atributos cor e sabor não

diferiram para todos os tratamentos (p≥0,05). Apesar de não apresentar diferença

significativa, a nota dos atributos de aroma e impressão global foram maiores para a

cerveja com dry hopping de 21 dias, sendo também o tratamento mais aceito. Todas as

cervejas apresentaram boa aceitação sensorial para aroma, cor, sabor e impressão global,

variando de “gostei moderadamente” a gostei muito”.

Palavras-chave: cerveja APA; lupulagem a frio; sensorial de cerveja; cerveja artesanal

1. INTRODUÇÃO

As cervejas artesanais ganharam a atenção dos consumidores devido à grande

variedade de sabores, aroma, estilos e maior qualidade. O seu consumo é baseado na

experiência sensorial e no desejo de diferenciação (FLORES et al., 2015; JARDIM et al.,

2018). Nesse sentido, o mercado de cervejas no Brasil registrou grande crescimento nos

últimos anos, sendo as cervejas artesanais uma grande parcela desse aumento (MAREK;

BITTENCOURT; de MORAES, 2016). Dados de 2018, apontam o Brasil como o terceiro

maior produtor de cerveja do mundo, com produção de 14 bilhões de litros por ano, sendo

a bebida alcoólica mais consumida no país (SINDICERV, 2018). O Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) indica um crescimento de 36% no número

de cervejarias registradas no Brasil em 2019, com 1209 cervejarias contabilizadas

(BRASIL, 2020).

Os dois principais estilos de cerveja produzidos no mundo são: as ales

(temperatura de fermentação mais alta, variando de 14 a 25 ºC) e as lagers (realizadas a

temperaturas mais frias, aproximadamente 10°C e as leveduras tendem a flocular no
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fundo do tanque) (da SILVA; de FARIA, 2008). As cervejas lagers geralmente são mais

claras, apresentam menor amargor, alta carbonatação, e concentração média de lúpulo. E,

apesar de serem mais populares, as cervejas ales se destacam por seu sabor mais

frutado, com maior acidez e amargor (PRESTES, 2019). A cerveja American Pale Ale é

de origem americana, apresenta coloração dourada/acobreada e possui sabor suave,

frutado e menos amargor quando comparada à Indian Pale Ale (IPA) (MEGA; NEVES; de

ANDRADE, 2011; SILVA; TOLEDO; VARGAS, 2015).

O sabor amargo da cerveja é um atributo importante que os consumidores esperam

e apreciam em um grau variável durante o consumo (OLADOKUN et al., 2017). O

amargor é proveniente do lúpulo (Humulus lupulus) que possui óleos essenciais,

substâncias minerais, polifenóis e resinas amargas que conferem sabor característico à

cerveja, além de apresentar ação antimicrobiana e estabilidade coloidal à espuma

(JASKULA et al., 2008; DURELLO; SILVA; BOGUZS JUNIOR, 2019).

As características como aroma e amargor de uma cerveja estão também

relacionadas à quantidade, qualidade e tempo de adição de lúpulo, bem como a

tecnologia de fabricação de cada cerveja. Diferenciando apenas esses parâmetros, é

possível obter cervejas totalmente diferentes em amargor e aroma (RETTBERG; BIENDL;

GARBE; 2018; DURELLO; SILVA; BOGUZS JUNIOR, 2019). Portanto, a maneira e o

tempo de adição do lúpulo apresentam grande impacto sensorial na bebida (OLADOKUN

et al., 2016).

O dry hopping - também chamado de lupulagem à frio (o lúpulo em pellet ou flor é

adicionado à cerveja diretamente no fermentador ou no tanque de maturação) é realizado

principalmente para aumentar o aroma proveniente do lúpulo sem adicionar muito

amargor à cerveja. Devido a composição química dos óleos essenciais contidos nos

lúpulos, estes podem conferir aromas característicos (notas cítricas, especiarias, floral,

frutado, sulfuroso, picante e herbal) e são denominados lúpulos de aroma. Os lúpulos de

aroma são adicionados no final da etapa de fervura ou no dry hopping para evitar perdas

de compostos voláteis (DURELLO; SILVA; BOGUZS JUNIOR, 2019; LAFOTAINE et al.,

2019). É importante ressaltar que o efeito da adição do lúpulo na etapa de dry hopping

merece atenção para compreender melhor as alterações sensoriais que ocorrem na

cerveja. Devido ao desenvolvimento de expectativas sensoriais, a cor dos

alimentos/bebidas influencia o comportamento de compra dos consumidores e a

experiência de degustação (CARVALHO et al., 2017).
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Dessa maneira, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de

diferentes tempos de dry-hopping na aceitação sensorial da cerveja estilo American Pale

Ale produzida artesanalmente.

2. METODOLOGIA

Produção da cerveja

Todos os ingredientes foram adquiridos em lojas de insumos para cervejas

artesanais em Sete Lagoas-MG, Brasil. A Tabela 1 descreve as matérias primas e

respectivas quantidades para a elaboração da cerveja artesanal estilo American Pale Ale.

Tabela 1 - Matérias primas e quantidades de insumos para a elaboração de cerveja

artesanal estilo American Pale Ale.

Matéria prima kg % Receita % Parcial

Malte Pilsen 4,000 9,790 90,909

Malte Caramunich II 0,400 0,907 9,091

Água 36,000 88,120

Lúpulo Nugget 0,026 0,063

Lúpulo Tradition 0,015 0,036

Lúpulo Citra (dry

hopping)
0,400 0,970

Fermento Nothingham 0,011 0,026

Total 40,852 100%

% Parcial: em relação à base do extrato primitivo.

Para iniciar o processo de brassagem, todos os maltes utilizados foram moídos em

moinho de rolos a seco e adicionados em um bag de tecido “tipo voil” acoplado em um

tanque de aço inoxidável, aquecido por uma resistência elétrica contendo água a

temperatura de 60 ºC. Todo o controle de temperatura foi feito através de um termostato.

Foram realizadas três rampas de temperaturas controladas, a primeira rampa entre 45 °C

a 55 °C por 5 minutos, que teve como objetivo quebrar as proteínas e polipeptídios do

malte em frações menores (melhorando a qualidade da espuma da cerveja). A segunda

rampa foi realizada a uma temperatura de 68 °C por 60 minutos, para que as enzimas
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(alfa e beta amilases) pudessem atuar conjuntamente quebrando as longas cadeias de

carboidratos em açúcares menores, e posteriormente, convertidas em álcool e CO2

durante a fermentação. Por fim, a terceira rampa (entre 76 °C e 78 °C por 10 minutos) foi

utilizada para inativar as enzimas e diminuir a viscosidade do mosto. O tempo total da

brassagem foi de aproximadamente 90 minutos e todo o mosto foi transferido para outro

tanque de aço inoxidável, para iniciar o processo de fervura.

O tempo total da etapa de fervura foi de 60 minutos. No início desta etapa foi

adicionado o lúpulo Nugget e ao final da fervura, o lúpulo Tradition foi adicionado para

conferir aroma a cerveja. Após término da fervura foi realizado o resfriamento do mosto

através de um trocador de calor tipo chiller de serpentina, utilizando troca de calor indireta

até atingir temperatura inferior a 30 °C. O mosto foi transferido para o balde fermentador

de 18 litros, limpo e esterilizado, e a levedura desidratada (fermento Nottingham) foi

inoculada. O fermentador possuía válvula do tipo airlock para auxiliar a saída do gás CO2

gerado durante a fermentação, sem possibilidade de reincorporação de oxigênio. A

fermentação ocorreu a uma temperatura de 18 °C por sete dias, até a completa

atenuação dos açúcares fermentescíveis.

O mosto fermentado foi refrigerado à temperatura de 0 ºC para proceder a etapa de

maturação durante 21 dias. Nesse período foi realizado o dry hopping, através da adição

de 2,2 g/L do lúpulo Citra em um bag sanitizado, à cerveja em maturação. Amostras de 6

litros foram retiradas para envase com 7, 14 e 21 dias de maturação após o início do dry

hopping. A cerveja foi engarrafada em garrafas de vidro de 600 mL, previamente limpas e

sanitizadas com solução sanitizante de ácido peracético a 1±0,5%. Foram mantidas em

temperatura ambiente por mais 7 dias para a realização do primming - carbonatação na

garrafa com auxílio de sacarose (6 g/L de sacarose).

Portanto, três tratamentos resultaram desse processo: T 7: 7 dias de dry hopping; T

14: 14 dias de dry hopping e T 21: 21 dias de dry hopping.

Análise de densidade e teor alcóolico

A densidade do mosto foi medida utilizando uma proveta graduada e um

densímetro (1,000 a 1,120 g/cm3). Amostras de 100 mL foram retiradas no início até o

final da fermentação, que foi determinado após três leituras consecutivas iguais, indicando

atenuação do mosto. Através dessas avaliações foi calculado o teor alcóolico (ABV-

álcool/volume) como descrito na Equação 1.
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Em que: ρ é a densidade medida.

Análise sensorial

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial da

Universidade Federal de São João del Rei – Campus Sete Lagoas (Sete Lagoas-MG,

Brasil) em cabines individuais, sob luz branca, com 100 avaliadores não treinados, entre

homens e mulheres, todos maiores de 18 anos. A idade máxima dos avaliadores que

participaram dos testes foi de 55 anos.

A análise foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, um questionário sobre o

perfil e hábitos de consumo (Figura 1) foi aplicado para entender melhor o comportamento

do consumidor.

Figura 1- Resumo do questionário aplicado aos avaliadores de cerveja, elaborada com

três diferentes tempos de dry hopping.

Resumo das questões contidas no questionário

Qual a bebida alcoólica você consome com mais frequência?

Qual a frequência de consumo?

Qual a média de preço das cervejas que você consome?

Você consome com frequência cerveja artesanal?

Até quanto você pagaria a mais para consumir uma cerveja artesanal?

Na segunda etapa, os participantes foram convidados a provarem as amostras e

avaliarem os atributos cor, aroma, sabor e impressão global de cada cerveja por meio de

escala hedônica estruturada de nove pontos, variando de 9 - “gostei extremamente” a 1 -

“desgostei extremamente" (REIS; MININ, 2018).

As três amostras provenientes dos três tratamentos ( T 7= 7 dias de dry hopping; T

14= 14 dias de dry hopping; T 21= 21 dias de dry hopping), foram servidas de forma

monádica em copos descartáveis transparentes codificados com números de três dígitos,

contendo 30 mL de cada amostra em temperatura de 7 °C. As amostras foram

apresentadas de forma balanceada e ao acaso, sendo solicitado ao avaliador provar as
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amostras da esquerda para a direita. Além disso, os participantes foram instruídos a

enxaguar a boca com água entre as amostras para limpar o palato (PALERMO, 2015).

Análise Estatística

Os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA), ao nível de 5% de

probabilidade. O teste de Tukey foi utilizado quando houve diferença significativa entre as

amostras, utilizando o programa SAS (Statistical Analysis System).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Densidade
De acordo com a densidade inicial do mosto (1.056 Kg/m³) e a densidade final da

cerveja (1.012 Kg/m³), o teor alcoólico calculado foi de 5,7%. Os valores estão em

conformidade com os limites estabelecidos pela BJCP (2015) para uma cerveja estilo

American Pale Ale, que tem OG variando entre 1.048 – 1.060 e FG variando entre 1.010 –

1.016.

