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Prefácio

Que belo presente esta coletânea em tempos tão difíceis! A po-
pulação brasileira duramente atingida pela pandemia, os biomas 
Amazônia, Cerrado e Pantanal em chamas. 

As contribuições de diversos pesquisadores desta obra trazem o 
aproveitamento de frutos como a guarirova, o barú, o pequi, araticum, 
caju e manga. Formulações como iogurte, sorvete, petisco e doces são 
apresentadas com detalhes, ilustrações e riqueza de informações sobre 
a qualidade nutricional e os testes sensoriais. 

A coordenadora da coletânea, Rozilaine Aparecida Pelegrine 
Gomes de Faria, fez seu Doutorado na UFMT com brilhantismo e 
apaixonante dedicação ao estudo do Cerrado.  Depois de tantos anos 
de pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso – IFMT, onde exerce suas atividades profissionais, os fru-
tos são dispersados para o nosso saborear através da obra “Diferentes 
formas de utilizar frutos encontrados no cerrado de Mato Grosso”, que 
esperamos que seja a primeira de muitas outras que virão. 

Professora  Dra. Maria de Fátima Barbosa Coelho
Professora permanente do Programa de Pós Graduação  

em Agricultura Tropical (PPGAT) - UFMT
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Apresentação

A vegetação nativa do Cerrado tem sofrido mudanças muito 
abruptas nos últimos anos devido à agricultura intensiva e estímulo 
econômico à pecuária. Para garantir altos lucros, o cultivo em extensas 
áreas se faz necessário o desmate e a retirada da vegetação nativa. No 
entanto, é comum o relato das comunidades locais referente à dificul-
dade em encontrar frutos como pequi, araticum, araçá-boi, cajuzinho 
do Cerrado e tantos outros antes facilmente encontrados em qualquer 
região nas estradas das fazendas.

Junto com a retirada dessa vegetação, os agentes polinizadores, 
bem como dispersores das sementes, se afastam para áreas cada vez 
mais distantes, comprometendo cada vez mais o ciclo reprodutivo e 
de manutenção da espécie no campo.

Os frutos do Cerrado têm despertado o mercado consumidor dos 
Estados vizinhos devido à peculiaridade e variedade de aromas e sa-
bores, assim como nas diferentes possibilidades de uso na culinária. 
Não só os frutos nativos do Cerrado, mas também frutos com origem 
em outros biomas auxiliam no balanceamento dos nutrientes e fibras 
nos preparos de doces e derivados e leite, como é o caso do cupuaçu, 
típico do bioma da Amazônia. 

Esta obra contou com o apoio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, sem o qual a divulgação dos tra-
balhos dos pesquisadores da instituição não poderia ter sido obtida. A 
divulgação desse conteúdo pode auxiliar nos programas para manu-
tenção das espécies frutíferas encontradas no Cerrado, em especial as 
nativas, para que desperte o desejo em repovoar áreas em que antes 
eram tão facilmente encontrados como o pequi, o araticum e guarirova 
e que atualmente é necessário adquirir polpas processadas de outros 
Estados pertencentes ao mesmo bioma na preparação dos diferentes 
pratos da culinária Mato-grossense.

Rozilaine A. P. G. de Faria
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CAPÍTULO 1

Aproveitamento da polpa da guarirova 
na formulação de iogurte

Valéria Letícia Nascimento Filho1

Margarida de Campos1

Elaine Carvalho de Morais2

Lizandra Carla Pereira de Oliveira3

Nágela Farias Magave Picanço Siqueira1

Rozilaine Aparecida Pelegrine Gomes de Faria1

1. Importância da incorporação das frutas ao iogurte 

O Cerrado ocupa aproximadamente 25% de todo o território nacio-
nal e abrange principalmente os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí e Distrito Federal. 
Possui rica biodiversidade de frutos e estes são consumidos normal-
mente pela população local (SILVA; TASSARA, 2001). Trabalhos sobre 
qualidade nutricional de alguns frutos como baru, buriti, pitanga, 
jatobá cagaita, araticum, ingá e bocaiuva têm sido conduzidos por 
diversos pesquisadores (AGOSTINI-COSTA; VIEIRA, 2000; CARAMORI 
et al., 2008; SILVA et al., 2008a; SILVA et al., 2008b). 

Muitas espécies de frutas nativas são consideradas fontes de pro-
teínas, fibras, energia, vitaminas, cálcio, fósforo e ácidos graxos sendo 
comercializadas e consumidas in natura ou processadas em preparo 
caseiro, com grande aceitação popular (ALMEIDA, 1998). O aproveita-
mento tecnológico de espécies frutíferas nativas pode constituir uma 
preciosa fonte de alimentos e riqueza para o país. 

As frutas são fontes naturais de nutriente na alimentação e o con-
sumo de frutos do Cerrado é uma forma em que a população tradicio-
nal encontra para agregar valor nutricional à dieta. Frutas e vegetais 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela Vista.

2 Cecane/UFPI - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Universidade Federal do 
Piauí.

3 Faculdade de Guarantã do Norte – UNIFAMA.
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são exemplos de importantes fontes de nutrientes essenciais, entre 
eles, encontram-se os minerais, que desempenham uma função vital 
no desenvolvimento e boa saúde do corpo humano. Os minerais são 
essenciais à manutenção de várias funções de importância fisiológica 
como na contratilidade muscular, na função dos nervos, na coagula-
ção sanguínea, nos processos digestivos e no equilíbrio ácido-básico 
(FRANCO, 2004; HARDISSON et al., 2001). 

Entre os frutos encontrados no Cerrado, a guarirova é considerado 
uma espécie de interesse econômico, rico em nutrientes, carotenos e 
fibras, apresenta um aroma adocicado e muito apreciado principal-
mente pelo aproveitamento dos frutos na culinária. Além do consumo 
in natura, são inúmeras as receitas de doces e bebidas que levam o 
sabor de sua polpa doce, acrescida, muitas vezes, pelos sabores de 
outras frutas (RIBEIRO, 2000). 

O consumo de frutos do Cerrado é uma forma que a população 
tradicional encontra para agregar valor nutricional à dieta e incentivo 
ao consumo de alimentos regionais. Como as frutas do Cerrado são 
de suma importância, elas são consideradas componentes essenciais 
para uma dieta saudável (ROCHA et al., 2011).

Assim, ao utilizar frutos comumente ingeridos pela população, 
principalmente as populações tradicionais, facilitam o desenvolvimen-
to de novos produtos e reforçam a necessidade da oferta pela indústria 
alimentícia de alimentos alternativos, entre eles o iogurte. Podem 
possibilitar o enriquecimento da dieta com nutrientes provenientes do 
leite e corroborar com os programas de manejo sustentável, pois faci-
lita a incorporação de hábitos de manejo adequados pelas populações 
tradicionais. O incentivo ao consumo de alimentos regionais, como as 
frutas do Cerrado, é de suma importância, uma vez que as frutas são 
consideradas componentes essenciais de uma dieta (ROCHA et al. 2011).

A guarirobeira, guariroveira ou gueirobeira é uma palmeira (Sya-
grus oleracea (Mart.) Becc) que possui frutos em cachos, de coloração 
verde-amarelada, com uma amêndoa branca oleaginosa comestível 
(LORENZI et al., 2004). Apesar do consumo regional pela população 
local da polpa e da amêndoa in natura de guarirova, o fruto também 
é aplicado na gastronomia. O iogurte é um produto lácteo resultante 
da fermentação do leite com atuação de lactobacilo. Ele é um alimento 
funcional classificado como prebiótico, ou seja, uma preparação ou um 
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produto contendo microrganismos vivos em números suficientes para 
exercer efeitos à saúde, que altera a microflora própria do intestino 
por doses orais repetidas (SCHZENMEIR; VRESE, 2001). É um produto 
recomendado pelas suas características sensoriais, probióticas e nutri-
cionais, elaborado com leite contém alto teor de sólidos, cultura lática e 
açúcar, podendo ser enriquecido com leite em pó, proteínas, vitaminas 
e minerais, e ser produzido com baixo teor ou isento de gordura ou 
até mesmo associado a uma variedade de frutas (RODAS et al., 2001). 

O palmito da guariroveira é muito apreciado por comunidades 
regionais, principalmente pelo sabor amargo que permanece após 
o cozimento e o fruto da guariroveira. Quando não aproveitado in 
natura, é desperdiçado gerando resíduos. Atualmente discute-se a di-
minuição do desperdício de alimentos e o aproveitamento dos resíduos 
da agroindústria. As comunidades rurais que cultivam e apreciam o 
palmito de sabor amargo dessa palmeira, poderão aproveitar também 
os frutos na forma de iogurte, complementando e enriquecendo a dieta, 
tanto de jovens quanto de adultos. Devido a qualidade nutricional dos 
frutos e possibilidade de oferta como matéria prima ao longo do ano, o 
aproveitamento do fruto adicionando a polpa ao iogurte proporciona 
melhoria de renda das comunidades rurais, agrega valor econômico a 
um novo produto desenvolvido, estimula o desenvolvimento do iogurte 
nas cooperativas para fornecimento na alimentação escolar das crian-
ças, desperta a conscientização pela manutenção da biodiversidade 
e diminui a geração de resíduo, pois da guariroveira aproveita-se o 
palmito em pratos típicos da culinária regional e os cachos com frutos 
quando não consumidos in natura são descartados.

Segundo Coimbra (2010), a polpa da guarirova é uma importante 
fonte de micronutrientes e por possuir elevado teor de fibras, assim 
como a amêndoa, apresenta potencial nutritivo para os produtos oriun-
dos dos frutos. A polpa da guarirova pode ser considerada fonte de 
carboidratos na dieta alimentar. A avaliação da digestibilidade in vitro 
demonstrou que a polpa da guarirova possui melhor digestibilidade 
proteica em relação à caseína (NOZAKI et al., 2012). A cor do fruto 
varia entre tons amarelos e avermelhados devido a altos teores de 
betacaroteno. Outras palmeiras têm o uso e a aplicação dos frutos na 
culinária como a pupunheira e a bocaiuveira. Da polpa do fruto pode-se 
produzir uma farinha visto que a polpa é suficientemente amilácea 
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para realizar este processo. É inovador pelo fato de propor o desen-
volvimento do produto lácteo com um novo sabor, o da guarirova, um 
fruto que geralmente não é aproveitado pela indústria alimentícia. 

O consumidor brasileiro tem demonstrado interesse por produtos 
saudáveis, inovadores, seguros e de prática utilização. Isso tem contri-
buído para o crescimento da indústria de iogurte que vem ganhando 
popularidade, além de possuir grande valor nutricional e ser de fácil 
digestão. Pode ser usado no tratamento de várias doenças pela sua 
capacidade de baixar os níveis de colesterol (LIMA; MADUREIRA; 
PENNA, 2002). 

A legislação brasileira define o iogurte como o produto resultante 
da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, realizada com 
cultivos proto-simbióticos de Lactobacillus delbruekki subsp. bulgaricus 
e Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (BRASIL, 2007). Como 
forma de agregar valor ao iogurte e atenuar seu sabor ácido surge 
como alternativa a adição do fruto da guariroveira.

As características do fruto possibilitam agregar de forma satisfató-
ria atributos sensoriais como: cor, aroma e sabor. Possibilitando assim, 
boa aceitabilidade pelo público. A incorporação de frutas do Cerrado 
para saborizar o iogurte constitui-se uma alternativa que pode con-
tribuir para o maior consumo de leite e de frutas. No entanto, apesar 
de estar relacionado com a inovação de um produto lácteo adicionado 
de um fruto apreciado pelo sabor adocicado, é importante investigar a 
aceitabilidade pela população, pois a qualidade do alimento se torna 
primordial para a indústria alimentícia (TEIXEIRA, 2009).
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2. Preparo do iogurte com xarope da polpa

Os frutos de guarirova foram retirados dos cachos (Figura 1),  
selecionados quanto a sua qualidade física e higienizados com solução 
de hipoclorito de sódio à 100 ppm por dez minutos.