A densidade do mosto é um fator muito importante e está relacionado com amargor

da cerveja. Quanto maior a densidade, menor é a quantidade de água disponível para

estabelecer ligações de hidrogênio, e menor é a solubilidade das iso-humulonas

(DURELLO; SILVA; BOGUZS JUNIOR, 2019). OLADOKUN et al. 2017 verificaram que

durante 14 dias de dry-hopping a densidade da cerveja diminuiu aproximadamente 0,5%,

sugerindo que lúpulos secos adicionados podem ser fonte adicional de açúcares para o

metabolismo da levedura. Nesse sentido, o dry-hopping realizado a 20 g/L poderia

potencialmente adicionar 400 mg adicionais de açúcar por litro de cerveja (considerando o

conteúdo de monossacarídeo do lúpulo).

Análise sensorial

Os resultados do questionário mostraram que 53% dos participantes eram

mulheres e 47% homens. O produto cerveja, independentemente de sua forma de

elaboração, foi apontado como a bebida alcóolica mais consumida por 83% dos

participantes. Desses, quase 50% dos participantes afirmaram que consomem a bebida

de 2 a 4 vezes por semana.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

296
Quando perguntados, sobre o quanto costumam gastar com o consumo de cerveja,

67% dos respondentes disseram que pagam, no máximo, até R$ 10,00 reais por uma

garrafa de cerveja comercial de 600 mL.

Pode-se observar que, apesar do grande percentual de consumidores da bebida,

apenas 37% dos entrevistados consideraram ter um consumo frequente de cerveja

artesanal. Esse dado demonstra que o consumo de cerveja artesanal ainda é restrito a

um grupo de consumidores específico. O preço do produto é um dos fatores que pode

estar associado a esse contexto, pois em comparação à bebida convencional, a cerveja

artesanal normalmente possui preço mais elevado.

Entretanto, faz-se necessário ressaltar o perfil etário da amostra onde o estudo foi

realizado, onde houve prevalência da faixa etária jovem, entre 18 e 29 anos. Estudos

(CARVALHO, 2018) mostram que o consumo de cervejas artesanais é mais apreciado por

pessoas consideradas mais maduras, já em idade adulta e o seu consumo apreciado

como uma experiência sensorial. Deve-se considerar que, nessa faixa etária, o indivíduo

já se estabelece profissionalmente e, portanto, tende a uma maior estabilidade financeira.

Resultados semelhantes forma encontrados por PIMENTA (2019), em um estudo

realizado em Uberaba/MG, onde houve o maior número de respondente maiores de 30

anos.

Sobre esse aspecto, RODRIGUES (2010) afirma que o aumento no consumo de

cervejas diferenciadas está relacionado ao crescimento das classes A e B que permitiu ao

consumidor modificar seu padrão de consumo. Além disso ele aponta como outro fator

que pode ter contribuído para o aumento desse consumo, à ampliação da oferta do

produto que passou a ser comercializado em bares, restaurantes e supermercados,

facilitando a acessibilidade ao produto.

Entretanto, um dado interessante que deve ser observado com boas expectativas,

é que 73% dos avaliadores afirmaram que pagariam de 10 a 30% a mais em cervejas

artesanais. Esse resultado, reforça a tendência de crescimento e valorização do mercado

cervejeiro artesanal pelo consumidor (BRASIL, 2020).

Na segunda etapa, os participantes foram convidados a provarem as cervejas

artesanais provenientes dos três tratamentos. A Tabela 2 mostra que não houve

diferença significativa (p < 0,05) entre as amostras provenientes dos tratamentos para

todos os atributos avaliados, ou seja, o tempo de dry hopping não influenciou os atributos

sensoriais estudados.
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Tabela 2 - Média das notas de aceitação sensorial para as amostras de cerveja artesanal

provenientes de diferentes tempos de dry hopping.

Atributos

Cor Aroma Sabor
Impressão

global

T 7 7,5a 7,0a 6,8a 6,9a

T14 7,5a 6,9a 6,8a 6,9a

T21 7,5a 7,2a 6,8a 7,2a

T 7= 7 dias de dry hopping; T 14= 14 dias de dry hopping; T 21= 21 dias de dry hopping.

Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p <

0,05).

Em todos os tratamentos, a cor foi o atributo que mais agradou os avaliadores. A

cor presente nas amostras corresponde ao estilo American Pale Ale (SILVA; TOLEDO;

VARGAS, 2015).

O dry hopping é realizado principalmente para aumentar o aroma proveniente do

lúpulo sem adicionar muito amargor a cerveja. Devido a composição química dos óleos

essenciais contido nos lúpulos, estes podem conferir aromas característicos (notas

cítricas, especiarias, floral, frutado, sulfuroso, picante e herbal) e são denominados

lúpulos de aroma. Os lúpulos de aroma são adicionados no final da etapa de fervura ou

no dry hopping para evitar perdas de compostos voláteis (DURELLO; SILVA; BOGUZS

JUNIOR, 2019; LAFOTAINE et al., 2019). Nesse experimento, o lúpulo Citra foi escolhido

devido as suas características compatíveis ao estilo de cerveja Pale Ale. Essa variedade

destaca-se por ser considerada rica em linalol (0,60-0,90%), apresentando aroma floral-

frutado. Além disso, uma combinação de linalol e terpenos (geraniol e β-citronelol), pode

desencadear à percepção do aroma cítrico característico de algumas variedades de

lúpulo como é o caso do lúpulo Citra (0,30-0,50% de geraniol e 0,60-0,90% de linalol)

(DURELLO; SILVA; BOGUZS JUNIOR, 2019). Entretanto, os resultados mostraram que,

independentemente do tempo do dry hopping usado, o consumidor não conseguiu

perceber diferenças entre as amostras avaliadas.
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A média de aceitação de sabor não apresentou diferença significativa entre os

tratamentos (p < 0,05). Embora as médias de aceitação de todos os tratamentos se

situem na região de aceitação do produto, nota-se que esse atributo foi o que recebeu os

menores escores de avaliações pelos consumidores. Um dos fatores que pode estar

associado a isso é a percepção do amargor pelos consumidores. Cervejas com

lupulagem a frio apresentam maior concentração de compostos aromáticos (FORSTER;

GAHR, 2013), podendo ter a aceitação comprometida. Além disso, OLADOKUN et al.

(2017) verificaram que a variedade do lúpulo altera a percepção e persistência do

amargor e aroma da cerveja. Dessa forma, a presença do amargor, característico do

estilo American Pale Ale, pode ter influenciado a avaliação do consumidor. De qualquer

forma, pode-se inferir com esses resultados que o tempo de dry hopping também parece

não ter influenciado o amargor das cervejas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As cervejas estilo American Pale Ale produzidas com 7, 14 e 21 dias de dry

hopping apresentaram boa aceitação sensorial para cor, aroma, sabor e impressão global,

variando de “gostei moderadamente” a gostei muito, porém não houve diferença

significativa entre os tratamentos para todos os atributos avaliados.

Portanto, o tempo de dry hopping ou lupulagem a frio durante a maturação a 0 °C

não influenciou significativamente na aceitação sensorial da cerveja, assim, é apropriado

que cada cervejeiro adote um método que se enquadre melhor à sua realidade.

Considerando a importância do lúpulo na produção de cerveja artesanal, é necessário que

novas pesquisas sejam realizadas para a melhoria da técnica, bem como a utilização de

metodologias sensoriais mais descritivas para avaliar a influência do dry hopping nos

atributos de aroma e sabor principalmente.
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RESUMO

Entende-se como geleia um tipo de doce de fruta que não contém toda a polpa de

semente da fruta e que apresenta um aspecto gelatinoso, usado para o consumo com

pães, biscoitos, torradas e outros alimentos de forma geral enquanto que geleiada é a

geleia que se dispõe de pedaços de frutas. Uma grande tendência de aceitação na

produção de geleias e geleiadas de frutas é a adição de pimentas, uma vez que pode-se

misturar diferentes tipos de pimentas. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi o

desenvolvimento e caracterização de uma geleiada de frutas com pimenta. A geleiada de

abacaxi com maça e pimenta foi elaborada com duas repetições em triplicata e

caracterizada através da análise dos parâmetros físico-químicos, microbiológicos e

sensoriais. Em todos os parâmetros avaliados a geleiada de pimenta se adequou aos

padrões exigidos pelas legislações vigentes tanto físico-químico quanto microbiológico.

Quanto aos aspectos sensoriais avaliados, os resultados foram desejáveis e

apresentaram boa aceitabilidade, demonstrando potencial para comercialização desse

novo produto desenvolvido.

Palavras-chave: Ananas comosus; Pimenta biquinho; Capsicum chinese.

1. INTRODUÇÃO

Entende-se como geleia um tipo de doce de fruta que não contém toda a polpa de

semente da fruta e que apresenta um aspecto gelatinoso, usado para o consumo com

pães, biscoitos, torradas e outros alimentos de forma geral.

A Resolução – CNNPA nº 12, de 1978 define a geleia de fruta como: “o produto

obtido pela cocção das frutas inteiras ou em pedaços da polpa ou, ainda, do suco de

frutas, adicionado de açúcar e água, além de concentrado até a consistência gelatinosa.

Pode ser adicionado glicose ou açúcar invertido para conferir brilho ao produto, sendo

tolerada a adição de acidulantes e pectina para compensar qualquer deficiência no

conteúdo natural de pectina ou de acidez da fruta”. Sendo denominado como geleiada a

geleia que se dispõe de pedaços de frutas.

Segundo Castro et al., (2016), as geleias e geleiadas de frutas são alimentos

saudáveis e atrativos na alimentação por ser um alimento abundante em fibras, vitaminas

e carboidratos, sendo um produto de grande aspecto de utilização.
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Uma grande tendência de aceitação na produção de geleias é a elaboração de

geleia de frutas com pimentas, uma vez que pode-se misturar diferentes tipos de

pimentas como a dedo de moça (Capsicum baccatum) que possui alta pungência e a

pimenta biquinho (Capsicun chinese) que possui pouca pungência podendo ser utilizada

em maior quantidade (TORREZAN, 2012).

O desenvolvimento de novos produtos à base de pimentas tem permitido a

agregação de valor a esta hortaliça.

Neste contexto o presente trabalho objetivou desenvolver uma geleiada de frutas

com pimenta e caracterizar os padrões de qualidade, físico-químicas, microbiológicas e

sensoriais desse novo produto desenvolvido.

2. METODOLOGIA

A geleiada foi elaborada com duas repetições em triplicata no Laboratório de

Análise Sensorial do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFSJ Campus Sete

Lagoas.

Para o preparo da geleiada utilizou-se 2 Kg de abacaxis perola (Ananas comosus)

descascados, 2 Kg de maçãs fuji (Malus communis) picadas e sem sementes, 100 g de

pimenta dedo de moça (Capsicum baccatum), 2 Kg de pimenta biquinho (Capsicun

Chinese), 200 mL de suco de limão (Citrus × limon) e 5 Kg de açúcar cristal ( marca:

Caeté).