Figura 1 - Frutos da guarirova. 

Fonte: Autoria própria.

O despolpamento foi realizado manualmente com o auxílio de facas 
para a retirada das cascas e depois das polpas dos frutos (Figura 2). 

Figura 2 - Despolpamento dos frutos da guarirova: (A) frutos da guarirova sem 
as cascas, (B) polpa da guarirova, (C) fruto da guarirova sem a polpa e (D) fibras 

do fruto da guarirova. 

Fonte: Autoria própria.
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Após o despolpamento as polpas foram batidas no liquidificador, 
adicionados 200 mL de água mineral, filtradas em peneira (Figura 3A), 
pasteurizadas, acondicionadas em potes de polietileno (Figura 3B) e 
armazenadas em congelador até sua utilização (Figura 3). 

Figura 3 - Filtração em peneira (A) e acondicionamento em potes de polietileno (B) 

 
Fonte: Autoria própria.

Inicialmente, na elaboração do iogurte foram utilizados: 300 ml 
de leite integral UHT, leite em pó e sacarose. Após a homogeneização, 
realizou-se a pasteurização até atingir a temperatura de 90°C. Em se-
guida, adicionou-se 700 ml de leite e o material ficou em repouso até 
atingir a faixa de temperatura 42-45°C. Então foi inoculado o fermento 
láctico (L. bulgaricus e S. thermophilus, Bio Rich®, fornecedor Chr. 
Hansen – Global Foods,). O produto ficou armazenado em câmara de 
refrigeração até atingir o pH de 4,4 - 4,6. Ao atingir o pH ideal, a tem-
peratura ficou mantida em 4ºC para poder acrescentar os xaropes das 
polpas de 5,10, 15 e 20% (m/v) (Tabela 1). A refrigeração foi mantida 
até o momento das análises físico-químicas e sensorial.

Tabela 1. Formulação iogurte polpa de guarirova

Formulações Sacarose/L 
Fermentos

Fermentos
Lácteos/L

Leite em 
pó/L

Polpa
guarirova/L

F1 10 0,2 1,5 5

F2 10 0,2 1,5 10

F3 10 0,2 1,5 15

F4 10 0,2 1,5 20

Fonte: Autoria própria.

A B
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3. Avaliando a qualidade do iogurte

Para verificar a qualidade físico-química do iogurte foram anali-
sados pH (IAL, 2008), acidez total titulável expressa em ácido láctico, 
teor de proteína, umidade e cinzas conforme AOAC (1995). 

Para analisar sensorialmente o iogurte, inicialmente o proje-
to foi submetido ao comitê de ética e aprovado através do CAAE 
47045415.2.0000.5685. 

Os iogurtes com polpa de guarirova nas concentrações de polpa 
a 10 (FA), 15 (FB) e 20% (FC) foram submetidos à avaliação sensorial 
por uma equipe de 80 provadores não treinados, para teste de acei-
tabilidade por meio de escala hedônica estrutural de nove pontos, 
variando entre “gostei muitíssimo” (9 pontos) e “desgostei muitíssimo” 
(1 ponto), seguindo metodologia da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ANBT). 

Antes do início da análise sensorial, os provadores foram convi-
dados a ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 
contendo a identificação da pesquisa e dos responsáveis pela mesma, 
além de apresentar os aspectos legais e os objetivos. Em concordân-
cia, os provadores assinaram o TCLE e prosseguiram com a avaliação 
sensorial. 

Os atributos avaliados foram a aparência global, odor, sabor, textu-
ra e cor. A análise sensorial foi realizada em cabines individuais onde 
se encontravam as amostras de iogurte das três diferentes formulações, 
um copo com água e a ficha de avaliação. As amostras foram oferecidas 
em copos plásticos descartáveis com capacidade para 50 ml, codificados 
com números aleatórios de três dígitos. Os provadores receberam 15g 
de cada amostra em temperatura entre 4 e 8ºC.

Os dados obtidos foram analisados através do índice de aceitação 
conforme Ia=[(SM)*100]/A em que Ia: = índice de aceitação; SM: so-
matórias das médias dos parâmetros analisados; A: maior média dos 
parâmetros analisados.

As médias dos resultados foram comparados através do teste de 
Tukey a 5% de probabilidade.
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4. Qualidade do produto desenvolvido

O Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) de Leites Fermentados 
estabelece ao produto final valores de 0,6 a 1,5% de acidez em ácido 
láctico, desta forma, todas as formulações (Tabela 2) se encontraram 
dentro da legislação em vigor (BRASIL, 2007). Valores de acordo com 
a legislação para acidez também foram encontrados por Oliveira et 
al. (2008) em iogurte com de polpa de araticum.

Tabela 2. Valores médios dos parâmetros físico-químicos do iogurte  
com diferentes concentrações de polpa de guarirova

Formulação em Teor de polpa/Parâmetros 5% 10% 15% 20%

Acidez titulável (g de ácido láctico/100g 
amostra)

0,77 0,76 0,76 0,76

Cinzas (%) 0,60 0,87 0,89 0,91

Proteína (%) 3,18 3,78 2,63 3,57

Umidade (%) 76,75 76,55 76,36 76,32

Gordura (%) 3 3 3 3

Carboidratos (%) 16,47 15,8 17,12 16,20

Fonte: Autoria própria.

Os valores médios de cinzas variaram entre 0,60 e 0,91% (Tabela 2). 
Observa-se que o iogurte com 20% de polpa de guarirova apresentou 
teor de cinzas acima do estabelecido na Tabela Brasileira de Compo-
sição de Alimentos (TACO, 2004). 

Conforme estabelece o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) 
para Leites Fermentados, os valores de gordura devem apresentar 
no mínimo 3,0%, por serem produzidos a partir de leites integrais. 
Todas as formulações (Tabela 2) se apresentaram de acordo com o 
determinado pela legislação (BRASIL, 2000). 

Na avaliação das proteínas observou-se que a amostra com 15% 
de polpa da guarirova teve o valor mais baixo, de 2,63% (Tabela 2). 
No entanto, Bortolozo e Quadros (2007), avaliaram a composição 
centesimal de iogurte com inulina encontrando valor médio de 5,0%, 
próximos aos determinados por Bezerra (2010) na caracterização dos 
iogurtes elaborados a partir de leite de cabra e de búfala.
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A umidade das formulações variou entre 76,75 a 76,55% (Tabela 2), 
valores bem inferiores ao estabelecido pelo (TACO, 2006), no qual esta-
belece 90% para umidade. Braga, Neto e Vilhena (2012), na elaboração 
de iogurtes com adição de xarope e polpa mangostão determinaram 
percentuais de umidade de 76,24 com polpa e 78,80 com xarope. Valor 
mais baixo ao deste estudo foi determinado por Sampaio et al. (2011) 
com 66,96% e valor mais alto foi estabelecido pela TACO (2006) em 90%. 

Segundo a Resolução nº 5 de 13 de novembro de 2000 (BRASIL, 
2000), não são informadas as recomendações mínimas de umidade e 
cinzas para produtos lácteos fermentados. Porém, Neirotti e Oliveira 
(1988) relataram que o teor adequado de umidade para o leite, princi-
pal matéria-prima do iogurte, deve ser em torno de 87%. Entretanto, 
ressalta-se que em iogurtes com adição de sólidos, o valor da umidade 
tende a ser inferior ao do leite. 

O teor de carboidratos variou entre 15,80 a 17,12% (Tabela 2). 
Hauly, Fuchs e Prudêncio-Ferreira (2005), enfatizam que, em iogurtes 
de leite de vaca aromatizados e adoçados, o teor de carboidratos é, 
em média, 14,00%. Para carboidratos e cinzas não existem valores 
estabelecidos pela legislação brasileira.

Na tabela 3 estão demonstradas as médias das notas dadas pelos 
provadores nos parâmetros de aparência global, cor, sabor, odor e 
textura, além do índice de aceitabilidade de cada formulação. As amos-
tras com as formulações de 10, 15 e 20% são representadas por A, B e 
C, respectivamente. Não se observou diferença significativa (p>0,05) 
entre as médias das diferentes formulações nos parâmetros analisados.

Tabela 3. Valores médios dos atributos da análise sensorial das diferentes 
formulações de iogurte com polpa de guarirova em diferentes concentrações

Atributo da análise sensorial FA(10%) FB(15%) FC(20%)

Aparência Global 7,62a 7,63a 7,76a

Cor 7,51a 7,52a 7,51a

Textura 7,35a 7,42a 7,67a

Odor 6,96a 6,93a 7,21a

Sabor 7,51a 7,60a 7,45a

Índice de Aceitação (%) 96,88 97,22 96,9

Médias seguidas da mesma letra na horizontal não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 

(p>0,05). Fonte: Autoria própria.
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Apesar de não ser observada diferença estatisticamente signifi-
cativa para os parâmetros entre as diferentes formulações, o índice 
de aceitação foi mais elevado na formulação FB, provavelmente na 
avaliação média entre os provadores o teor de polpa a 15% apresen-
tou-se mais aceito. Em geral, pode-se afirmar que todas apresentaram 
uma boa aceitação por parte dos provadores, uma vez que o produto é 
considerado sensorialmente aceito quando tem um índice de aceitabi-
lidade igual ou superior a 70% (TEIXEIRA; MEINERT; BARBETTA, 1987). 

Conclui-se que o iogurte com polpa de guarirova apresenta pro-
priedades físico-químicas que não comprometem a sua qualidade. A 
análise sensorial demonstrou que o iogurte foi bem aceito pelos pro-
vadores, com índice de aceitabilidade acima de 90% sugerindo uma 
opção de novo produto com características nutricionais e saudáveis. 
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CAPÍTULO 2

Sorvete a base de extrato  
hidrossolúvel de soja com a  
adição de polpa de cupuaçu
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1. Composição do sorvete e a importância da soja

Os traços mais antigos em relação à criação do sorvete datam 
de 250 a.C, indicando que os chineses misturavam polpa de frutas e 
mel à neve para dispor de uma iguaria apreciada pelos imperadores 
(CLARKE, 2004; MIKILITA, 2002). Porém, a grande renovação na his-
tória do sorvete aconteceu em 1292, quando o comerciante italiano 
Marco Polo transportou do oriente para Itália, em uma de suas viagens, 
uma receita sobre o preparo dessa sobremesa que se tornaria muito 
apreciada posteriormente (ABIS, 2012; GOFF; VERESPEJ; SMITH, 1999; 
MARSHALL; GOFF; HARTEL, 2003). 

De acordo com a RCD n° 266 de 2005 da Agência de Vigilância Sa-
nitária (BRASIL, 2005), os gelados comestíveis podem ser classificados 
como produtos congelados, uma emulsão de gorduras e proteína; ou 
de uma mistura de água e açúcares, podendo ser adicionados outros 
ingredientes, desde que não descaracterize o produto. A composição 
do sorvete pode apresentar uma grande variedade, apresentando 8 a 
20% de gordura, 8 a 15% de sólidos não gordurosos do leite, 13 a 20% 
de açúcares e 0,1 a 0,7% de emulsificante/estabilizante, podendo conter 
variedade de acordo com a região de fabricação e as características 
desejadas do produto final (SOUZA et al., 2010). Apesar de estar descrito 
na legislação que o sorvete pode ser preparado com proteína e gordura 

1 Universidade do Estado de Mato Grosso.

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela Vista.
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total ou parcial de origem não láctea, a maioria dos produtos são pro-
duzidos e comercializados com leite. Porém aproximadamente 40% da 
população brasileira apresenta algum tipo de intolerância a lactose ou 
alergia do leite, não podendo consumir tais produtos (SILVA et al., 2013).