Com auxílio de um multiprocessador (marca: Mondial, 750 W, modelo: MP-02),

todos os ingredientes foram homogeneizados. Procedeu-se à cocção em tacho de aço

inoxidável, aberto (sem tampa) e com agitação manual contínua. O ponto final foi

determinado até atingir uma consistência gelatinosa (ponto “visual” quando passa a colher

têm-se a formação de um caminho). Após esta etapa a geleia foi envasada a quente em

embalagens de vidro e tampa de metal que foram previamente esterilizadas em autoclave

digital (marca: Stermax) à 121°C/30 min; fechadas com tampa de metal; logo foram

resfriadas em água fria por 15 min e armazenadas em condição ambiente de temperatura

(25 ± 5°C) (ARAÚJO, 2012).

As análises de caracterização dos parâmetros físico-químicos foram realizadas no

laboratório de Análise de Alimentos do Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI)

da UFSJ Campus Sete Lagoas.
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As análises físico-químicas realizadas da geleiada de frutas com pimenta foram:

Determinação do pH, acidez total pelo método da titulometria potenciométrica expressa

em gramas de ácido cítrico por 100 gramas, determinação de pectinas (%), teor de

umidade (%), teor de sólidos solúveis totais (°Brix) através de refratometria e cinzas totais

pelo método de gravimetria, todas as análises foram realizadas seguindo o manual de

Métodos Físico-químicos para Análise de Alimentos do Instituto Adolfo Lutz - IAL de 2008.

As análises microbiológicas foram realizadas para contagem total de bolores e

leveduras, utilizando-se o método da American Public Health Association (APHA). As

análises foram realizadas em duplicada com diluições de 10_1 e 10_2 (Beauchat e

Cousin, 2001). Os resultados foram comparados com os limites estabelecidos para

amostra indicativa da Resolução RDC nº 12 (BRASIL, 2001).

Foi calculado o valor energético para uma porção de 20g (1 colher de sopa) e o

Valor Diário de Referência VD (*) para a geleiada desenvolvida, com base em uma dieta

de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.

As geleiadas desenvolvidas foram submetidas aos testes de aceitação e intenção

de compra com 100 provadores não treinados no Laboratório de Análise Sensorial do

Departamento de Engenharia de Alimentos da UFSJ Campus Sete Lagoas.

Para a aplicação do teste foi servido aproximadamente 20g da geleiada em copos

descartáveis de 50 mL em temperatura ambiente, sendo usado como veículo torrada da

marca Bauduco.

O teste de aceitação avaliou atributos de aroma, aparência (cor), textura (presença

de sementes), sabor e impressão global (conjunto de todos os atributos mencionados

anteriormente), utilizando-se de uma escala hedônica estruturada de 9 pontos para o

teste de aceitação, no qual o número 1 referia-se a “desgostei extremamente” e o número

9 “Gostei extremamente”. Para o teste de intenção de compra, utilizou-se uma escala

hedônica de 5 pontos, onde o número 1 correspondia a “certamente não compraria” e o

número 5 “certamente compraria”.

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas elaboradas no Excel da

Microsoft, a partir dos quais foram calculados as médias para cada um dos parâmetros

avaliados e o respectivo desvio padrão.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das análises físico-químicas da geleiada de frutas com pimenta para

as duas repetições R1 e R2 estão representados na Tabela 1.

Conforme apresentado na Tabela 1, o teor de umidade médio para a geleiada

desenvolvida foi igual a 22,6 %, sendo este um dos parâmetros de maior importância para

determinar a perecibilidade dos alimentos, auxiliando também na determinação da

estabilidade química (TELES, et al., 2017).

O valor de umidade obtido foi semelhante ao encontrado no estudo de Teles, et al.,

(2017), igual a 30,27% para geleia extra de pimenta com graviola e também próximo no

estudo de Gonçalves et al., (2016) no estudo da avaliação dos padrões de qualidade de

geleia de pimenta, cujo o teor de umidade foi de 26,45%.

Tabela 1 – Resultados dos parâmetros físico-químicos avaliados na amostra de geleiada

de frutas com pimenta (Capsicun spp).

Parâmetros físico-químicos
Geleiada de Pimenta (valores

médios)

Umidade (%) 22,6 ± 0,229

Cinzas (%) 0,36 ± 0,015

pH 3,4 ± 0,015

Sólidos Solúveis Totais (°Brix) 74,7 ± 0,00

Pectina (%) 0,98 ± 0,00

Ácidez (Acido cítrico g/100g) 0,85 ± 0,01

* ±: Desvio padrão

De acordo a Resolução CNNPA n° 12, de 1978, o teor máximo estabelecido na

presente legislação de umidade em geleia é de 38% (Brasil, 1978). Portanto, quanto ao

teor de umidade a geleiada de frutas com pimenta do presente trabalho se apresentou

dentro do limite determinado pela legislação.
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O teor de cinzas totais é de fundamental importância nos alimentos, pois a partir

dele é possível determinar a qualidade nutricional do alimento por ser possível determinar

o teor de minerais específicos presentes no mesmo. Sabe-se que a presença elevada da

quantidade de cinzas em produtos como ácidos de origem vegetal, pectinas, dentre outros,

é indesejável por indicar presença de sais inorgânicos. No presente trabalho o teor de

cinzas foi igual a 0,36%, sendo, portanto, uma característica desejável no produto.

Quanto ao teor de sólidos solúveis totais da geleiada de frutas com pimenta

apresentou a concentração de 74,7° Brix resultado semelhante ao encontrado no estudo

realizado por Gonçalves et al., (2016) que relataram o teor de sólidos solúveis totais de

63° Brix no estudo dos padrões de qualidade de geleia de pimenta.

De acordo com a resolução CNNPA n 12, de 1978, o teor mínimo de Sólidos

Solúveis Totais em geleia é 62 % (Brasil, 1978), portanto a geleida de frutas com pimenta

do presente estudo se enquadra quanto ao teor de Sólidos Solúveis Totais estabelecido

pela legislação.

O valor de pH encontrado na análise da geleiada de frutas com pimenta foi de 3,4

esse resultado foi semelhante ao apresentado por Caetano et al., (2012) no estudo da

característica físico-química e sensorial de geleia elaborada com polpa de acerola em que

os valores de pH nas geleias variaram de 3,42 a 3,48.

Já no trabalho de Teles et al., (2017) na avaliação da geleia extra de pimenta com

graviola utilizando teor de pectina 1,0%, o valor médio de pH foi de 3,76, também muito

próximo ao da geleiada desenvolvida no presente estudo.

Segundo Jackix (1988) o pH ideal para geleias deve ser de 3,4, sendo que inferior

a 3,0, sucede-se predisposição a sinérise. Sendo assim o valor médio de pH da geleiada

de frutas com pimenta desenvolvida foi adequado ao produto.

O teor de acidez expresso em ácido cítrico da amostra de geleiada de frutas com

pimenta foi 0,85 (g/100g). Segundo Torrezan (1998), o ácido consolida as fibras da rede,

mas a alta acidez afeta a elasticidade, devido à hidrólise da pectina. De acordo o estudo

de Teles et al., (2017) a acidez total da geleia deve estar ao redor de 0,5-0,8%, pois,

acima de 1% ou abaixo de 0,5%, tende a ocorrer sinérese.

A determinação do teor de pectina é extremamente importante em geleias, pois a

graduação de pectina é medida do seu poder de geleificação (TORREZAN, 2012). O teor

de pectina determinado foi de 0,98% esse valor está de acordo com o determinado na
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resolução CNNPA n° 12, de 1978, sendo o máximo estabelecido na presente legislação

de pectina em geleia é de 2 % (Brasil, 1978).

Em relação as análises microbiológicas, de acordo com a resolução–RDC N°12

(Brasil, 2001), produtos de frutas e similares (purês e doces em pasta ou massa e

similares, incluindo geleias) é tolerável no máximo de 104 UFC/g de Bolores e Leveduras.

Nas análises realizadas com as diferentes diluições da geleiada de frutas com

pimenta, a mesma apresentou excelente qualidade microbiológica não sendo constatado

nenhuma colônia de Bolores e leveduras, sendo assim a geleia de pimenta analisada

apresenta excelentes padrões microbiológicos.

O valor energético para uma porção de 20g (1 colher de sopa) de geleiada foi igual

a 11,8 Kcal = 48,4 KJ, representando 1 % dos Valores Diários de referência com base em

uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.

Os resultados da análise sensorial para o teste de aceitação aos diferentes

atributos avaliados da geleiada de frutas com pimenta, estão apresentados na Figura 1.

Figura 1 : Gráfico que ilustra as médias dos atributos avaliados na análise sensorial da

geleiada de frutas com pimenta.

De acordo com os resultados obtidos na análise sensorial observa-se, que para

todos os atributos avaliados as médias obtidas situaram-se na região de aceitação igual a

8,0 (“gostei muito”).
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Os atributos que obtiveram maiores notas foram a impressão global e sabor com

médias 8,0 (“gostei muito”). E quanto aos outros atributos como aroma, cor e textura

todos obtiveram médias superiores a 7,0 (“gostei moderadamente”).

O aroma comparando-se com os outros atributos obteve a menor média igual a 7,6,

contudo ainda sim representa uma considerável aceitação para esse parâmetro. Segundo

Teixeira (2009) o aroma é a propriedade de perceber as substâncias aromáticas de um

alimento depois de colocá-lo na boca, via retronasal.

A partir dos resultados obtidos para os diferentes atributos avaliados na geleiada

de frutas com pimenta de forma geral, os resultados foram desejáveis, e como em todos

os atributos obtiveram médias superiores a 7,0 demonstra-se que o produto obteve uma

boa aceitabilidade.

Os resultados da avaliação comercial da geleiada de frutas com pimenta estão

apresentados na Figura 2, onde a nota Média Intenção de Compra foi igual a 4,4.

Figura 2: Gráfico ilustrativo referente à intenção de compra dos avaliados no teste de

aceitação sensorial.

Observa-se que a intenção de compra do produto obteve excelente resultado,

sendo que 55% dos julgadores marcaram a opção (“Certamente Compraria”), 32%

seguida da opção (“Possivelmente Compraria”), a partir dos resultados obtidos no

presente estudo, verifica-se que a geleiada de frutas com pimenta desenvolvida é um
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produto com ótima aceitabilidade pelo público, apresentando considerável potencial para

ser colocado no mercado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados encontrados, foi possível verificar que a geleiada de frutas

com pimenta se adequa aos padrões exigidos pelas legislações vigentes tanto em termos

físico-químicos quanto microbiológicas.