A intolerância à lactose está relacionada com a ausência da en-
zima lactase presente na flora intestinal responsável pela quebra do 
dissacarídeo lactose, formado por uma molécula de glicose e uma de 
galactose (BARBOSA; ANDREAZZI, 2011). Devido a elevada porcenta-
gem da população intolerante à lactose, houve uma diminuição do 
consumo de leite e com isso aumentou a necessidade de novos produtos 
derivados da soja, visando reaproveitar as propriedades funcionais de 
suas proteínas, como alta capacidade de absorção de água, formação 
de espuma através a emulsificação e gelificarão (PEREIRA, 2010).

A soja (Glycine Max (L.) Merrill) é um produto de origem agrícola. 
Os derivados de soja, em uso das propriedades funcionais de suas 
proteínas, podem ser aplicados em diversos alimentos com objetivo 
de agregar valor nutricional ao produto. É uma fonte rica de proteína 
e gorduras e, por esse motivo, tem grande vantagem na fabricação de 
sorvete (SILVA et al., 2010). Apesar do potencial nutricional, a aceita-
bilidade da soja e dos seus derivados é considerado baixo em virtude 
do aroma e sabor herbáceo característico de “feijão cru”, decorrentes 
da composição natural encontrada no grão (ASSUMPÇÃO, 2008). A 
composição responsável por esse sabor desagradável da soja é de 
origem volátil e não volátil, especificamente da oxidação enzimática 
e lipídica, pela ação das lipoxigenases (PEREIRA, 2013).

Além do grão da soja, diversos subprodutos são comercializados, 
tais como o extrato hidrossolúvel de soja e farinhas. Entre os produ-
tos que podem ser elaborados a partir da soja, destaca-se o extrato 
hidrossolúvel de soja (EHS), popularmente conhecido como “leite de 
soja” (FELBERG et al., 2004).

O extrato hidrossolúvel de soja, ou EHS, é o produto retirado a 
partir da emulsão aquosa derivado da hidratação dos grãos de soja 
adequadamente limpos, sucessivo do processamento tecnológico 
apropriado (BRASIL, 2005). O EHS pode ser extraído tanto no estado 
líquido quanto em pó. Na forma desidratada denota vantagens quando 
confrontado com o aquoso, particularmente em relação ao manuseio, 
transporte, conservação e maior valor nutricional (PEREIRA, 2010).
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Apesar do valor nutricional elevado (Tabela 1), o EHS apresenta 
baixo consumo devido ao sabor herbáceo, sendo necessário inativar 
as enzimas responsáveis pelo sabor ou utilizar saborizantes capazes 
de mascarar o gosto peculiar da soja (ULIANA, 2009). 

Tabela 1. Composição química do Extrato Hidrossolúvel de Soja e do leite por 100g

Componente Extrato hidrossolúvel de soja Leite

Água (g) 91,8 88,0

Proteína (g) 3,0 3,6

Gordura (g) 1,4 3,0

Carboidrato (g) 3,8 4,9

Fibras (g) 0,0 0,0

Calorias (Kcal) 38,0 61,0

Cálcio (mg) 36,0 123,0

Fósforo (mg) 30,0 96,01

Ferro (mg) 0,4 0,1

Vitamina A (mg) 10,0 -

Vitamina B1(mcg) 0,05 0,04

Vitamina B2 (mcg) 0,04 0,18

Vitamina C (mg) 0,0 1,0

Niacina (mg) 0,2 0,1

Fonte: Adaptado de DUTRA DE OLIVEIRA; SANTOS; WILSON (1992).

O cupuaçu (Theobroma grandiflorum) é um fruto presente na 
Amazônia Oriental Brasileira, nordeste do Maranhão e alguns estados 
e países que estão no contexto do bioma Amazônico (BASTOS et al., 
2002). O cupuaçuzeiro, árvore que produz o cupuaçu, pode atingir uma 
altura de 6,0 a 8,0m, com amplitude de 7,0m de diâmetro. O início da 
floração é propício aos meses de outubro a junho (SOUZA et al., 2011). 
O fruto pode ter diversos tamanhos, medindo de 10 a 40 cm e atingir 
o peso de 300g a 4,0kg. A polpa é mucilaginosa, ácida, podendo ser 
de coloração amarela, creme ou branca, odor e sabor característico e 
agradável (FERREIRA et al., 2008). Quando maduros, os frutos espa-
lham um cheiro forte e marcante, se desprendendo da árvore, sendo 
este o ponto da colheita (SOUZA et al., 2011). 
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A casca do cupuaçu tem destino às confecções de artesanatos e a 
polpa é introduzida na culinária brasileira como suco, sorvete, licor, 
dentre outros produtos. Após a colheita do cupuaçu, o fruto deve ser 
higienizado, pois o mesmo só é colhido ao cair no solo, para que a pol-
pa não seja contaminada. A ruptura da casca deve ser realizada com 
uma ferramenta de aço inoxidável e afiada, uma vez que se tem um 
grau de dureza elevada. A despolpa pode ser executada manualmente 
ou mecanizada, e consiste na separação do caroço da polpa. Para que 
se preservem as características da polpa, esta deve ser armazenada 
adequadamente e congeladas entre -18 e -22ºC, até o consumo (SOUZA 
et al, 2011). 

A soja utilizada no preparo do EHS foi adquirida no comércio do 
município de Cuiabá-MT. Em seguida, a soja (proporção 1:5, grão: 
solução) foi mantida em contato com uma solução de bicarbonato de 
sódio a 0,5% (processo denominado de maceração) por um período 
de 12 a 15 horas aproximadamente. Depois da maceração, os grãos 
foram lavados em água corrente,  foi adicionado água na proporção 1:5 
(grão: água) e cozidos por aproximadamente 10 minutos sob agitação 
para inativação enzimática e, consequentemente, redução do sabor 
herbáceo. Depois de cozidos e lavados, os grãos foram triturados em 
liquidificador caseiro com água na proporção 1:2 (grão: água) e coados 
em pano de sacaria higienizado e sanitizado. Em seguida, foi realiza-
da a adição de 3 a 5% de sacarose e 0,2% de cloreto de sódio. O EHS 
foi fervido por 10 minutos na temperatura de 95±98°C sob agitação, 
mantido em repouso até atingir temperatura ambiente e armazenado 
sob refrigeração a 4ºC até a elaboração do sorvete e das análises físi-
co-químicas, sendo realizadas três formulações de EHS refrigerada e 
congelada obtidas pelo método descrito, o EHS industrializado o qual 
foi comprado no comércio local de Barra do Bugres-MT. 

A formulação foi feita com 3 tipos de cupuaçu congelado, in natura, 
industrializado. O EHS, a polpa de cupuaçu (in natura ou industriali-
zada) e os demais ingrediente (condensado de soja, EHS em pó, creme 
de soja e liga neutra, adquiridos no comércio local de Cuiabá, MT) 
foram misturados em liquidificador até completa homogeneização. 
A Tabela 2 apresenta a quantidade de ingredientes adicionados na 
formulação do sorvete.
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Tabela 2. Formulação do sorvete de EHS com cupuaçu

Ingredientes Formulação (%)

Extrato Hidrossolúvel de Soja 25,62

Polpa de Cupuaçu in natura ou industrializada 21,66

Leite condensado de soja 23,82

Creme de leite de soja 14,44

Liga neutra 1,44

Sacarose 4,33

Emustab 2,88

EHS desidratado 5,77

Fonte: Autoria própria.

A amostra foi colocada em recipiente de polietileno e congelada 
a -18ºC de 3 a 4 horas. Posteriormente, a massa obtida foi retirada do 
congelador, adicionado o emulsificante e homogeneizado com auxílio 
de batedeira para incorporação do ar em seguida congelado novamente. 
A polpa de cupuaçu (in natura, congelada e industrializada) e o sorvete 
elaborado foram submetidos a análise físico-química de umidade, cin-
zas, acidez, sólidos solúveis, pH e vitamina C, seguindo a metodologia 
descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). O teor de proteínas foi avaliado 
de acordo com a metodologia de Detmann et al. (2012).

2. Qualidade físico-química da polpa de cupuaçu

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos da caracterização da 
polpa de cupuaçu in natura, congelada e industrializada em seus res-
pectivos parâmetros analisados.

Tabela 3. Análise físico-química da polpa de cupuaçu

Parâmetros
Polpa de Cupuaçu

In natura Congelado Industrializado

Umidade (%) 87,11±1,36 84,55±0,29 90,61±0,89

Cinzas (%) 1,61±0,22 1,38±0,13 1,02±0,14

Acidez total (%)1 1,42±0,04 1,65±0,10 2,03±0,03

pH (%) 3,73±0,06 3,40±0,01 3,26±0,01

Vitamina C (mg/100g) 16,37±0,87 3,50±0,44 0,43±0,001

Sólidos Solúveis (°Brix) 10,46±0,1 9,83±0,094 12,00±0,16

Fonte: Autoria própria.
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A umidade é a quantidade correspondente de água contida nos 
alimentos, com essencial importância econômica, pois pode interferir 
no teor de sólidos e consequentemente, influenciando na perecibili-
dade, estabilidade química, deterioração microbiológica e alterações 
sensoriais nos alimentos (GOMES; OLIVEIRA, 2011).

De acordo com a Instrução Normativa nº 01, de 07 de janeiro de 
2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 
2000), o teor máximo de umidade para polpa de cupuaçu deve ser de 
88%. A umidade da polpa industrializada é levemente superior a le-
gislação, com valor de 90,61±0,89 %. Já as demais polpas encontram-se 
dentro dos limites permitidos pela legislação vigente.

A polpa in natura apresentou uma umidade de 87,11±1,36 % e a 
congelada por 24 meses de 84,55±0,29%, diferindo significativamente 
entre si, possivelmente associado ao processo de congelamento. Os 
teores de umidade estão de acordo com o valor obtido por Gonçalves 
et al. (2013), com teor médio de 84,47±0,19%.

As cinzas são integradas por resíduos decorrentes da incineração de 
matéria orgânica sendo reduzida aos minerais presentes no alimento 
(MININEL, 2014). A determinação de cinzas é de suma importância uma 
vez que determina a presença de componentes inorgânicos necessários 
na alimentação pelo seu efeito benéfico (GOMES; OLIVEIRA, 2011).

A polpa in natura apresentou um teor de cinzas de 1,61±0,22%, 
deferindo significativamente da polpa congelada (1,38±0,13%) e indus-
trializada (1,02±0,14%). A diferença observada pode estar relacionada 
à diferença na umidade entre as polpas, o que implica em uma redução 
no teor de minerais.

Os teores de sólidos solúveis totais diferiram entre todas as amos-
tras, sendo o menor valor obtido para a polpa industrializada (9,83±0,09 
ºBrix) seguido da polpa in natura (10,46±0,18 ºBrix) e congelada 
(12,00±0,16 ºBrix). De acordo com a legislação definida pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2000), a polpa de 
cupuaçu industrializada deve apresentar um teor mínimo de 9ºBrix 
e, dessa forma, todas as polpas analisadas se encontram dentro dos 
parâmetros legislados.

Os teores de acidez nas amostras diferiram significativamente 
entre si, sendo observada a maior acidez para a polpa industrializada 
(2,03±0,03%), seguida pela polpa congelada (1,65±0,10%) e in natura 
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(1,42±0,04%). A alta acidez da polpa industrializada em comparação 
com a in natura e congelada pode estar associada à adição de ácidos 
orgânicos como conservantes da polpa.

Os valores de pH das amostras também diferiram significativamen-
te, porém mantiveram-se dentro dos padrões exigidos pela legislação 
de no mínimo 2,60 (BRASIL, 2000).