Em todos os aspectos sensoriais avaliados, os resultados foram satisfatórios e

apresentaram boa aceitabilidade, tornando assim o produto com potencial para

comercialização.
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RESUMO

O desenvolvimento e a adequação de formulações de snacks visando a redução do teor

de sódio nos alimentos vem sendo cada vez mais incentivada pelo mercado consumidor e
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exigido pelos órgãos legislativos. Nesse contexto, este estudo avaliou a substituição do

cloreto de sódio por cloreto de potássio para o desenvolvimento de uma formulação de

snack de amendoim drageado do tipo amendoim japonês. O desenvolvimento da

cobertura de drageamendo foi realizado com a utilização de molho de soja light em sódio

e o produto obtido foi caracterizado em relação ao teor de mineral (sódio e potássio) e

avaliado sensorialmente em comparação a uma amostra padrão. Um teste de aceitação

foi performado em duas sessões (teste cego e teste com rotulagem de ingrediente) para

avaliação da influência “teor reduzido de sódio” na aceitabilidade do produto. Os

resultados indicaram viabilidade no uso do cloreto de potássio como ingrediente salgante

na formulação de snacks drageados de amendoim. O produto desenvolvido apresentou

boa aceitabilidade sensorial pelos avaliadores e verificou-se que a informação de que o

produto tem menor teor de sódio não contribuiu para um aumento das médias de

aceitação. As reformulações propostas permitiram uma redução de quase 60% de sódio

na cobertura de drageamento, que é a principal fonte deste mineral no produto.

Palavras chave: aceitação sensorial, amendoim, redução de sódio, produto

drageado.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a produção industrial de alimentos tem sido fortemente

direcionada pela crescente demanda do consumidor por alimentos mais saudáveis,

naturais, funcionais, sustentáveis, práticos e sensorialmente diferenciados (Barbosa, Madi,

Toledo & Rego, 2010). Neste contexto, o consumo de snacks com apelos especiais tem

aumentado em função da oferta de opções reformuladas e de consumo prático e

conveniente (Prnewswire, 2020; Cho & Rizvi, 2010).

O termo Snack é destinado a uma variedade de produtos alimentícios consumidos

em pequenas porções entre as refeições regulares (Njike et al., 2016; Sajilata & Singhal,

2005). As nuts (nozes, sementes e castanhas) são ingredientes frequentemente utilizados

na formulação de snacks, tanto doces quanto salgados, devida à composição nutricional

rica em proteínas, lipídeos e vitaminas (He, Fletcher, & Rimal, 2005; Matz, 1984).

O amendoim (Arachis hypogaea L) é uma das principais nuts consumidas

mundialmente e seu cultivo ocupa lugar de destaque entre as cinco maiores produções de

oleaginosas do mundo. Suas sementes são amplamente utilizadas na alimentação
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humana em função de suas características sensoriais e valor nutricional, mas são

reconhecidas também pelo potencial alergênico em vista das reações anafiláticas

registradas em indivíduos com predisposição (Fletcher, 2016; Koppelman et al., 2016).

O crescimento do consumo de amendoim e derivados tem acompanhado o

aumento do consumo de snacks. De acordo com Archer (2016) 57% do amendoim nos

EUA é consumido na forma de pastas (manteiga de amendoim), 23% em salgadinhos

(amendoins salgados e com coberturas), 19% como doces e confeitos e 1% na forma de

outros ingredientes. Os amendoins salgados com coberturas crocantes e expandidas de

base amilácea (amendoim japonês e amendoim pancrack, por exemplo) compreendem

um grupo diversificado de snacks obtidos a partir do drageamento dos grãos de

amendoim.

O drageamento é definido como o processo de engrossamento contínuo e

controlado de coberturas aplicadas sucessivamente sobre centros em movimento dentro

de uma drageadeira (Kitt, 2007). Os revestimentos comestíveis de amendoins drageados

são usadas como veículo para diferentes agentes de sabor visando maior aceitação e

consumo. As coberturas podem ainda contribuir para a estabilidade dos produtos atuando

como barreira para a perda de umidade e difusão de oxigênio, evitando assim a oxidação

dos grãos e perda de qualidade (Nepote et al., 2008; Olmedo, Nepote & Grosso, 2012).

Frente à crescente demanda do consumidor por alimentos mais saudáveis, a

reformulação das coberturas drageadas de snacks de amendoim deve ser incentivada em

vista do uso constante de sal e outros ingredientes saborizantes com alto teor de sódio na

sua composição.

A principal fonte de sódio na alimentação é o sal (cloreto de sódio) correspondendo

a 40% do total do consumo. O cloreto de sódio possui importância nutricional na saúde

humana, função sensorial e ação conservante nos alimentos, sendo empregado

rotineiramente no processamento industrial, no preparo das refeições na cozinha e no

consumo à mesa. Estima-se que o consumo médio de sal na população brasileira é de

aproximadamente o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (5g/dia)

(Avozani et al., 2014; Doyle & Glass, 2010; Mill et al., 2019).

Estudos clínicos têm verificado que dietas com ingestão de altas concentrações de

sódio são fatores predisponentes para a ocorrência de quadros clínicos de doenças

cardiovasculares e alguns tipos de câncer. O aumento do consumo de sódio tem sido

decorrente das mudanças de hábitos alimentares nas quais os consumidores tem ingerido
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alimentos processados ricos em sódio em maior quantidade e maior frequência (Doyle &

Glass, 2010; Takachi et al., 2010).

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária nos últimos anos, tem realizado o

monitoramento de alimentos industrializados, publicado informes técnicos e assinado

acordos com as associações das indústrias de massas, trigo, panificação e confeitaria

com o propósito de estabelecer estratégias rápidas de redução da ingestão de sódio

proveniente de alimentos processados (Anvisa, 2015). Apesar dos snacks drageados de

amendoim não ocuparem destaque entre os alimentos de maior concentração de sódio na

composição listados pela ANVISA, a busca por estratégias tecnológicas para redução do

nutriente é desejável. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo

de reformulação de cobertura de drageamento salgado em produto de amendoim e

avaliar os efeitos de ingrediente alternativo ao cloreto de sódio sobre a composição

mineral das coberturas e características sensoriais dos produtos desenvolvidos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Material

Os ingredientes utilizados para o processamento dos snacks foram adquiridos no

mercado varejista da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Utilizou-se amendoim cru

(Yoki®), farinha de trigo (Renata®), amido de milho (Yoki®), açúcar refinado (Laçucar®),

sal refinado iodado (Cisne®), cloreto de potássio (Hexis), glutamato monossódico (Aji-No-

Moto®), molho de soja shoyu (Sakura®) e molho de soja shoyu versão light (Sakura®).

Métodos

Definição do processo de drageamento salgado e da formulação padrão de

amendoim drageado tipo “japonês”

O processo de drageamento consistiu das etapas de seleção e pesagem dos

núcleos (grãos de amendoim), drageamento (aplicação alternada de solução de adesão e

pó de secagem sobre os núcleos para criar a cobertura de base amilácea), alisamento

(aplicação de água para obtenção de uma superfície mais uniforme no produto final),

assamento (para torração dos grãos de amendoim e assamento/expansão da cobertura

de drageamento), saborização (aplicação de uma cobertura de finalização à base de
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shoyu) e resfriamento (Oliveira et al., 2012). O processo de drageamento e a composição

da formulação utilizada como padrão neste estudo são descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Etapas do drageamento salgado e formulação padrão

Processo de Drageamento

Etapa 1 – drageamento (considerando 100g de núcleo)

Aplicação solução de adesão (mL) Pó de secagem (g)

1° 6 12

2° 6 12

3° 6 12

4° 6 12

5° 6 12

6° 6 12

7° 6 12

Etapa 2 – Alisamento (considerando 100g de núcleos drageados)

Aplicação Água (mL)

1° 1 -

Etapa 3 – Assamento 150°C/40 minutos

Etapa 4 – Saborização (considerando 100g de núcleos drageados e torrados)

Aplicação Cobertura de finalização (mL) -

1° 3,2 -

Composição da solução de adesão da etapa de engrossamento: Água (57,7%),
Açúcar refinado (36,8%), sal (5,5%)

Composição do pó de secagem da etapa de engrossamento: Farinha de trigo
(86,7%), amido de milho (13,3%)

Composição da cobertura de finalização da etapa de saborização: Shoyu (50%),
Água (25%), Glutamato monossódico (15%), sal (10%).

Fonte: Oliveira et al., 2012 (com modificações)
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Desenvolvimento da formulação de amendoim drageado com teor reduzido de

sódio

Considerando a formulação padrão pré-estabelecida para este estudo e após a

avaliação da composição nutricional dos ingredientes utilizados, identificou-se que as

soluções de adesão e finalização são as principais responsáveis pelo teor de sódio

adicionado no produto. Diante disso, duas alterações foram propostas com o objetivo de

realizar o desenvolvimento de um amendoim drageado com teor reduzido de sódio: (1)

substituição integral de cloreto de sódio (sal refinado) por cloreto de potássio na

formulação da solução de adesão da etapa de drageamento e na solução de finalização;

(2) substituição integral do molho de soja shoyu por uma versão comercial light em sódio

da mesma marca na composição da solução de finalização.

Produção das amostras de amendoim japonês

Amostras de amendoim salgado drageado tipo amendoim japonês nas versões

tradicional (AT) e reformulada com redução de sódio (AL) foram produzidas em triplicata

no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei

(UFSJ). Os snacks foram embalados e armazenados em temperatura ambiente até o

momento das análises.

Determinação do teor de minerais (Na e K) nas coberturas de drageamento

As coberturas de drageamento foram separadas dos centros (grãos de amendoim)

manualmente e então foram submetidas à caracterização química realizada em triplicata

no Laboratório de Análise de Alimentos da UFSJ, Campus Sete Lagoas, Minas Gerais,

em triplicata. Os teores de sódio e potássio de ambas as coberturas foram avaliados

através de leitura em fotômetro de chamas da marca Benfer após a digestão das

amostras em solução de ácido nitroperclórico (3:1 V/V).
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Análise Sensorial

As amostras de amendoim drageados foram avaliados sensorialmente por meio de

teste de aceitação performado no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos da UFSJ,

Campus Sete Lagoas, MG.

As amostras foram avaliadas por 60 avaliadores não treinados em duas sessões

separadas: um teste cego e um teste com informação. Para ambas as sessões, foi

utilizada uma escala hedônica de 9 pontos, sendo atribuído nota 9 para "gostei

extremamente" e 1 para "desgostei extremamente", para os atributos cor, aroma, sabor,

textura e impressão global (Reis & Minim, 2018). Os mesmos avaliadores participaram

das duas sessões.

Na primeira sessão, a amostra foi servida em prato descartável, em cabines

individuais, sob luz branca e de forma monádica. Na segunda sessão, a amostra foi

servida nas mesmas condições, porém foi fornecido ao avaliador um cartão com a

informação etiqueta “produto com teor reduzido de sódio” com o objetivo de avaliar a

influência desta informação sobre a percepção sensorial do snack.

Análise Estatística

Os resultados foram analisados estatisticamente com o auxílio do software SAS

(Statistical Analysis System, Institute Inc., North Carolina, USA), versão 9.0, considerando

p<0,05. Os resultados das análises químicas foram avaliados pelo Teste t para amostras

independentes. Os resultados do teste de aceitação sensorial foram analisados por meio

de Anova com duas fontes de variação: avaliador e amostra, enquanto a influência da

informação na aceitabilidade sensorial foi avaliada por Teste t para amostras pareadas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desenvolvimento da formulação de amendoim drageado com teor reduzido de

sódio

As amostras de amendoim reformuladas (AKCl), ou seja, salgadas com cloreto de

potássio, foram produzidas com êxito. Não houve necessidade de modificação do método

produtivo diante das alterações propostas na formulação padrão. Visualmente verificou-se

que AKCl apresentou uma coloração ligeiramente mais clara que o amendoim tradicional

(AT), onde se usa NaCl. Conforme rotulagem dos molhos de soja utilizados na etapa de

finalização das amostras de drageado, o molho de soja versão light utilizado para

saborização de AKCl se diferencia da versão tradicional por possuir uma redução de 30%

de sódio e por não apresentar sacarose em sua composição.