O ácido ascórbico é um importante antioxidante que, ao ser 
adicionado no alimento, sofre oxidação conservando a qualidade e 
características organolépticas do produto (PEREIRA, 2008). Os teores 
de vitamina C encontrados nas amostras diferiram significativamente 
entre si em função da intensidade do tratamento de cada tipo de pol-
pa, sendo que o maior teor de vitamina encontrado foi na polpa na in 
natura (16,37±0,87mg/100g), próximo ao valor legislado de no mínimo 
18% (BRASIL, 2000). Já o processo de congelamento por 24 meses re-
duziu o teor de vitamina C na amostra para 3,50±0,44 mg/100g, possi-
velmente associado à degradação da vitamina devido às condições de 
armazenamento, pois o congelamento reduz significativamente o teor 
de ácido ascórbico nos alimentos (SEBASTIANY et al., 2009). A polpa 
industrializada apresentou um teor de vitamina C consideravelmente 
inferior às demais (0,43±0,001mg/100g), possivelmente associado à 
degradação durante o processo de industrialização.

3. Qualidade físico-química do sorvete  
de EHS adicionado de polpa de cupuaçu

O sorvete elaborado utilizando a substituição do leite por EHS o qual 
foi adicionado polpa de cupuaçu in natura e industrializado em diferen-
tes formulações, apresentaram os resultados de acordo com a Tabela 4.

Tabela 4. Sorvete de EHS com polpa de Cupuaçu

Parâmetros
Sorvete de EHS com polpa de Cupuaçu

In natura Industrializado

Umidade (%) 68,09±3,97 72,29±5,44

Cinzas (%) 0,87±0,08 1,47±0,22

Acidez total (%) 9,83±0,43 9,92±0,9

pH 4,91±0,16 4,87±0,13

Proteínas (%) 1,53±0,08 1,55±0,11

Fonte: Autoria própria.
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O teor de umidade presente nas amostras de sorvete com polpa 
industrializada e in natura apresentou diferença significativa entre si, 
com valores de 72,29% e 68,09% respectivamente, sendo que a amostra 
de sorvete com polpa industrializada tem acompanhado a umidade da 
polpa de cupuaçu, podendo estar associada com a variação realizada 
nas elaborações do sorvete. Os valores estão de acordo com a publicação 
de 2014 de Silva et al, na qual apresenta um teor de umidade de 66,09% 
na avaliação de gelados comestíveis obtidos a partir do leite bovino.

 As cinzas encontradas nos dois tipos de sorvetes se diferiram entre 
si apresentando 1,47 % no sorvete de polpa industrializada e 0,87 % no 
de polpa in natura. As médias das cinzas obtidas estão condizentes com 
os resultados de 0,94% encontrado em 2010 e publicado por Pereira, 
para sorvete a base de leite. Em relação ao teor de pH, as médias não 
diferem entre si, uma vez que o pH determinado foi de 4,87% para o 
sorvete com polpa industrializada e de 4,91% in natura. Os valores de 
pH obtidos são próximos ao encontrado na avaliação do padrão de 
identidade e qualidade dos gelados comestíveis (variação de 4,84 a 
4,69) obtidos a partir do leite bovino (SILVA et al., 2014).

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária visa n° 28, 
01 de junho de 2000 (BRASIL, 2000), para ser classificado como sorvete 
o teor de proteínas deve ser no mínimo de 2,5 %. No entanto, foram 
obtidos valores de 1,55 % (polpa industrializada) e 1,53% (in natura). 
Os valores encontram-se abaixo do permitido pela legislação, sendo 
necessária uma maior suplementação de soja para alcançar os 2,5%, ou 
adição de leite. Porém, a adição de leite altera o produto direcionado 
aos indivíduos com intolerância a lactose ou alergia à proteína do leite, 
além de que um maior teor de proteína da soja pode alterar o sabor, 
favorecendo o sabor herbáceo e diminuindo a aceitação do produto. 

A acidez encontrada nas formulações de sorvete foi de 9,83% para o 
sorvete adicionado de polpa industrializada e 9,92 % para a in natura. 
Essa diferença na acidez também foi observada no teor de acidez das 
polpas, sendo mantida durante a formulação do sorvete. Os valores 
foram superiores aos obtidos por Bernardino et al. (2014), os quais 
obtiveram um teor médio de 6,49% no desenvolvimento de sorvete a 
base de extrato de soja, sabor creme com castanhas de caju, indican-
do que a polpa utilizada durante a saborização do sorvete influencia 
diretamente nas suas características físico-químicas.
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4. Qualidade sensorial do sorvete  
de EHS adicionado de polpa de cupuaçu 

Os testes referentes à análise sensorial foram conduzidos em 
cabines individuais, com iluminação branca e participação de oiten-
ta e nove julgadores não treinados. As amostras de sorvete foram 
oferecidas aos provadores em copos plásticos descartáveis de 50 ml, 
codificados com números aleatórios de três dígitos, sendo oferecido 
água em copo plástico descartável aos julgadores. Os testes estatísticos 
seguiram as metodologias descritas por Minim (2010). 

Um alimento não deve apenas ser nutritivo, mas também deve ser 
agradável ao consumidor, sendo de grande relevância o equilíbrio e a 
harmonia dos parâmetros de qualidade sensorial. Para a elaboração 
de um novo produto é fundamental o aprimoramento dos parâme-
tros como cor, textura, sabor e aroma, com objetivo de se obter um 
produto de qualidade e aceitabilidade do consumidor. Dessa forma, a 
análise sensorial deve ser realizada para que exista o aprimoramento 
do alimento em relação ao paladar dos consumidores, identificando a 
percepção de determinados atributos (ARAÚJO et al., 2012).

A Figura 1 apresenta os resultados referentes ao atributo aroma do 
sorvete de cupuaçu, para o teste de aceitação e intenção de compra.

Figura 1 – Representação do atributo aroma do sorvete de cupuaçu a base de EHS.

Fonte: Autoria própria.
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De acordo com os dados obtidos do atributo aroma, 30,33% dos 
provadores atribuíram a nota 8 para gostei muito, demonstrando a sa-
tisfação dos provadores por minimizar o odor característico da soja. Foi 
ainda obtido 29,21% para gostei moderadamente sendo atribuído a nota 
7, ressaltando que não houve qualquer adição de aromatizante, sendo o 
aroma característico da própria polpa do cupuaçu. Para o atributo sabor 
do sorvete (Figura 2), 33,70% dos provadores optou por gostei modera-
damente referente a nota 7, podendo ser resultante de sabor residual 
ou percepção do sabor herbáceo proveniente da soja. Derivados de soja 
possuem maior percepção do sabor característico da oleaginosa e, na 
maioria das vezes, diminuem a aceitabilidade do produto (VILLEGAS; 
CARBONELL; COSTELL, 2009). Torna-se, portanto, necessário um maior 
tempo de cozimento da soja, para melhorar a inativação das lipoxige-
nases, responsáveis pela oxidação enzimática e lipídica, reduzindo o 
sabor herbáceo, parecido com “feijão cru” (PEREIRA, 2010).

Para o atributo sabor do sorvete (Figura 2), 33,70% dos provadores 
ortogou nota 7 de gostei moderadamente, podendo ser resultante de 
sabor residual ou percepção do sabor herbáceo proveniente da soja. 
Derivados de soja possuem maior percepção do sabor característico da 
oleaginosa e, na maioria das vezes, diminuem a aceitabilidade do produ-
to (VILLEGAS; CARBONELL; COSTELL, 2009). Torna-se, portanto, neces-
sário um maior tempo de cozimento da soja, para melhorar a inativação 
das lipoxigenases, responsáveis pela oxidação enzimática e lipídica,  
reduzindo o sabor herbáceo, parecido com “feijão cru” (PEREIRA, 2010).

Figura 2 – Representação do atributo sabor do sorvete de cupuaçu a base de EHS. 

Fonte: Autoria própria.
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A textura do sorvete está relacionada com a presença de gorduras 
e com o tamanho dos cristais de gelo formados. Para esta característica 
foram atribuídos 35,95% da nota 8 de gostei muito (Figura 3), parâmetro 
que agradou aos provadores, pela semelhança a textura do sorvete a 
base de leite (TRGO, 2003).

Figura 3 – Representação do atributo textura do sorvete de cupuaçu a base de EHS. 

Fonte: Autoria própria.

Em relação ao atributo cor (Figura 4), 43,82% dos provadores res-
ponderam gostei muito, atribuído pela nota 8 dos provadores. A cor 
do sorvete é característica o EHS e do cupuaçu, não sendo adicionado 
nenhum tipo de corantes.

Figura 4 – Representação do atributo cor do sorvete de cupuaçu a base de EHS. 

Fonte: Autoria própria.
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Avaliando o atributo global (Figura 5), 42,69% dos provadores 
atribuíram nota 7. Dessa forma, observa-se que o sorvete avaliado 
deve passar adequações no atributo global, sendo que a quantidade 
de polpa adicionada não foi suficiente para mascarar totalmente o 
gosto herbáceo do sorvete.

Figura 5. Representação do atributo global do sorvete de cupuaçu  
a base de EHS. 

Fonte: Autoria própria.

De acordo com os resultados obtidos com a caracterização físi-
co-química do cupuaçu e sorvetes, pode-se perceber as diferenças 
apresentadas pela variação da polpa do cupuaçu in natura e industria-
lizado. A polpa industrializada apresenta teor de umidade superior 
ao legislado pelo Ministério da agricultura e do abastecimento deter-
mina. As proteínas dos sorvetes também não atingiram a quantidade 
determinada pela Anvisa, podendo estar relacionado ao baixo teor 
de proteína do EHS elaborado. Os sorvetes elaborados com a subs-
tituição de ingredientes lácteos por EHS, destinados ao público com 
intolerância a lactose ou alérgicos a proteínas do leite apresentaram 
boa aceitação pelos provadores. Na análise sensorial, o sorvete obteve 
nota 7 de gostei moderadamente para o atributo global, necessitando 
assim de uma adequação que minimize o sabor herbáceo da soja. Dessa 
forma, de EHS saboreado com cupuaçu apresenta grande potencial 
de inserção no mercado, pois o cupuaçu mascarou parte do gosto de 
feijão cru característico da soja.
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CAPÍTULO 3

Iogurte suplementado com banana- 
da-terra e cúrcuma (Curcuma longa L.)
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1. A suplementação de iogurte  
utilizando frutas e especiarias

A Tecnologia em alimentos é uma especialidade que surgiu da 
necessidade da obtenção das mais fartas e constantes fontes alimen-
tares, sendo destinada a converter as matérias-primas simples e com-
plexas, em produtos alimentícios, além de combater o desperdício de 
alimentos.

Uma maneira de combater o desperdício e o aproveitamento 
integral de vegetais, principalmente no período de entressafra é a 
utilização desses como suplementação em produtos já conhecidos. A 
banana-da-terra é uma fruta que após o amadurecimento ocasiona 
perdas e uma das formas de aproveitamento da polpa diminuindo esse 
desperdício, é a incorporação, juntamente com a cúrcuma – açafrão 
(Curcuma longa L.) – em produtos derivados do leite. 

Estudos sobre aproveitamento de vegetais em iogurtes apresentam 
resultados relevantes quanto a redução do desperdício desses alimen-
tos nas etapas produtivas de comercialização e consumo. Além de 
proporcionar uma economia nos gastos com alimentação, diversificar 
e agregar valor nutricional às preparações, essa alternativa tecnológi-
ca utiliza o alimento de forma sustentável, reduz a produção de lixo 
orgânico, beneficia a renda familiar e promove a segurança alimentar.

1  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela Vista.

2  Yerbalatina Phytoactives.
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De acordo com as tendências de mercado, a indústria alimentícia 
apresenta grande interesse em fornecer produtos mais naturais, pro-
curando atender esse mercado consumidor. Alguns estudos têm dado 
ênfase ao valor nutricional dos ingredientes lácteos (THAMER; PENNA; 
BARRETTO, 2006). O consumo de leite e seus derivados na dieta é fun-
damental porque é um alimento de composição rica e diversificada 
que auxilia na manutenção da saúde do ser humano.

A produção de bebidas lácteas vem aumentando nos últimos anos 
pelo seu valor nutritivo, sabor agradável e por ser saudável. Dentre 
elas, pode-se citar o iogurte que é um alimento nutritivo, como fonte 
de proteínas, cálcio, fósforo, magnésio, potássio e vitaminas do com-
plexo B, com consumo crescente no país, principalmente por estar 
associado à um produto saudável. O iogurte pode ser saborizado com 
adição de frutas e especiarias com adição antioxidante que, além de 
aumentar as margens de rentabilidade do produto, enriquece mais a 
composição do mesmo.

Apesar da utilização de frutas em diversos produtos como o iogurte, 
o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos, sendo que 
cerca de 35% da produção agrícola vai para o lixo, o que daria para 
alimentar mais de 10 milhões de pessoas. As indústrias de alimentos 
procuram se adequar às mudanças e tendências dos hábitos alimen-
tares da população, buscando sempre inovar e desenvolver produtos 
diferenciados. Com isso, o desenvolvimento de produtos lácteos como o 
iogurte, utilizando polpa de banana da terra e a adição de um composto 
sabidamente reconhecido com poderes antioxidantes e saudável ao 
organismo, como o açafrão, torna-se uma técnica viável para a dimi-
nuição do desperdício das mesmas, além de incentivar e acrescentar 
na dieta, especialmente de crianças, o consumo de um produto sem a 
necessidade da adição de antioxidantes e corantes sintéticos, rico em 
vitaminas e minerais, combate a anemia e possui elevada atividade 
antioxidante.

O produto formulado sem aditivos químicos apresenta em sua 
composição elementos com propriedades antioxidantes, anti-inflama-
tórias, antibacterianas, anti-imunodeficiência viral humana, atividade 
nematicida, além de carotenoides em função da adição do açafrão e 
da banana da terra.
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A banana, independentemente de seu grupo genômico, é uma das 
frutas mais consumidas no mundo (OLIVEIRA; SOUZA, 2003). No Brasil, 
o cultivo da banana é a atividade agrícola mais antiga, produzindo a 
fruta de maior consumo anual per capita com quantidades médias de 
35kg/habitante (CARVALHO, 1998). De acordo com o relatório completo 
sobre banana (SEBRAE, 2008) do Sebrae, cultivos como a banana da 
terra e a Utin Iap (que é produzida exclusivamente nas ilhas do Pací-
fico) apresentam um nível até 25 vezes maior de carotenoides que a 
banana nanica.

As propriedades mais conhecidas dos carotenoides são a 
manutenção e a melhoria da visão (a falta de vitamina pode até 
ocasionar cegueira) e sua função antioxidante. O plátano (AAB), 
genericamente conhecido como banana-da-terra, é uma planta her-
bácea pertencente à família das Musáceas, que apresentam frutos 
grandes, com quinas proeminentes e alto teor de amido mesmo quando 
maduros, sendo consumidos ao natural ou, principalmente, mediante 
outras formas de processamento. De bom valor nutricional, faz par-
te da dieta alimentar de vários países, destacando-se os da África, e 
também das regiões Norte e Nordeste do Brasil (BORGES et al., 2001).

O açafrão da terra (Curcuma longa L.) é uma especiaria da família 
Zingiberaceae e origina-se do sudeste da Ásia. A sua designação comum 
é Açafrão-da-Índia, mas também e conhecida por açafrão da terra, 
açafroa, gengibre amarelo, cúrcuma ou turmérico. As partes utilizadas 
são os rizomas, raízes tuberculosas (longa ou rotonda), aromáticas, 
cerosas e amareladas por fora e laranja por dentro. O pó é extraído 
da raiz seca e moída, sendo utilizado como condimento ou corante 
de cor amarela e brilhante na culinária. Os rizomas apresentam em 
sua composição: amido, um óleo essencial (cineol, felandreno) e duas 
matérias tintoriais (sendo uma parda, geralmente desprezada e outra 
amarela e resinosa, que é a curcumina, muito empregada na tinturaria 
e na alimentação humana (CORREA, 1926).

O açafrão apresenta diversas propriedades medicinais, como: an-
ti-inflamatória, antibacteriana, anti-imunodeficiência viral humana, 
efeitos antioxidantes e atividade nematicida (ARAÚJO; LEON, 2001), 
além de estar sendo recomendada como tratamento para várias 
doenças degenerativas de cunho oxidante e inflamatório, tais quais 
doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrose e artrite e outras 
(LORENZI; ABREU, 2008).
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2. Iogurte adicionado de cúrcuma  
e xarope de banana-da-terra

Para a produção do produto, as bananas foram lavadas e sanitizadas 
em água clorada (200ppm) por 15 minutos. Para elaboração do xarope 
de banana foram utilizados 40% de banana-da-terra (m:m), 30% de 
açúcar (m:m) e 30% de água potável (m:v). Primeiramente, o açúcar e 
a água foram levados ao fogo até atingir 101ºC e formar uma calda de 
cor caramelo. A banana-da-terra foi cortada em rodelas de aproxima-
damente 1cm de espessura e adicionada à calda, permanecendo por 10 
minutos em uma temperatura de 95ºC para cocção e atingir 55ºBrix. A 
amostra foi triturada em liquidificador até se tornar homogênea, sendo 
então armazenada em potes de polipropileno à 4ºC até a sua utilização.

O iogurte foi formulado com 87,8% de leite pasteurizado; 4% de saca-
rose; 8% de leite em pó e 0,2% de fermento lácteo. O açúcar e leite em pó 
foram adicionados ao leite, homogeneizados e submetidos ao tratamento 
térmico até atingir 95ºC por 5 minutos, seguido por resfriamento até 42ºC 
para a inoculação do fermento lácteo. O iogurte foi incubado à 43ºC até 
atingir pH de 4,8 (em torno de 6 horas) e depois refrigerado à 4ºC por 12 
horas. Após esse período, foi adicionado o xarope na concentração de 
50% ao iogurte e só então foi incorporada a cúrcuma na concentração 
de 0,2%. O iogurte foi acondicionada em incubadora tipo B.O.D à 4ºC e 
posteriormente disponibilizada para degustação (Figura 1A, 1B).

Figura 1 – Iogurte com cúrcuma e xarope de banana-da-terra. Vista superior (A). 
Vista frontal (B). 

A B
Fonte: Autoria própria.
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Para verificar a aceitabilidade do produto, o iogurte desenvolvido 
foi oferecido em feira científica com grande fluxo de pessoas o que 
demonstrou grande aceitabilidade pelo público consumidor.

O iogurte foi bem aceito pelos degustadores do evento. O sabor 
da banana da terra, fruta regional, junto com a cúrcuma, forneceu ao 
produto lácteo sabor diferenciado, o que pode ser considerado uma 
agregação de valor ao produto.
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CAPÍTULO 4

Iogurte com sabor de Araticum  
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1. Aplicação de óleo essencial e fruta em iogurte

A oxidação lipídica é uma das principais causas de deterioração 
do alimento podendo afetar sua qualidade, tanto durante a fabricação 
quanto no shelf life, causando efeito negativo no produto final. Como 
consequência da oxidação os subprodutos gerados podem resultar em 
sabor e odor desagradáveis, perda de nutrientes, diminuição no tempo 
de vida de prateleira do produto, além de gerar compostos nocivos à 
saúde (SANTOS-FANDILA; CAMINO-SÁNCHEZ; ZAFRA-GÓMEZ, 2014). 
Esse processo de oxidação vai depender de diversos mecanismos rea-
cionais e complexos que estão relacionados à exposição à luz, ao calor 
e a presença de oxigênio, podendo afetar gravemente a qualidade de 
produtos lácteos (BERSET; CUVELIER, 1996; FRANKEL et al., 1993).

Dentre os produtos lácteos disponíveis no mercado destaca-se 
o iogurte, que é um produto fermentado bastante consumido pela 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela Vista.

2 Cecane/UFPI - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Universidade Federal do Piauí.

3 Universidade Federal de Mato Grosso campus Cuiabá.
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população por ser um produto aliado a praticidade, conveniência e 
apresentar características nutricionais como fonte de cálcio, potássio, 
proteínas e vitamina B (ANTUNES et al., 2007). O consumo regular for-
talece o sistema imunológico, além de trazer benefícios para algumas 
condições gastrointestinais como constipação e doença inflamatória 
intestinal (ADOLFSSON; MEYDANI; RUSSEL, 2004).

O seu efeito funcional pode ser aumentado com a adição de ingre-
dientes que agregam atividade antioxidante a esse produto, como a adi-
ção de frutas que, além de aumentar o conteúdo de minerais, aumenta 
a aceitação do produto pelo consumidor (ROCHA et al., 2008). Assim, 
a adição de frutas do Cerrado pode ser uma alternativa na fabricação 
do iogurte, dentre essas frutas está o araticum (Annona crassiflora 
Mart.), fruto com sabor e aroma diferenciado e com potencial índice de 
aproveitamento pela população da região, além de possuir compostos 
bioativos como carotenoides e compostos fenólicos que contribuem 
para atividade antioxidante (DAMIANI et al., 2011; SILVA; CARDOSO; 
PINHEIRO-SANT’ANA, 2015).

Esses compostos bioativos têm sido empregados nos alimentos a 
fim de controlar a oxidação lipídica e inibir a formação dos radicais 
livres, que tem sido associado a incidências de doenças relacionadas 
ao estresse oxidativo (DROGE, 2002). 

Nos últimos anos vários estudos também tem relatado a potencial 
atividade antioxidante de óleos essenciais e de componentes não volá-
teis extraídos de plantas, demostrando alta eficiência na estabilidade 
do produto melhorando a vida de prateleira (ANDRADE et al., 2007; 
BALESTRIN et al., 2008; MORAIS et al., 2006; SOUZA et al., 2007). 

Uma planta aromática bastante utilizada para produção comer-
cial de óleo essencial e empregada na indústria alimentícia como 
aromatizantes de alimentos e bebidas é o capim – cidreira (Cymbopo-
gon citratus), pertencente à família das Poaceae (PRINS et al., 2008). 
Apresenta como constituintes majoritários os monoterpenos citral 
(mistura isomérica de neral e geranial), a sua composição química pode 
variar devido a fatores climáticos, variedade e diversidade genética 
(MIRANDA, 2012).

As exigências dos consumidores vêm crescendo paralelamente com 
o aumento do desenvolvimento de novos produtos. E a possibilidade da 
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oferta de um produto novo, com sabor diferenciado e livre de aditivos 
sintéticos tem ganhado destaque no mercado consumidor.

Os efeitos antibacterianos, antiparasitários, antifúngicos, inseti-
cida e mais recentemente antioxidante dos óleos essenciais são bem 
conhecidos, por isso tem se tornado comercialmente importante es-
pecialmente para a indústria farmacêutica, agronômica, alimentícia, 
sanitária, cosmética e perfumaria (MORAIS, et al., 2006; PERRY et al., 
2003; SOUSA; SERRA; MELO, 2012). Boroski et al. (2012) verificaram a 
eficiência do extrato e óleo essencial de orégano (Origanum vulgare) 
no aumento da atividade antioxidante de bebidas lácteas enriqueci-
das com 2g/100g de óleo de linhaça e observaram que, tanto o óleo 
essencial quanto o extrato de orégano não afetaram a estabilidade 
do produto e que ambos podem ser utilizados para inibir a oxidação 
durante o armazenamento. 