O molho de soja japonês (shoyu) é um tempero tradicional da comida japonesa que

atualmente é usado na culinária em todo o mundo devido às suas características

sensoriais únicas (aroma agradável, sabor forte, coloração marrom clara e gosto umami).

Sua fabricação ocorre por meio de processos fermentativos láticos e alcoólicos, onde

parte da coloração do produto é formada. A outra parte se desenvolve durante a etapa

final de pasteurização do molho, que devidas as altas temperaturas utilizadas, induzem

reações de escurecimento não enzimático (reação de Maillard) (Miyagi, Suzuki,

Nabetani,& Nakajima, 2013).

Ambos os molhos de soja utilizados no estudo apresentam corante caramelo na

listagem dos ingredientes, que pode ter sido adicionado para padronização das versões

do molho. Apesar da presença de um agente de coloração, as diferenças nas

composições dos shoyu implicaram em diversidades dos aspectos organolépticos dos

tratamentos de amendoim drageados do presente estudo, que podem implicar no

comprometimento da aceitabilidade da reformulação proposta.

Determinação do teor de minerais (Na e K) nas coberturas de drageamento

Os resultados da composição de minerais (sódio e potássio) das coberturas de

drageamento são apresentados na Tabela 2. As alterações propostas na etapa de
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reformulação implicaram em uma redução de 59,28% de sódio e em um aumento de

potássio em 2,58 vezes.

Tabela 2. Teor de sódio e potássio de cobertura de drageamento de diferentes
tratamentos de snack tipo amendoim japonês

Tratamento Na (mg/100g) K (mg/100g)

AT 987,64 ±36,65* 599,07 ±23,78*

AKCl 402,07 ±27,07* 1546,26 ±76,36*

AT= Amendoim japonês versão tradicional; AKCl= Amendoim japonês versão reformulada
com redução de sódio. Médias seguidas por (*) na mesma coluna diferem entre si pelo
teste t, p>0,05.

De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, grãos de

amendoim possuem em média 580 mg de potássio/100g na sua composição enquanto a

quantidade de sódio encontrada é em traços (TACO, 2011). Considerando que os grãos

de amendoim correspondem a aproximadamente 50% do peso total do produto drageado,

e a cobertura os demais 50%, verifica-se que o teor de sódio do snack é relacionado

majoritariamente à formulação do revestimento de drageamento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda fortemente a redução na

ingestão de sódio para concentrações inferiores a 2 g/dia de sódio (5 g/dia de sal) em

adultos (WHO, 2012) e o aumento na ingestão de potássio dos alimentos para 3510

mg/dia em adultos com o intuito de reduzir a pressão arterial e o risco de doenças

cardiovasculares, derrames e doenças coronárias (WHO, 2009).

Estudos epidemiológicos e clínicos tem indicado que o potássio exerce efeito direto

no sistema cardiovascular e na redução da pressão sanguínea. A ingestão de maiores

concentrações deste mineral pode reduzir os níveis de pressão de indivíduos com

elevada pressão arterial e reduzir os riscos de mortalidade por doenças cardiovasculares

(acidente vascular cerebral e doença cardíaca coronária). Além disso foi constatado que

alimentação com alto teor de potássio pode ajudar também no retardo da progressão de

doença renal, na diminuição da excreção urinária de cálcio, na redução do risco de

osteoporose dentre outros benefícios à saúde (He, & MacGregor, 2008).

Considerando a quantidade por porção indicada pela ANVISA para snacks a base

de cereais e farinhas para petiscos de 25 g (ANVISA, 2003), a composição mineral do
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amendoim indicada pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) e

os índices de ingestão diária recomendados pela OMS (WHO 2012; WHO 2009), uma

porção de AKCl oferece 50,26 mg de sódio e 265,78 mg de potássio enquanto a porção

de AT possui 123,46 mg de sódio e 147,38 mg de potássio. Fazendo a correspondência

em relação à dosagem, correspondendo em relação à dosagem diária recomendada para

cada mineral, AKCl fornece 2,51% e 7,57% da ingestão recomendada de sódio e potássio

respectivamente enquanto AT fornece 6,17% e 4,20% da ingestão recomendada de sódio

e potássio respectivamente.

Os resultados dos teores de minerais totais dos tratamentos avaliados são

desejáveis e indicam que a formulação proposta é tecnologicamente promissora. A

redução de quase 60% de sódio verificada em AKCl permite a atribuição da alegação

“light em sódio”, conforme diretrizes de rotulagem da ANVISA (ANVISA, 1998).

A utilização de cloreto de potássio em reformulações tem sido extensivamente

estudada e resultados positivos têm sido obtidos em diversas matrizes alimentícias.

Gomes et al. (2011) verificaram viabilidade na substituição parcial de 25% (peso/peso) de

cloreto de sódio por cloreto de potássio em queijo frescal durante a etapa de salga de

modo a obter produtos aceitáveis sensorialmente para o consumidor. Em seu estudo com

salsichas, Nascimento et al. (2007) identificaram a possibilidade de redução de 25% do

teor de sódio pela substituição direta de cloreto de sódio por cloreto de potássio sem

comprometimento da estabilidade da emulsão e sem perdas de qualidade sensorial e

físico química dos produtos.

Avaliação Sensorial

Os resultados do teste cego da avaliação sensorial são apresentados na Tabela 3.

As amostras de amendoim drageados apresentaram diferença significativa (p<0,05) para

todos os atributos sensoriais avaliados, de modo que a versão tradicional AT apresentou

médias superiores. Apesar disso ambos os snacks foram bem aceitos sensorialmente,

recebendo notas localizadas entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei

moderadamente”.
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Tabela 3 – Médias de aceitação das amostras de snack drageado tipo amendoim japonês
servidos em teste cego.

Tratamento Impressão Global Cor Aroma Sabor Textura

AKCl 7,08 * 6,75* 6,76* 7,06* 7,0*

AL 6,55 6,63 6,43 6,13 6,36

AT= Amendoim japonês versão tradicional; AKCl = Amendoim japonês versão reformulada
com redução de sódio.
* Diferença significativa (p>0,05) entre as médias, pelo teste F.

Apesar dos benefícios do cloreto de potássio para a saúde, a sua utilização como

substituto do cloreto de sódio ainda apresenta desafios do ponto de vista sensorial.

Outros trabalhos também relatam diferenças organolépticas entre amostras padrão e

reformuladas com substituição parcial ou integral por cloreto de potássio.

Đorđević et al. (2017) avaliaram amostras de sushi por meio de um painel de 40

avaliadores treinados e verificaram que amostras de Maki de camarão preparadas com

2% de cloreto de potássio apresentaram maior amargor em relação ao produto salgado

com cloreto de sódio 2%. O gosto salgado também foi menor para amostras de Onigiri de

atum salgadas com 2% de cloreto de potássio em relação ao sushi produzido com cloreto

de sódio a 2%.

Em sua pesquisa com chips de batata Torrico et al. (2019) produziram diferentes

tratamentos a partir da redução de cloreto de sódio na solução de salmoura e por meio da

substituição do NaCl por cloreto de potássio e identificaram a possibilidade de redução de

sal em até 40% sem afetar a impressão global do snack. O KCl por sua vez pode ser

usado como substituto em até 10% sem afetar a aceitabilidade da textura em vista que

salmouras com porcentagens maiores reduziram a aceitabilidade da textura dos chips de

13 a 30%.

O cloreto de potássio é um ingrediente amplamente utilizado em substituição ao

cloreto de sódio por proporcionar o gosto salgado, entretanto pode apresentar sabor

residual metálico/amargo. A utilização conjunta do NaCl e KCl tem apresentado

resultados mais razoáveis, entretanto há um limite de uso do KCL para que se não

aumente o sabor amargo nos alimentos. Comercialmente, já é disponível um produto

composto de 66,6% de cloreto de potássio e 33,3% de cloreto de sódio conhecido como

Lo-Salt, que consegue manter o sabor do sal. Também já foram verificadas que
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especiarias podem ajudar a mascarar o sabor residual de KCl em alguns produtos

alimentícios contribuindo para a aceitabilidade (Ainsworth, & Plunkett, 2007).

A tabela 4 apresenta os resultados do teste de aceitação das amostras AKCl

servidas com e sem a informação “produto com teor reduzido de sódio”.

Tabela 4 – Médias de aceitação das amostras de snack drageado tipo amendoim japonês
com redução de sódio servido com e sem informação.

Tratamento Impressão Global Cor Aroma Sabor Textura

AKClSI 6,55* 6,63* 6,43* 6,13* 6,36*

ALCI 6,93 6,68 6,50 6,88 6,63

AkClSI= Amendoim japonês versão reformulada com redução de sódio servido sem
informação; ALCI= Amendoim japonês versão reformulada com redução de sódio servido
com informação.
* Diferença significativa (p>0,05) entre as médias, pelo teste F.

Houve diferença significativa (p<0,05) entre as amostras de amendoim, tratadas

com cloreto de potássio, servidas com e sem informação sobre sua composição mineral

para todos os parâmetros sensoriais avaliados. No teste sem informação o amendoim

light recebeu notas médias em torno de 6,13 a 6,63, que corresponde ao termo “gostei

moderadamente”. Os resultados indicam que a informação “produto com teor reduzido de

sódio” influenciou a percepção do consumidor de forma positiva, pois houve mesmo que

pequena, um aumento significativo (p>0,05) das médias de aceitação. Um procedimento

sensorial de teste de aceitação às cegas permite a avaliação das propriedades

organolépticas do produto sem influência de outros aspectos (Imm, Lee, & Lee, 2012),

entretanto a aceitação de um alimento depende de múltiplos aspectos que vão além da

interação entre alimento e consumidor. As características do produto, do consumidor, do

ambiente influenciam a decisão de aceitar um alimento (Della Lucia et al., 2018). A

escolha de consumo e a sensação ao consumir um produto podem ser influenciados pela

atitude e opinião do consumidor sobre as características nutricionais quando informadas

(Costell, Tárrega, & Bayarri, 2009).

No estudo de Czarnacka-Szymani & Jezewska-Zychowicz (2015), os autores

produziram queijos Edam com diferentes níveis de cloreto de sódio na salmoura e

avaliaram a aceitação sensorial e intenção de compra dos produtos e a influência de
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várias formas de alegação de informação nutricional. Conforme os resultados não houve

diferença estatística significativa na aceitação dos diferentes tratamentos de queijos mas

verificou-se que mais avaliadores expressaram intenção de compra no produto com

alegação de teor reduzido de cloreto de sódio e ressaltaram a necessidade de se

identificar métodos mais eficazes para melhorar a aceitação dos alimentos com baixo teor

de sódio pelos consumidores.