Considerando que os iogurtes são produtos lácteos bem aceitos 
por diferentes faixas etárias, a elaboração de iogurte com polpa de 
araticum e óleo essencial de capim-cidreira necessita apresentar esta-
bilidade em vida de prateleira além de aceitabilidade pela população.

2. Qualidade do iogurte com polpa de araticum  
e óleo essencial de capim-cidreira

As polpas obtidas foram totalmente descongeladas e homogenei-
zadas. As análises de pH e acidez titulável em ácido cítrico realizadas 
segundo IAL (2008) e análises microbiológicas segundo a metodologia 
proposta pela Compendium of Methods for the Microbiological Exami-
nation of Foods (FDA, 2007), determinando o número mais provável de 
coliformes totais e termotolerantes, contagem em placas de bolores e 
leveduras e Salmonella sp. Logo após foi realizado a pasteurização da 
polpa e o preparo do xarope de araticum com 35% de polpa in natura, 
54% de sacarose e 11% de água. A massa do iogurte foi preparada com 
culturas lácticas tradicionais (Streptococcus salivarius ssp. thermo-
philus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus), estabilizante a base 
de gelatina na proporção de 0,3% e 0,01% de óleo essencial de capim 
limão. Foram preparadas formulações com diferentes concentrações 
de polpa pasteurizada de araticum e sacarose, sendo 0, 10, 12 e 15% 
de xarope de araticum com 8% de sacarose.
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Para analisar sensorialmente o iogurte, inicialmente o projeto foi 
submetido ao comitê de ética e aprovado através do CAAE 664.591 
(Hospital Júlio Muller/Cuiabá-MT).

A análise sensorial com teste de aceitação utilizando escala he-
dônica estruturada de nove pontos com escores variando de gostei 
extremamente (9) a desgostei extremamente (1), avaliando os atributos 
odor, cor, textura, sabor e aparência global das diferentes formulações 
de polpa pasteurizada e de xarope de araticum. Participaram da aná-
lise 100 provadores não treinados de ambos os sexos, sendo alunos e 
funcionários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso - IFMT, campus Cuiabá-Bela Vista. Os resultados obtidos 
foram submetidos à análise de variância ANOVA e teste de Tukey a 
nível de significância 5%.

As análises físico-químicas do iogurte foram realizadas em quatro 
repetições, sendo cada uma em triplicata da amostra mais aceita de 
polpa e a mais aceita de xarope. As análises de acidez titulável por 
método titulométrico, pH por medida direta, cinzas, umidade, glicídios 
redutores em lactose e, glicídios não redutores em sacarose determina-
do pelo método de Felhing, foram realizadas utilizando metodologias 
descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (2005). Lipídios pelo método de 
Rose Gotlieb. Proteínas, determinadas através do método Kjeldahl, 
segundo AOAC (1995).

Os iogurtes foram armazenados à 4°C e avaliados nos dias 0, 7, 
14, 21, 28 e 36. Foram realizadas análises microbiológicas de bolores 
e leveduras, coliformes totais e termotolerantes e Salmonella spp. 
segundo a metodologia proposta pela Compendium of Methods for the 
Microbiological Examination of Foods (FDA, 2007). As medidas de pH 
determinadas por leitura direta em potenciômetro e de acidez pelo 
método titulométrico foram segundo o IAL (2005). As amostras foram 
submetidas à análise sensorial nos tempos 7 e 28 dias.

3. Avaliando a qualidade do iogurte elaborado

Os valores obtidos dos atributos aroma, cor, textura, sabor, aparên-
cia global e índice de aceitação estão descritos nas tabelas 1. O iogurte 
sem adição de polpa de araticum (F0) recebeu maior valor (7,78) para 
o atributo sabor em comparação com a formulação em que a adição 
foi concomitante entre óleo essencial e polpa de araticum, 7,03 (F3).
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Tabela 1. Médias do teste sensorial afetivo realizado para as formulações 
de iogurte com 0%, 10%, 12% e 15% de polpa de araticum e 0,01% de óleo 

essencial de capim-cidreira.

Tratamento/
Atributos

F0
Média±DP

F1
Média±DP

F2
Média±DP

F3
Média±DP

Aroma 7,78±1,33a 7,22±1,40b 7,34±1,49ab 7,46±1,33ab

Cor 7,98±1,23a 7,37±1,34b 7,49±1,27ab 7,5±1,37ab

Textura 7,85±1,17a 7,23±1,38b 7,60±1,16ab 7,66±1,24ab

Sabor 7,78±1,58a 6,94±1,74b 7,33±1,62ab 7,03±1,98b

Aparência global 7,92±1,16a 7,26±1,41b 7,39±1,39ab 7,34±1,59b

Índice de aceitabilidade (%) 87,36 80,04 82,56 82,20

* Letras diferentes na linha indicam diferença significativa pelo Teste de Tukey (p<0,05); DP: 

desvio-padrão da média; F0: 0%; F1: 10%; F2: 12% e F3: 15% de polpa de araticum.  

Fonte: Autoria própria.

Os resultados da avaliação sensorial do iogurte com polpa mostra-
ram que, em geral, níveis de até 15% de adição de polpa de araticum 
apresentaram escores satisfatórios nos atributos sensoriais avaliados.

Após a realização da análise sensorial e da aplicação da estatística 
dos iogurtes, foram escolhidas as duas formulações mais aceitas para 
determinação das características físico-químicas e a vida de prateleira.

Observa-se que aumentando o teor de polpa em relação à propor-
ção massa do iogurte, houve diminuição do teor de cinzas, provavel-
mente devido a diminuição da massa do iogurte, que apresenta teores 
de minerais característicos do leite (Tabela 2). 

Tabela 2. Valores ± desvio padrão das características físico-químicas  
do iogurte formulado com polpa de araticum e óleo essencial 0,01%

Parâmetros 10% de polpa 12% de polpa

pH 4,54±0,01 4,57±0,01

ATT (% ácido láctico) 0,79±0,005 0,77±0,004

Proteínas 3,69±0,12 3,45±0,22

Lipídios 3,36±0,01 3,21±0,02

Lactose 4,85±0,03 4,93±0,04

Sacarose 9,53±0,22 9,88±0,24

Umidade 76,08±0,08 77,62±0,02

Cinzas 1,15±0,10 0,67±0,05

Fonte: Autoria própria.
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Observa-se, conforme tabela 3, que as propriedades de acidez 
relacionadas a pH e acidez titulável se mantiveram estáveis ao longo 
do tempo de armazenamento, variando o pH entre 4,44 a 4,54 para 
a formulação com 10% de polpa e 4,44 a 4,57 para a formulação com 
12% de polpa de araticum.

Tabela 3. Físico-química do iogurte com polpa de araticum  
durante o armazenamento

Tempo 
(dias) 

pH ATT (% ácido láctico)

10% 12% 10% 12%

0 4,54 4,57 0,79 0,76

7 4,48 4,47 0,86 0,83

14 4,46 4,44 0,85 0,84

21 4,49 4,51 0,90 0,88

28 4,50 4,50 0,86 0,87

36 4,44 4,44 0,89 0,88

Fonte: Autoria própria.

Durante o armazenamento não houve desenvolvimento de micror-
ganismos nos iogurtes elaborados (Tabela 4).

Tabela 4. Resultado das análises microbiológicas  
dos iogurtes durante o armazenamento

Tempo (dias)
C. totais  
(NMP/g)

C. termotolerantes 
(NMP/g)

Bolores e 
leveduras (UFC/g)

Salmonella  
spp (25g)

0 < 3,5 < 3,5 < 10 Ausência

7 < 3,5 < 3,5 < 10 Ausência

14 < 3,5 < 3,5 < 10 Ausência

21 < 3,5 < 3,5 < 10 Ausência

28 < 3,5 < 3,5 < 10 Ausência

35 < 3,5 < 3,5 < 10 Ausência

Fonte: Autoria própria.

No decorrer do tempo de armazenamento as duas formulações 
foram submetidas a análise sensorial, onde não apresentaram altera-
ções significativas ao longo dos dias (Tabela 5), pois mantiveram um 
bom índice de aceitabilidade.
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Tabela 5. Médias do teste sensorial afetivo realizado para as formulações  
de iogurte com 10% e 12% de polpa de araticum e 0,01% de óleo essencial  

de capim-cidreira, aos 7 e 28 dias de armazenamento

Tempo (dias)/Atributos
7 28

10% 12% 10% 12%

Aroma 7,46±1,49a 7,68±1,32a 7,86±1,12a 7,38±1,43a

Cor 7,64±1,22a 7,78±0,86a 7,9±1,07a 7,14±1,43b

Textura 8,04±1,25a 7,84±1,06a 7,9±0,95a 7,68±1,2a

Sabor 8,16±1,02a 8,02±1,08a 8,16±0,81a 7,52±1,33b

Aparência global 8,12±0,77a 8,04±0,87a 8,14±0,73a 7,42±1,44b

Índice de aceitabilidade (%) 87,6 87,47 88,8 82,53

* Letras diferentes na linha indicam diferença significativa pelo Teste de Tukey (p<0,05);  

DP: desvio-padrão da média. Fonte: Autoria própria.

Assim, a produção de iogurte com 10% de polpa pasteurizada e com 
12% de xarope de araticum, ambas aromatizadas com óleo essencial 
de capim-cidreira podem ser uma alternativa viável. Seu sabor dife-
renciado além de saboroso e nutritivo favorece o uso e aplicação de 
uma fruta exótica do Cerrado no desenvolvimento de novos produtos.
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CAPÍTULO 5

Elaboração de petisco crocante  
de Baru (Dipteryx alata Vog):  

composição centesimal, mineral  
e aceitabilidade sensorial

Juliana de Andrade Mesquita1

Cristiane Lopes Pinto Ferreira1

Daniela F. L. de Carvalho Cavenaghi1

Elaine de Arruda Oliveira Coringa1

1. Ocorrências e usos do baru

O Barueiro (Dipteryx alata Vog) é uma árvore frutífera que ocorre 
nas matas, cerrados e cerradões do Brasil Central, nos estados do Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. 
Apresenta copa densa e arredondada, crescimento rápido e importante 
para fixação de carbono da atmosfera (CARRAZZA; ÁVILA, 2010). Seu 
fruto é uma noz ovoide de casca marrom cuja polpa é composta por 
uma massa consistente e esponjosa recobrindo uma semente de casca 
lenhosa dura e espessa que encerra uma amêndoa oleosa de forma 
elíptica (MENDONÇA, 2008). Cada árvore pode produzir de 1000 a 3000 
frutos que contém uma única semente.

O fruto do barueiro possui diversos nomes populares: fruta-de-ma-
caco, castanha-de-burro, cumaru, cumbaru, barujo, castanha-de-ferro, 
coco-feijão, cumaru-da-folha-grande, cumarurana, cumaru-verdadei-
ro, cumaru-roxo, cumbary, emburena-brava, meriparajé e pau-cumaru 
(ROCHA; CARDOSO SANTIAGO, 2009). 

A amêndoa do baru possui sabor agradável semelhante ao amen-
doim (SANO; RIBEIRO; BRITO, 2004), cujo consumo ao natural não é 
recomendado devido à presença de fatores antinutricionais (taninos, 
ácido fítico e inibidor de tripsina) que dificultam a absorção de nu-
trientes minerais e a digestão de proteínas (TOGASHI; SCARBIERI, 

1  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela Vista.
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1994). No entanto, estes fatores podem ter sua ação inibida através de 
tratamento térmico, como a torração da semente (ÁVILA; OLIVEIRA; 
ASCHERI, 2010), o que viabiliza seu aproveitamento em diversos pro-
dutos alimentícios à base de farinha e óleo de baru, além da própria 
amêndoa torrada.

A amêndoa do baru possui sabor agradável semelhante ao amen-
doim (SANO; RIBEIRO; BRITO, 2004), cujo consumo ao natural não é 
recomendado devido a presença de fatores antinutricionais (taninos, 
ácido fítico e inibidor de tripsina), que dificultam a absorção de nu-
trientes minerais e a digestão de proteínas (TOGASHI; SCARBIERI, 
1994). No entanto, estes fatores podem ter sua ação inibida através de 
tratamento térmico, como a torração da semente (ÁVILA et al, 2010), o 
que viabiliza seu aproveitamento em diversos produtos alimentícios 
à base de farinha e óleo de baru, além da própria amêndoa torrada. 

O aproveitamento tecnológico do baru contribui para a valorização 
do produto regional, incrementa o desenvolvimento de novos produtos 
e fomenta a preservação e o desenvolvimento sustentável das áreas 
nativas do cerrado (SOARES JÚNIOR et al., 2007). A polpa e a amêndoa 
do baru são utilizadas para a fabricação de diversos produtos: doces, 
geleias e licores. A farinha da amêndoa do baru pode ser utilizada em 
várias formulações de alimentos, como biscoitos, doces, pães, barra de 
cereais, dentre outros produtos (ÁVILA, 2012; LIMA et al., 2010; LOURE-
DO, et al., 2014; SIQUEIRA et al., 2016). Quando torrada, a amêndoa tem 
características sensoriais semelhantes as do amendoim, apresentando, 
desta forma, grande potencial para substituí-lo em várias preparações 
como paçocas (SANTOS et al., 2012) e aperitivos salgados.

Os salgadinhos tipo aperitivo (snacks) servidos como petiscos são 
produtos que têm amplo consumo entre adultos e crianças, são for-
mulados à base de cereais, farinhas ou amido e sementes oleaginosas, 
com e sem cobertura (BRASIL, 2008). Entretanto, a preocupação com a 
alimentação saudável propõe a busca por alternativas que agreguem 
valor nutritivo ao produto, aliado a um menor teor de sódio, aditivos 
químicos e realçadores de sabor. 

A amêndoa do baru pode ser utilizada como núcleo natural de um pe-
tisco salgado drageado, como é o caso do amendoim tipo “japonês”, cujo  
drageamento pode ser obtido por meio da aplicação de xaropes e fari-
nhas/amidos, produzindo uma capa dura e crocante sobre o produto. 

57 



2. Elaboração do petisco saborizado de baru

Para a elaboração do petisco saborizado, as amêndoas foram 
descongeladas previamente e processadas conforme o fluxograma 
(Figura 1). Foram utilizados os seguintes ingredientes: amêndoas de 
baru, farinha de trigo, água, sal, açúcar refinado, bicarbonato de sódio 
e condimento em pó (ervas finas).

Figura 1 - Fluxograma do processo de formulação do petisco de baru 
saborizado. 

Fonte: Autoria própria.

As análises da composição centesimal do produto foram realiza-
das nas amostras trituradas do produto e consistiu na determinação 
de umidade pelo método gravimétrico com aquecimento em estufa a 
105°C, teor de cinzas por incineração em mufla a 550°C e fibra bruta 
por digestão em meio ácido e básico, de acordo com as Normas Ana-
líticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008); o teor de proteína bruta 
foi determinado pelo método micro-Kjeldahl (fator de conversão do 
nitrogênio = 6,25) e de lipídios por extração com solvente a quente 
(Soxhlet) (AOAC, 1997). O conteúdo em carboidratos foi determinado 
por diferença. Todas as análises da composição centesimal foram 
feitas em triplicata.

Os elementos minerais do produto foram quantificados por meio da 
Espectrometria de Fluorescência de Raios X por dispersão de energia 
em espectrômetro EDXRF marca Shimadzu (modelo EDX 700) com tubo 
de Rh (voltagem aplicada de 50 kV) como fonte de raios-X e colimador 
do feixe de 10 mm.
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A técnica analítica instrumental de FRX tem sido utilizada na 
avaliação quali-quantitativa da composição química em vários tipos 
de amostras, de interesse agropecuário, agroindustrial, geológico e 
ambiental. De acordo com o princípio da técnica, o analisador irradia 
raios-X na amostra e o sistema detecta os sinais de fluorescência gera-
dos, onde a intensidade está relacionada à concentração do elemento 
na amostra. Foram quantificados os macronutrientes (P, Ca, Mg e K) e 
micronutrientes (Fe, S, Cu e Zn) em amostras do produto transforma-
das em pastilhas, preparadas com aproximadamente 2,00g de amostra 
prensada a uma pressão de 150kN e tempo de compactação de 30s. 
As leituras corresponderam aos resultados semi-quantitativos de ele-
mentos maiores e menores nas amostras, expressos em percentagem. 

O painel foi composto por 60 provadores não treinados, de ambos 
os sexos, frequentadores do Instituto Federal de Mato Grosso, Cuiabá 
– Bela Vista, incluindo acadêmicos, professores e funcionários, sele-
cionados com base no seu interesse e disponibilidade.

Foram utilizadas amostras do petisco de baru saborizado e amên-
doas de baru torrado adquiridas em mercado local, foram codificadas 
com números de três algarismos (DUTCOSKY, 2011) e oferecidas aos 
provadores em recipiente branco, em blocos completos, casualizados 
e balanceados (MCFIE et al., 1989). As amostras foram submetidas ao 
teste de aceitabilidade segundo o método afetivo, sendo avaliados os 
atributos: aparência, crocância, sabor e aroma, segundo delineamento 
de blocos ao acaso, utilizando escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei 
extremamente, 5 = não gostei nem desgostei e 1 = desgostei extrema-
mente). Na ficha do teste afetivo foi também investigada a intenção 
de compra do produto, sendo apresentadas as respostas: certamente 
não compraria, provavelmente não compraria, talvez comprasse, talvez 
não, provavelmente compraria e certamente compraria. No cálculo do 
Índice de Aceitabilidade (IA) das amostras, as notas obtidas foram 
transformadas em %, conforme a fórmula: IA (%) = A x 100/B, onde A = 
nota média obtida para o produto e B = nota máxima dada ao produto.

Os dados obtidos foram expressos em média ± desvio padrão e 
analisados empregando-se análise de variância (ANOVA), seguida do 
teste de médias de Tukey a 5% de probabilidade. Os cálculos estatís-
ticos foram efetuados com auxílio do programa Assistat versão beta 
7.7 (ASSISTAT, 2015).
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3. Avaliando o produto desenvolvido

Os resultados da composição centesimal do produto (Tabela 1) 
revelam maiores valores para carboidratos, lipídios e proteínas, nessa 
ordem. 

Tabela 1. Composição química centesimal do petisco de baru saborizado  
e da amêndoa de baru torrada

Análises químicas

(%)

Petisco  

de baru*

Amêndoa de baru torrada

Santos et al. 

(2012)

Lima et al.  

(2010)

Fernandes  

et al. (2010)
Silva (2012)

Umidade 5,14 ± 0,02 2,47 ± 0,02 3,23 ± 0,08 3,71 -

Proteínas Totais 17,82 ±0,70 26,53 ± 1,47 26,97±0,63 25,81 29,18 ±0,63

Lipídios 18,92 ±0,04 40,35 ± 0,97 40,98 ±0,74 41,97 39,08 ±1,81

Carboidratos Totais 54,52 16,98± 2,80 11,53 13,61 28,70 ±1,43

Fibra Bruta 1,48 ± 0,01 10,59 ± 0,30 13,35 ±0,17 11,58 16,37 ±0,28

Resíduo Mineral 2,12 ± 0,00 3,08 ± 0,04 3,03 ±0,08 3,32 3,03 ±0,04

*Médias ± desvio padrão (n = 3). Fonte: Autoria própria.

A quantidade de carboidratos do petisco de baru (54,52g 100g-1) 
superou valores encontrados na amêndoa de baru torrada analisada 
por outros autores citados (Tabela 1), que variaram de 11,53g 100g-1 a 
28,70g 100g-1, o que pode ser explicado pela adição de farinha de trigo 
na elaboração do produto. Quanto ao teor de cinzas (2,12g 100g-1), os 
valores são inferiores aos relatados na literatura para as amêndoas 
de baru torradas, entre 3,08g 100g-1 a 3,32g 100g-1 (FERNANDES et al., 
2010; SANTOS et al., 2012).

O petisco de baru apresentou baixo teor de lipídios, proteínas e 
fibras com relação à amêndoa torrada e in natura, de acordo com re-
sultados obtidos por outros autores (CZEDER et al., 2012; FERNANDES 
et al., 2010; LIMA et al., 2010; SANTOS et al., 2012; SIQUEIRA; PACHECO; 
NAVES, 2015).

De modo geral, o processamento térmico da amêndoa de baru rea-
lizado a 163ºC por 30 minutos e o drageamento com adição da calda 
e farinha de trigo (ambos procedimentos executados em duas etapas 
(Figura 1), aumentou a umidade e o teor de carboidratos do petisco 
de baru, reduzindo as demais frações em relação à amêndoa de baru 
e amendoim torrados (Tabela 1). As perdas mais significativas foram 
de fibras e lipídeos no produto em relação aos valores encontrados na 
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literatura para a amêndoa de baru, sendo de aproximadamente 86% 
de perda de fibras e 54% de perda de lipídios, em média.

Por outro lado, a composição centesimal também pode variar em 
função da região de cultivo do baru e do método de análise utilizado, 
acrescentando maior variabilidade nos resultados da composição 
química dos produtos de baru. Os teores de minerais encontrados no 
produto (Tabela 2).

Tabela 2. Teor de nutrientes minerais no petisco de baru e amêndoa de baru

Nutrientes
Petisco de 
baru (%)*

Amêndoa de baru** 

Vera et al. 
(2009)1

Sousa et al. 
(2011) 1

Siqueira; Pacheco e 
Naves (2015)1

Freitas 
(2009)2

Potássio 795,67 920,0 980,35 678,0 1.044,62

Fósforo 164,88 730,0 832,8 n.a. n.a.

Cálcio 151,19 300,0 110,94 88,0 78,47

Enxofre 111,82 n.a. n.a. n.a. n.a.

Magnésio 47,14 130,0 164,81 107,0 n.a.

Ferro 37,65 19,81 3,57 3,0 3,83

Zinco 10,87 2,36 4,29 2,0 3,57

Cobre 10,80 1,67 n.a. 1,0 n.a.
*Médias ± desvio padrão (n = 3) das determinações; **Valores constituem a média de dados 

publicados na literatura; 1in natura; 2torrada; n.a. = não analisado. Fonte: Autoria própria.

Nos estudos de Vera et al. (2009), dentre os macrominerais de maior 
teor na amêndoa de baru estão o potássio, o fósforo e o enxofre e, entre 
os microminerais, o ferro possui maior concentração. De acordo com 
Freitas e Naves (2010) os maiores teores presente na amêndoa de baru 
observada na literatura são os de potássio, fósforo e cálcio, além de 
teores significativos de zinco.

No petisco de baru elaborado por meio deste estudo, as análises 
também demonstraram maiores teores de potássio, fósforo, cálcio e 
enxofre, perfazendo mais de 80% da composição mineral do produto, 
corroborando os autores acima citados. Canuto (2015) afirma que a 
polpa e a semente são altamente energéticas, nutritivas e ricas em 
minerais, principalmente potássio.