É importante ressaltar a importância da conscientização do consumidor em relação

às necessidades nutricionais assim como transmitir informações claras no rótulo.

Amendoins salgados drageados são consumidos em porções em momentos de lazer e

entre refeições quando há a necessidade de opções práticas. Apesar de não ter sido

verificado efeito positivo para a rotulagem, a reformulação proposta atende as

determinações das legislações vigentes e o oferece um produto com teor mineral mais

saudável para a população.

4. CONCLUSÃO

A reformulação da cobertura de drageamento por meio da substituição de cloreto

de sódio por cloreto de potássio e a utilização de molho de soja light em sódio apresentou

viabilidade tecnológica. A cobertura reformulada apresentou uma redução de quase 60%

de sódio, permitindo a atribuição de alegação de “light” no rótulo do snack. Apesar da

menor aceitação sensorial em relação à amostra padrão, o produto reformulado foi bem

aceito sensorialmente, indicando viabilidade mercadológica. Houve influência da

informação “teor reduzido de sódio” sobre a aceitação do snack, indicando maior

influência dos aspectos sensoriais. O aumento do teor de potássio da cobertura de

drageamento em quase três vezes beneficia a composição nutricional do snack em vista

dos efeitos positivos do mineral para redução da pressão sanguínea e na diminuição da

ocorrência de doenças cardiovasculares.
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RESUMO
O consumo de alimentos funcionais, tais como o queijo elaborado com leite de cabra

contendo micro-organismo probiótico, pode ser uma opção interessante econômica e

tecnologicamente para quem busca saúde e bem estar. Assim, este trabalho teve como

objetivo elaborar queijo de leite de cabra, do tipo Minas frescal, adicionado de bactéria

probiótica, caracterizando seus aspectos microbiológicos, físico-químicos e sensoriais.

Foram elaborados dois tipos de queijo Minas frescal: com adição de micro-organismo

probiótico (experimental) e sem adição (controle), os quais foram acondicionados em

embalagens multicamada metalizadas, submetidas ao vácuo. Foram realizadas análises

microbiológicas, físico-químicas e sensoriais para o controle de qualidade dos queijos ao

longo do período de armazenamento refrigerado (1 e 7 dias, a 8 ºC). Os resultados das

análises microbiológicas atestaram inocuidade dos queijos. Não houve diferença

significativa (p>0,05) entre a enumeração de Bifidobacterium longum 51A durante todo o

período de estocagem. Em relação à análise físico-química, houve diferença significativa

(p<0,05) entre as médias de pH dos queijos controles e experimentais no 1º e 7º dias de

armazenamento, já os demais parâmetros físico-químicos não apresentaram esta

diferença (p>0,05). Os teores médios de umidade nas amostras dos queijos, tanto do

grupo controle quanto do experimental, foram superiores a 55%, sendo esses

considerados queijos de muita alta umidade. Quanto à análise sensorial, as amostras

tiveram boa aceitação (variando entre as notas 6 e 8), não apresentando diferença

estatística significativa (p>0,05) entre os atributos nos períodos de análise avaliados. Os

resultados obtidos sugerem o queijo Minas frescal caprino como um bom carreador para

bactérias probióticas, podendo ser considerado um alimento com potencial alegação

funcional.

Palavras-chave: Alimentos funcionais. Probióticos. Bifidobacterium. Controle de

Qualidade.
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1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por produtos funcionais tem estimulado o mercado de

lácteos do Brasil e do mundo na busca de novos produtos com potencial de trazer

benefícios a saúde dos consumidores.

A definição de probióticos mais aceita é a utilizada pela FAO/WHO (Food and

Agriculture Organization of the United Nations) e também no Brasil como micro-

organismos vivos que, administrados em quantidades adequadas, são capazes de

produzir efeitos benéficos à saúde do indivíduo (HILL et al., 2014; BRASIL, 2018a). Entre

as linhagens de micro-organismos probióticos mais estudadas e utilizadas no

desenvolvimento de alimentos probióticos constam as dos gêneros Lactobacillus e

Bifidobacterium (GUARNER et al., 2017), sendo exigidos a comprovação da segurança e

dos benefícios a saúde por meio de laudos e evidências científicas (BRASIL, 2018a). No

entanto, para conferir benefícios à saúde, as bactérias probióticas necessitam estar

viáveis quando forem ingeridas (BRASIL, 2019).

Vários estudos têm abordado os desenvolvimentos de diferentes tipos de queijos

adicionados de bactéria probiótica, mostrando-se adequados como veículos para a

incorporação desses micro-organismos, apresentando benefícios em características

sensoriais, físico-químicas e tecnológicas (MINERVINI et al., 2012; FAVRETTO; PONTIN;

MOREIRA, 2013; SHARAFEDTINOV et al., 2013; BLAIOTTA et al., 2017). No entanto, há

poucas informações sobre queijo Minas frescal de leite de cabra com potencial probiótico.

Pesquisas revelam que o baixo pH dos leites fermentados pode não ser muito

favorável para a sobrevivência de certas espécies de bactérias probióticas e indicam o

queijo como veículo mais adequado para estes micro-organismos (VINDEROLA et al.,

2011; SOUZA et al., 2012). Os queijos apresentam pH mais elevado (4,7 a 5,6), matriz

mais sólida e maior teor de gordura, fatores que melhoram a viabilidade das culturas

probióticas (SOUZA et al., 2012).

A suplementação do queijo de cabra com B. longum 51A apresenta-se como

ferramenta interessante, podendo fornecer um produto diferenciado com potencial

benefício a saúde dos consumidores do produto.
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Sendo assim, este trabalho teve como objetivo elaborar queijo do tipo Minas frescal

de leite de cabra adicionado da bactéria probiótica B. longum 51A, bem como caracterizar

os aspectos microbiológicos, físico-químicos e aceitabilidade sensorial.

2. METODOLOGIA

ELABORAÇÃO DO QUEIJO FRESCAL DE LEITE DE CABRA ADICIONADO DE
BACTÉRIA PROBIÓTICA

Preparo do inóculo

Antes da produção dos queijos, a cultura de B. longum 51A, gentilmente cedida

pelo Prof. Jacques Robert Nicoli (Instituto de Ciências Biológicas/Universidade Federal de

Minas Gerais), foi ativada três vezes consecutivas em caldo MRS (Man, Rogosa e Sharpe,

Merck/ Darmstadt) com conteúdo de oxigênio reduzido, acrescido de L-Cisteína (1%),

incubada a 37ºC por 24 horas, em condições aeróbicas. Utilizou-se o inóculo a 2%.

Após a 3ª ativação, os tubos contendo a cultura foram centrifugados (Centrífuga

Refrigerada NT 825, Nova Técnica) por 10 minutos (temperatura de 4ºC; aceleração: 20,

desaceleração: 20). O sobrenadante foi descartado e adicionado ao pellet 10% de leite

desnatado reconstituído (Nestlé, Molico) esterilizado a 110ºC (por 10 minutos) em

autoclave.

A viabilidade do inóculo foi avaliada antes e depois da centrifugação. Para a

contagem foi utilizado o método de plaqueamento em profundidade em ágar LP-MRS

contendo 0,2% (p/v) de Cloreto de Lítio e 0,3% (p/v) de Propionato de sódio (Sigma

Aldrich, Milwaukee, WI, USA). As placas foram incubadas invertidas a 37 ºC por 72 horas,

em uma jarra de anaerobiose (Permution) com gerador de anaerobiose (Probac do Brasil).

Produção dos queijos

Os queijos foram elaborados no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos, do

Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI), da Universidade Federal de São

João del-Rei (UFSJ)/Campus Sete Lagoas (CSL), sendo realizadas duas formulações de

queijo: com a adição de B. longum 51A (queijo experimental) e sem a cultura microbiana

(queijo controle), de acordo com Bylund (1995) modificado. O experimento foi conduzido

em três repetições.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

335
Para a elaboração do queijo Minas frescal foram utilizados 30 litros de leite de

cabra pasteurizado e congelado (obtidos no Laticínio Caprichosa – Contagem/MG)

divididos em 15 litros para o queijo controle e 15 litros para o queijo experimental.

O leite utilizado para a produção do queijo experimental foi inicialmente pré-

aquecido até temperatura de 32ºC, adicionado a cultura probiótica (75 mL da cultura para

15 L de leite) proporção suficiente para atingir o mínimo de 106 UFC/g. Após 15 minutos

de repouso, adicionou-se o coalho líquido (Ha-La®, Chr. Hansen) segundo

recomendações dos fabricantes, 0,4% de ácido lático e 0,5% de cloreto de cálcio.

Para o processo do queijo controle, no leite sem aquecimento foram acrescidos o

coalho, o ácido lático e o cloreto de cálcio, nas mesmas proporções do queijo

experimental. Após adição dos ingredientes e homogeneização, tanto o queijo controle

como o experimental obtiveram um período de repouso da massa de 40 minutos, a

mesma foi cortada manualmente com faca estéril no sentido vertical e horizontal. A

mexedura foi efetuada por aproximadamente 5 minutos e a enformagem e viragem foram

realizadas, sendo os mesmos submetidos a salga a seco. Os queijos foram refrigerados a

8±2 ºC por 16 horas para que ocorresse a sinerese até o momento de desenformar e

embalar.

Os queijos foram embalados no Laboratório de Embalagens de Alimentos,

DEALI/UFSJ/CSL. Esses produtos foram acondicionados em embalagens metalizadas

(Embalagem Stand up pouch multicamada/FLEXPACK), submetidas ao vácuo e selagem

(Sulpack, Supervac), com o tempo de 20 segundos de vácuo e 3 segundos de solda.

Após serem embalados, todos os queijos foram armazenados sob refrigeração a

8±2 ºC.

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS

A matéria prima leite pasteurizado foi submetida a análises microbiológicas. Os

queijos foram submetidos às análises microbiológica, físico-química e sensorial após 1 e 7

dias de armazenamento refrigerado (8±2 ºC). Em cada dia, três queijos controles e três

experimentais foram desempacotados, e porções de 25 g foram coletadas

assepticamente de diferentes partes do queijo para análise microbiológica. O restante do

queijo foi designado para as análises físico-químicas. O experimento foi conduzido em

três repetições. Um outro processamento foi realizado para a análise sensorial nos

tempos 1 e 7 dias de armazenamento refrigerado (8±2 ºC).
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Análises microbiológicas
Detecção e enumeração de micro-organismos indesejáveis

Nas amostras do leite de cabra pasteurizado foram realizadas análises de

coliformes a 35 e a 45 ºC e Salmonella spp. (BRASIL, 2000). Nos queijos elaborados

foram realizadas análises de coliformes a 30 e a 45 ºC, Salmonella spp., Estafilococos

coagulase positiva e bolores e leveduras (BRASIL, 2018b).

Viabilidade de B. longum 51A durante a vida de prateleira do queijo contendo
probiótico

A partir de cada amostra de queijo e diluição apropriada, semeaduras em

profundidade foram realizadas em ágar LP-MRS suplementado com 0,2% (p/v) cloreto de

lítio e 0,3% (p/v) de propionato de sódio (Sigma Aldrich, Milwaukee, WI, USA) para inibir o

crescimento de outras bactérias ácido lácticas. As placas foram incubadas invertidas a 37

ºC, durante 72h, em jarras de anaerobiose (VINDEROLA; REINHEIMER, 1999;

VINDEROLA et al., 2009). Após o período de incubação, foi realizada a enumeração dos

micro-organismos, sendo consideradas para leitura as placas contendo entre 20 e 200

UFC (Unidades Formadoras de Colônias). O resultado foi expresso em UFC/g.

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de

Alimentos/DEALI/UFSJ/CSL.

Análises físico-químicas

Os queijos elaborados foram submetidos a ensaios para determinação de: teores

de gordura, proteína, sólidos totais, cinzas e umidade; determinações de acidez titulável e

pH (BRASIL, 2018b; INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005). Para determinação de proteína

foi utilizado o método de Kjeldahl. A umidade foi verificada a partir do aquecimento da

amostra em estufa a 50 ºC e os sólidos totais foram estabelecidos por diferença. O

percentual de cinzas foi quantificado por incineração da amostra em mufla a 550 ºC. Para

a determinação do percentual de gordura, foi utilizado o método do butirômetro. A acidez

foi obtida pela titulação de uma alíquota da amostra, usando fenolftaleína como indicador.

Medidas de pH foram realizadas em pHmetro (MS Tecnopon Instrumentação mPA210),

empregando-se soluções tampões 4,00 e 7,00 para calibração. Os ensaios foram

realizados em triplicata, com três repetições.
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Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Análise de

Alimentos/DEALI/UFSJ/CSL.

Análise Sensorial

Após realização das análises microbiológicas e físico-químicas dos produtos

desenvolvidos, foram realizadas avaliações sensoriais para verificar a aceitação do

produto e a intenção de compra dos consumidores. Os avaliadores foram recrutados no

âmbito do Campus de Sete Lagoas/UFSJ, entre estudantes e servidores da instituição,

maiores de 18 anos, saudáveis, de ambos os sexos.

As amostras foram avaliadas por 100 avaliadores, conforme Dutcosky (2019). Para

o teste de aceitação, as avaliações foram realizadas, utilizando escala hedônica

estruturada de 9 pontos (REIS e MINIM, 2018), sendo atribuído nota 9 para “gostei

extremamente” e 1 para “desgostei extremamente”. A intenção de compra foi avaliada por

meio de escala estruturada de 5 pontos onde 1 corresponde a “certamente compraria” e 5

a “certamente não compraria”.

As análises foram realizadas em cabines individuais do laboratório de Análise

Sensorial de Alimentos/DEALI/UFSJ/CSL. Cubos de queijos de aproximadamente 2 cm

de aresta foram servidos em pratos descartáveis codificados com três dígitos, de forma

monádica e sob luz branca.

Análise Estatística

Os resultados das análises microbiológicas e físico-químicas dos queijos Minas

frescal elaborados foram submetidos a análise de variância pelo teste F, utilizando

delineamento inteiramente ao acaso em esquema fatorial 2 x 2, cujos fatores foram

épocas de análise (2) e tipos de queijo (2), com três repetições. As médias foram

comparadas pelo teste de Tukey com 5% de probabilidade com uso do software SISVAR

5.6 (FERREIRA, 2014).

Os dados das análises sensoriais também foram submetidos à Análise de

Variância (ANOVA), sendo utilizado o sistema estatístico SAS (Statistical Analysis System

– SAS Institute Inc., North Carolina, USA), versão 9.0.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

338

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

De acordo com a Tabela 1, os resultados das análises realizadas nos leites

pasteurizados enquadraram-se dentro dos padrões exigidos pela legislação (BRASIL,

2000), comprovando a eficiência do processo térmico do leite, estando estes aptos para

serem utilizados na fabricação dos queijos.

Tabela 1 - Médias, coeficientes de variação (CV), medianas, valores mínimos e
máximos de três repetições dos resultados microbiológicos do leite de cabra
pasteurizado.

Parâmetros
Microbiológicos Média CV(%) Mediana Mínimo Máximo

CBT (UFC/mL) 9,05 x 10² 139,86 9,05 x 10² 1,00 x 10¹ 1,80 x 10³

Coliformes 30 ºC
(NMP/mL) < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Coliformes 45 ºC
(NMP/mL) < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Salmonella spp.
(em 25mL) Ausente

CBT: Contagem Bacteriana Total

As amostras analisadas dos queijos controles e dos queijos experimentais apresentaram

resultados satisfatórios quanto a pesquisa de patógenos e deteriorantes, uma vez que se

encontraram dentro dos padrões exigidos pela legislação (Tabelas 2 e 3 - BRASIL, 1996;

1997; 2004).

Este fato pode ser decorrente de boas práticas higiênicas utilizadas durante o

processamento e a qualidade da matéria-prima (leite de cabra) empregada para a

elaboração dos queijos.

Apesar da análise de bolores e leveduras não ser critério exigido pela legislação

brasileira, optou-se pela realização da mesma visando assegurar a qualidade do produto

ao longo de sua vida de prateleira e verificou-se baixas contagens para este grupo de

micro-organismo, garantindo assim sua qualidade microbiológica.
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Segundo Silva et al. (2003), a realização destas análises microbiológicas nos

produtos é de extrema importância, uma vez que queijos como o Minas frescal são mais

susceptíveis à contaminação microbiológica, pois contém altos teores de umidade e,

consequentemente, baixos teores de sólidos totais.

Tabela 2 - Médias, coeficientes de variação (CV), medianas, valores
mínimo e máximo de três repetições dos resultados microbiológicos dos
queijos controle durante 1º e 7º dia de estocagem refrigerada (8±2 ºC).
Parâmetros

Microbiológicos Estocagem Média CV(%) Mediana Mín Máx

Coliformes 30 ºC
(NMP/g)

1º dia 121,8 81,5 84,7 46,5 234,3

7º dia 271,8 59,4 271,8 157,6 >1.100

Coliformes 45 ºC
(NMP/g)

1º dia <3,0 0 <3,0 <3,0 <3,0

7º dia <3,0 0 <3,0 <3,0 <3,0

Estafilococos
coagulase

positivo (UFC/g)

1º dia <10¹ 0 <10¹ <10¹ <10¹

7º dia <10¹ 0 <10¹ <10¹ <10¹

Bolores e
Leveduras
(UFC/g)

1º dia 1,1x10¹ 173,2 0 0 3,3x10¹

7º dia 1,7x10¹ 99,9 1,7x10¹ 1,7x10 3,3x10¹

Salmonella spp.
(em 25g)

1º dia Ausente

7º dia Ausente
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Tabela 3 - Médias, coeficientes de variação (CV), medianas, valores mínimo e
máximo de três repetições dos resultados microbiológicos dos queijos
experimentais durante 1º e 7º dia de estocagem refrigerada (8±2 ºC).

Parâmetros
microbiológicos Estocagem Média CV(%) Mediana Mín Máx

Coliformes 30 ºC
(NMP/g)

1º dia 55,6 85,9 55,6 21,8 >1.100

7º dia 167,8 122,6 167,8 22,3 >1.100

Coliformes 45 ºC
(NMP/g)

1º dia <3,0 0 <3,0 <3,0 <3,0
7º dia <3,0 0 <3,0 <3,0 <3,0

Estafilococos
coag. positivo

(UFC/g)

1º dia <10¹ 0 <10¹ <10¹ <10¹

7º dia <10¹ 0 <10¹ <10¹ <10¹

Bolores e
Leveduras
(UFC/g)

1º dia 0 - 0 0 0

7º dia 0 - 0 0 0

Salmonella
spp.(25g)

1º dia Ausente
7º dia Ausente

As contagens de bactérias probióticas adicionadas ao queijo experimental foram

expressas na Tabela 4. Através da contagem de B. longum 51A durante os períodos de

estocagem dos queijos embalados à vácuo, observou-se que não houve diferença

significativa (p>0,05) na enumeração deste micro-organismo probiótico a 5% de

significância pelo Teste F.

Durante todo período de armazenamento dos queijos, as contagens das

bifidobactérias apresentam-se sempre acima de 108 UFC/g. Os resultados demonstraram

que as contagens desse micro-organismo foram altas podendo conferir efeito

probiótico/alegação funcional aos queijos desenvolvidos neste estudo, mas deve-se

assegurar quantidade mínima viável do micro-organismo para exercer a propriedade

funcional no final do prazo de validade do produto e nas condições de uso,

armazenamento e distribuição (BRASIL, 2019). Blaiotta et al. (2017) mostraram tolerância

de outro probiótico, Lactobacillus rhamnosus LbGG, ao estresse do trato gastrointestinal

durante o período de maturação refrigerada do queijo e verificaram viabilidade de 108

UFC/g.

Além das características da matriz queijo, este fato pode ser explicado em

decorrência do uso de uma embalagem diferenciada. A embalagem metalizada confere
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proteção dos queijos contra agentes externos como luz, calor e umidade. A selagem da

embalagem a vácuo, por conferir exclusão do oxigênio, mantém os componentes físico-

químicos dos queijos, inibe a maioria dos micro-organismos deteriorantes que são

aeróbicos e conferem um ambiente propício para a manutenção das bifidobactérias que

são anaeróbias estritas.

Tabela 4 - Médias, coeficientes de variação (CV), medianas, valores mínimo e
máximo de três experimentos dos resultados da contagem de B. longum 51A
nos queijos experimentais (QEX) durante 1º e 7º dia de estocagem refrigerada
(8±2 ºC).

Produto Estocagem Média (UFC/g) CV(%) Mediana Máximo Mínimo

QEX
1º dia 1,01x108 90 1,10x108 1,88x108 6,33x106

7º dia 1,31x108 31 1,08x108 1,78x108 1,07x108

Meira et al. (2015) avaliaram queijo ricota de cabra adicionado de Bifidobacterium

animalis BB-12 e L. acidophilus LA-0, com umidade alta, similar a desenvolvida nesse

estudo, e obtiveram contagens de 106 log UFC /g durante o período de armazenamento

por 7 dias. Enquanto que Martins et al. (2018), ao avaliarem a viabilidade de B. animalis

subsp.lactis e L. rhamnosus em queijo de cabra durante um período de armazenamento

superior (35 dias), verificaram contagem final superiores a 7 log UFC/ g.

Resultados similares também foram observados por Back et al. (2013), em queijo

Minas frescal com teor reduzido de lactose, que avaliaram a viabilidade dos micro-

organismos probióticos L. acidophilus LA-5 e B. animalis Bb-12 durante todo seu período

de estocagem. Estes estudos comprovam que os queijos são excelentes carreadores das

bifidobactérias, constituindo dessa forma um produto com caráter funcional.

Segundo Kalavrouzioti et al. (2005), por se tratar de um produto contendo micro-

organismo probiótico, os queijos devem ser ingeridos de maneira constante de forma a

manter os efeitos benéficos para a saúde do consumidor, sendo recomendada uma

ingestão mínima de 100 g por dia.
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ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

No presente estudo, não foi realizada padronização da matéria-prima (leite de

cabra pasteurizado) utilizada para elaboração dos queijos. Ressalta-se que o leite foi

coletado em três datas diferentes (dezembro, janeiro e fevereiro), ou seja, na mesma

época em questão de sazonalidade.

No Brasil, não existe legislação específica para queijos produzidos com leite de

cabra. Assim, foi feita uma analogia com o Regulamento Técnico para Fixação de

Identidade e Qualidade do Queijo Minas frescal produzido com leite bovino (BRASIL,

1996; 1997; 2004) que classifica esse tipo de queijo quanto ao teor de gordura como

semigordo (25,0 a 44,9% de gordura no extrato seco) e ao teor de umidade como de

muito alta umidade (> 55%), não se referindo aos teores de proteína, cinzas, acidez e pH.

De acordo com a Tabela 5, pôde-se observar que os parâmetros de composição

centesimal não apresentaram diferença significativa (p>0,05) em relação as amostras dos

queijos (controles e experimentais) analisados no 1º e 7º dia de estocagem refrigerada,

demonstrando que a adição da bactéria probiótica e o tempo de armazenamento dos

queijos não interferiram na concentração desses componentes. Resultados semelhantes

foram obtidos por Soares (2014), que não observou diferença significativa nos parâmetros

físico-químicos de composição centesimal analisados no queijo Minas frescal elaborado

com leite de cabra congelado.

Os valores médios de umidade obtidos nas amostras de queijo controle e

experimental encontraram-se de acordo com o estabelecido pela legislação (BRASIL,

1997; 2004) sendo classificados como queijo de muito alta umidade. Back et al. (2013),

em pesquisa sobre queijo Minas Frescal contendo probiótico com teor reduzido de lactose,

obtiveram resultados semelhantes ao que foi apresentado neste trabalho, relatando teores

de umidade entre 64,71% e 71,12%, sendo estes também classificados pela legislação

como queijos de muita alta umidade. Argenta et al. (2016), também encontraram

resultados semelhantes de umidade 68,3% em queijos frescal de cabra adicionado de L.

acidophillus com contagens de 109 UFC/g.
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Tabela 5 - Resultados médios de três repetições dos parâmetros de
composição centesimal dos queijos controles e experimentais analisados no
1º e 7º dia de estocagem refrigerada (8±2 ºC).

Parâmetros Estocagem Queijo Controle Queijo Experimental

Umidade (%) 1º 59,52 62,02
7º 58,62 59,67

Média 58,62 60,84

Extrato Seco (%) 1º 40,18 37,98
7º 41,38 40,33

Média 40,78 39,15

GES (%) 1º 55,51 55,68
7º 54,38 53,69

Média 54,11 54,68

Gordura (%) 1º 21,44 21,11
7º 22 21,55

Média 21,72 21,33

Proteína (%) 1º 13,25 15,01
7º 13,57 16,01

Média 13,41 15,51

Cinzas (%) 1º 2,97 3,34
7º 3,18 3,13

Média 3,07 3,23
GES: Gordura no Extrato Seco

Em ambas as amostras de queijos, os valores médios de gordura no extrato seco

foram superiores a 44,9% (Tabela 5). Estes dados mostram que os queijos Minas frescal

de leite caprino não podem ser classificados como queijos semigordos como relata a

legislação (BRASIL, 1997; 2004). Resultados diferentes foram encontrados Back et al.

(2013) que obteve teores de gordura no extrato seco variando de 39% a 40%,

classificando assim os queijos Minas Frescal probiótico com teor reduzido de lactose

como queijos semigordos.

Altos percentuais nos teores de gordura indicam uma falta de padronização do leite

utilizado no preparo dos queijos. Ribeiro (2001) destacou a importância de se padronizar

um teor mínimo de gordura no leite e nos queijos derivados, de acordo com o tipo de

variedade, uma vez que a gordura exerce uma função muito importante na consistência e

no sabor final do queijo.



E-Book: Ensino, Pesquisa e Extensão em Engenharia de Alimentos. ISBN: 978-65-594-1091-0

344
Os teores de cinzas das amostras dos queijos apresentaram médias que variaram

de 2,29% a 3,34%. O conteúdo de cinzas depende da composição de cada alimento,

sendo que para os produtos lácteos em geral o valor varia de 0,7 a 6 % (CECCHI, 2003).

Na tabela 6 estão apresentadas as médias dos valores de acidez titulável e pH dos

queijos controle e experimental analisados no 1º e 7º dia de armazenamento. Observou-

se diferença significativa nos valores de pH, ao nível de 5% de probabilidade, entre as

amostras dos queijos controle e experimental nos tempos analisados. Resultados

semelhantes foram encontrados por Argenta et al. (2016) que observaram valores médios

de pH de 6,7 em queijo adicionado de bactéria probiótica Lactobacilus acidophillus LA-5.

Martins et al. (2018) e Chaves; Gigante (2016), verificaram que valores baixos de pH não

afetaram significativamente a viabilidade de espécies de Bifidobacterium e Lactobacillus

adicionadas nos queijo de cabra e queijo prato, respectivamente.

Tabela 6 - Resultados médios de três repetições dos valores de pH e acidez dos queijos
controles e experimentais analisados no 1º e 7º dia de estocagem refrigerada (8±2 ºC).

Parâmetros Estocagem Queijo Controle Queijo Experimental

pH 1º

7º

Média

6,73Aa

6,66Bb

6,69a

6,53Ab

6,4Ba

6,48b

Acidez
(% de ácido lático)

1º

7º

Média

0,25Aa

0,27Aa

0,26a

0,30Aa

0,32Aa

0,31a

Médias seguidas de mesma letra (maiúscula) nas colunas, não diferem entre si. Assim como,
médias seguidas pela mesma letra (minúscula) nas linhas, não diferem significativamente entre si
(p>0,05) pelo teste de Tukey.

A redução dos teores de pH traz consequências para a estrutura dos queijos, mas

confere maior segurança ao produto, uma vez que inibe o crescimento de micro-

organismos indesejáveis (FOX et al., 2000). Entretanto, para os queijos elaborados com

adição da B. longum, a queda brusca nos teores de pH pode interferir diretamente na

manutenção da mesma, uma vez que este micro-organismo probiótico é sensível ao pH 5.

Os queijos adicionados de micro-organismo probiótico apresentarem tendências,

em valor absoluto, a maiores índices de acidez titulável quando comparados ao longo do

tempo de estocagem.
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ANÁLISE SENSORIAL

A análise sensorial foi realizada por avaliadores de ambos os sexos com faixa

etária que variaram entre 18 a 56 anos. A Tabela 7 apresenta as médias das notas

recebidas para todos os atributos sensoriais avaliados entre as amostras dos queijos, no

1º e 7º dia de armazenamento dos mesmos.

Tabela 7 - Médias de aceitação sensorial dos queijos controles (sem adição
do probiótico) e experimentais (adicionados de B. longum 51A) para os
atributos de cor, sabor, textura, aroma, impressão global e intenção de
compra, no 1º e 7º dia de estocagem refrigerada (8±2 ºC).

Atributos Estocagem Queijo Controle Queijo Experimental

Cor 1º 7,92 7,87
7º 7,76 7,66

Sabor 1º 7 6,7
7º 7,04 6,66

Textura 1º 7,18 6,89
7º 6,94 6,88

Aroma 1º 6,84 6,71
7º 6,69 6,43

Impressão Global 1º 7,26 7,03
7º 7,22 6,96

Intenção de
Compra*

1º 3,74 3,68
7º 3,7 3,51

*Escala de 1 a 5, onde 1 “certamente compraria” e 5 “certamente não
compraria”

Não houve diferença estatística significativa (p>0,05) pelo teste F, entre as

amostras dos queijos controle e dos queijos experimental, ou seja, elaborados com a

bactéria probiótica, para atributos sensoriais cor, sabor, textura, aroma e impressão global,

tanto no primeiro como no sétimo dia de armazenamento. Todos os queijos apresentaram

resultados que variaram entre as notas 6 e 8, que na escala hedônica correspondem aos

atributos "gostei ligeiramente" e "gostei muito".

Esses resultados mostram que a presença das bifidobactérias nos queijos tipo

Minas frescal elaborados com leite caprino tiveram boa aceitabilidade entre os avaliadores.

O fato de não observar diferença significativa entre a aceitação dos queijos elaborados

com e sem adição da bactéria probiótica, indica que a B. longum 51A não aumentou

significativamente os valores de acidez dos queijos. Segundo Boylston et al. (2004), com
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o decorrer do período de armazenamento, as bifidobactérias produzem ácido acético e

ácido lático, no entanto, as mesmas não demonstram prolongada atividade metabólica o

que resulta em menor pós-acidificação do produto.

Em relação aos tempos de análise (1º e 7º dia de armazenamento), tanto os

queijos controles como os queijos experimentais foram aceitos em ambos os tempos de

avaliação, ficando com médias localizadas entre os termos hedônicos “gostei

ligeiramente” e “gostei moderadamente”.

Os resultados do teste de intenção de compra sugerem um possível mercado tanto

para o queijo controle, quanto para o queijo adicionado da bifidobactéria, já que as médias

variaram entre 3 a 4, que se referem aos termos da escala “tenho dúvida se compraria” e

“provavelmente compraria”. Deve-se ressaltar que produtos caprinos normalmente são

consumidos por um público especifico e que, nesse estudo, as amostras foram testadas

por um grupo de consumidores que tinham hábito de consumir produtos lácteos, mas não

necessariamente específicos de cabras. Esse fato torna esse resultado ainda mais

promissor, pois agradou um público mais amplo, ressaltando as características sensoriais

positivas do produto. Nesse sentido, Gray et al. (2003), mencionam que para que um

consumidor tenha intenção de comprar e consumir um alimento funcional, ele deve suprir

não só as necessidades quanto a fatores como benefício à saúde, mas também sabor e

qualidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo, pode-se concluir que os queijos desenvolvidos com a

bactéria probiótica Bifidobacterium longum 51A obtiveram contagens desse micro-

organismo superiores ao estabelecido pela legislação durante todo o período de

estocagem podendo, desta forma, serem chamados de alimentos com alegação funcional.

Quanto às contagens para os micro-organismos indesejáveis, as duas formulações

dos queijos apresentaram-se dentro do exigido pela legislação em todos os tempos

analisados, estando aptos para o consumo.

Em relação as análises físico-químicas, houve diferença estatística significativa

(p<0,05) para os valores de pH entre as amostras dos queijos (controles e experimentais)

e entre os períodos de armazenamento (1º e 7º), sendo que os demais parâmetros

analisados não apresentaram essa diferença. Todos os produtos estiveram em
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conformidade com a legislação para o parâmetro de umidade, podendo ser classificados

como queijos de muita alta umidade. Ambos os queijos apresentaram valores médios de

gordura no extrato seco superiores ao estabelecido pela legislação não podendo ser

classificados como queijos semigordos.

Quanto à análise sensorial, as amostras do queijo experimental obtiveram

aceitação sensorial e não apresentaram diferença significativa (p>0,05) quando

comparadas com o queijo controle, para todos os atributos avaliados, indicando provável

mercado consumidor.
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	1,95
	-
	Noz pecã
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