As amostras analisadas também são ricas em ferro, magnésio, 
cobre e zinco (Tabela 2) e não contém quantidades significativas de 
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sódio, o que torna o produto mais saudável, uma vez que o consumo 
elevado de sódio constitui fator de risco para a saúde. Siqueira, Pacheco 
e Naves (2015) também encontraram elevados teores de ferro, zinco, 
magnésio e cobre na amêndoa de baru in natura, incluindo também 
uma fonte de cálcio. 

O fato de o petisco de baru apresentar maiores teores de ferro e zin-
co do que a amêndoa torrada ou in natura (Tabela 2) pode estar ligado 
à adição de farinha de trigo enriquecida no seu processamento. Já os 
teores de magnésio e fósforo inferiores aos encontrados na literatura 
podem advir tanto das condições genéticas do fruto como também 
o tipo de solo onde foram coletadas (SILVA; ASCHERI; SOUZA, 2010).

O petisco de baru satisfaz a ingestão diária recomendada de re-
ferência (IDR) (BRASIL, 2005) com relação ao fósforo (23,5% da IDR), 
magnésio (18% da IDR), potássio (17% da IDR) e cálcio (15% da IDR). 
Além disso, os teores de micronutrientes ferro, cobre e zinco ultrapas-
sam a IDR, tornando o produto uma fonte potencial desses nutrientes. 
Segundo a legislação, alimentos sólidos que contenham no mínimo 
15% da IDR de referência do nutriente por 100g do produto podem ser 
considerados fontes do nutriente. Outros autores também encontraram 
na amêndoa do baru uma boa fonte de ferro e zinco (CZEDER et al., 
2012; SIQUEIRA; PACHECO; NAVES, 2015; VERA et al., 2009). 

Desta forma, considerando a ingestão de apenas 25g do petisco 
saborizado, o produto irá suprir 67% e 39% das necessidades diárias de 
ferro e zinco em adultos, respectivamente, colaborando na diminuição 
de carências nutricionais relacionadas à saúde pública e reforçando 
as defesas naturais do organismo, devido à ação antioxidante ligada 
ao zinco (NOGUEIRA; BORGES; RAMALHO, 2010). Isso comprova a 
relevância da aplicação da amêndoa de baru em preparações alimen-
tícias diversas em substituição às castanhas e nozes, sem decréscimo 
das propriedades nutricionais.

A aceitabilidade de petisco de baru foi avaliada quanto aos atri-
butos sabor, odor, crocância, textura e aparência global. A análise 
sensorial resultou as maiores médias para os atributos sabor e crocân-
cia, com valores de 8,30 e 8,05, respectivamente, com destaque para o 
sabor do produto (Tabela 3).
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Tabela 3. Média das notas atribuídas pelos julgadores na análise  
sensorial e índice de aceitabilidade do petisco de baru e amostra  

controle (amêndoa de baru torrada)

Parâmetro sensorial

Amostras analisadas1

Petisco de baru
Amêndoa de baru 

torrada

Sabor 8,30 a 7,55 b

Odor 7,43 a 7,18 a

Crocância 8,05 a 7,80 a

Textura 7,78 a 7,75 a

Aparência Global 7,73 a 7,63 a

Média hedônica 7,86 a 7,58 a

Índice de aceitabilidade (%) 63,33 a 36,66 b

1 Letras iguais na mesma linha indicam não haver diferença significativa entre os resultados para 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Fonte: Autoria própria.

Não foram encontradas diferenças significativas entre o petisco 
de baru e a amêndoa torrada quanto à nota média conferida aos 
atributos odor, crocância, textura e aparência global. Assim, o petisco 
de baru apresentou aceitação sensorial semelhante à da amêndoa de 
baru torrada, com valor hedônico médio de 7,86 que corresponde, na 
escala hedônica, às avaliações entre “gostei muito” (escala 8) e “gostei 
moderadamente” (escala 7). Segundo Teixeira, Meinert e Barbett (1987) 
e Dutcosky (2011), valores acima de 7 na escala hedônica demonstram 
boa aceitação do produto. Isso indica que o petisco de baru se enquadra 
dentro dos padrões estabelecidos de aceitação. Na média, índice de 
aceitabilidade foi maior que 60% para os atributos sensoriais avaliados, 
o que indica uma boa aceitação sensorial do petisco de baru.

Quanto à intenção de compra, 58,33% dos participantes alegaram 
que certamente comprariam o petisco de baru e 33,33% provavelmente 
comprariam o produto (Figura 2). Esses resultados demonstram que, 
caso fosse disponibilizado no mercado, o potencial de aceitação do 
petisco de baru sabor ervas finas seria elevado.
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Figura 2 – Percentual de intenção de compra do petisco de baru sabor ervas finas. 

Fonte: Autoria própria.

Não foram encontrados na literatura, até o momento, estudos que 
desenvolveram petiscos à base de amêndoa de baru torrada. Entretan-
to, existem trabalhos que formularam outras preparações contendo a 
amêndoa de baru como ingrediente, com boa aceitabilidade sensorial.

Santos et al. (2012) avaliaram a aceitabilidade de paçocas elabo-
radas com amêndoas de baru e observaram que as paçocas com 25% 
de adição tiveram melhor aceitação; Silva (2012) elaborou rapaduras 
enriquecidas com amêndoa de baru torrada e obteve boa aceitação 
em todos os atributos avaliados (escore acima de 7); Sousa et al. (2011) 
desenvolveu granola elaborada com passas de caju e amêndoa de baru, 
e todas as formulações foram bem aceitas por 78 a 93% dos julgado-
res; Lima et al. (2010) desenvolveram barras de cereais formuladas 
com polpa e amêndoa de baru e alcançaram boa aceitação global e 
bons níveis de intenção de compra; Ávila (2012) produziu pães sem 
glúten utilizando amêndoas do Cerrado (baru, bocaiuva e pequi) e 
observaram que os pães adicionados de farinhas de baru e bocaiuva 
influenciaram positivamente na aceitabilidade com relação ao sabor; 
Louredo et al. (2014) elaboraram biscoito tipo cookie enriquecido com 
cereal e baru e os resultados mostraram sabor e textura aceitável por 
85% dos provadores; Pinho et al. (2015) produziram um sorvete à 
base de amêndoas de baru com 85% de boa aceitação com relação à 
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aparência, textura e sabor; Fioravante (2015) desenvolveu uma bebida 
fermentada à base do extrato da amêndoa de baru, e as formulações 
apresentaram boa aceitabilidade e elevados índices de intenção de 
compra. Todos esses resultados demonstram o aceite favorável dos 
produtos elaborados com amêndoa de baru.

Assim, o petisco elaborado com amêndoa de baru mostrou-se ade-
quado do ponto de vista nutricional, rico em carboidratos e minerais, 
além de satisfazer a ingestão diária recomendada de referência com 
relação aos nutrientes fósforo, magnésio, potássio e cálcio, represen-
tando uma fonte potencial de micronutrientes como ferro, zinco e 
cobre. O produto também se apresentou satisfatório do ponto de vista 
sensorial, com boa aceitabilidade e destaque para o sabor, configuran-
do, portanto, uma alternativa viável de aproveitamento da amêndoa 
de baru e agregação de valor ao produto.
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CAPÍTULO 6

Desenvolvimento de biocompósito  
a partir de resíduos do processamento 
dos frutos manga (Mangifera indica L.)  

e coco verde (Cocos nucifera L.)
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1. Introdução

A demanda por materiais biodegradáveis que ofereçam vantagens 
ao meio ambiente, provenientes de recursos renováveis, que possuam 
facilidade no processamento, recicláveis, baixo custo e consumo de 
energia na preparação é crescente no mundo (FECHINE; AMBRÓSIO; 
ALVES, 2011).

Diversos países vêm tentando minimizar a quantidade de materiais 
plásticos desperdiçados e descartados, além de incentivarem a recicla-
gem desses materiais. Porém essas medidas não contemplam a totali-
dade dos plásticos utilizados. Neste cenário a produção e utilização de 
polímeros biodegradáveis surgem como uma alternativa. De acordo 
com a literatura, um dos constituintes de um polímero biodegradável 
deve ser uma macromolécula com capacidade de formar uma matriz 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá - BelaVista.

2 SuinoBras Alimentos.

3 Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), campus Barra do Bugres.

4 Analytical Química e Engenharia.

5 Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá.
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contínua e de alta coesão, sendo as mais utilizadas as proteínas e os 
polissacarídeos (FRANCHETTI; MARCONATO, 2006).

Dentre os polissacarídeos, o amido apresenta como vantagem ser 
um recurso natural presente em grande quantidade em matéria-pri-
ma de origem vegetal (VILPOUX; AVEROUS, 2003). Também possui a 
propriedade de ser processado termicamente por extrusão, injeção 
ou compressão gerando o amido denominado como termoplástico 
(JIMENEZ et al., 2012).

Independentemente de o amido termoplástico apresentar baixas 
propriedades mecânicas, trabalhos descritos na literatura indicam que 
filmes plásticos de amido reforçados com fibras vegetais apresentam 
maior resistência e estabilidade a permeabilidade em água (GALICIA-
-GARCIA et al., 2012).

Sendo assim, os biocompósitos biodegradáveis oriundos de pro-
dutos e subprodutos agropecuários tem despertado o interesse de 
muitos pesquisadores brasileiros, devido ao Brasil ter uma posição 
privilegiada devido grande quantidade de matérias-primas renováveis 
e de baixo custo produzidas no país. 

Biocompósitos são materiais obtidos pela combinação de dois 
materiais biodegradáveis que resultem em melhores propriedades do 
que aquelas obtidas individualmente, sendo um descontínuo que dá 
resistência e o outro contínuo que representa o meio de transferência 
de esforço (CAMPBELL, 2010).

O uso de fibras vegetais como reforço para amido termoplástico 
(TPS), descritos na literatura, indicam que estas podem melhorar as 
propriedades mecânicas e resistência e a absorção de água do TPS na 
produção de materiais biodegradáveis (CORDEIRO, 2013; FARIAS, 2012; 
PRACHAYAWARAKORN; RUTTANABUS; BOONSOM, 2011; SANTANA, 
2014). Desta forma, o uso de fibras naturais e de amido termoplástico 
provenientes de resíduos do processamento de frutas e vegetais pode 
ser uma alternativa sustentável e de valor econômico para resíduos 
agroindustriais que seriam descartados.

A agroindústria de processamento de frutas tropicais representa 
uma importante atividade para o desenvolvimento econômico e social 
brasileiro (CORDEIRO, 2013). As indústrias de polpas, sucos, entre ou-
tros produtos derivados de frutas, como por exemplo a manga (Man-
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gifera indica L.) e o coco verde (Cocos nucifera L.), cultivado em grande 
escala no Brasil geram grandes quantidades de resíduos como cascas, 
caroços e endocarpo, que são descartados de forma inapropriada e 
que podem ter valor econômico.

A manga (Mangifera indica L.) é uma fruta considerada de elevado 
potencial econômico sendo hoje uma das mais importantes frutas 
tropicais que compõem a dieta alimentar dos brasileiros e o Brasil 
está entre os nove principais países produtores de manga do mundo 
(PINTO, 2002). O coco verde (Cocos nucifera L.) é um fruto com grande 
importância mundial, seu consumo ocorre de forma in natura bem 
como na forma industrializada com vários produtos e subprodutos 
(AGEITEC, 2012). O Brasil é o quarto maior produtor mundial de coco, 
com uma produção de 2,8 milhões de toneladas, contabilizando com 
80% da produção da América do Sul (MARTINS; JESUS JR, 2011).

Ante ao exposto, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento 
de um biocompósito a partir de resíduos agroindustriais do processa-
mento dos frutos manga (amido do mesocarpo) e coco verde (fibra da 
casca) e a caracterização física e química dos mesmos com vista ao uso 
do biocompósito como material reciclável, natural e biodegradável.

2. Elaboração e caracterização físico-química  
do biocompósito

Os frutos da manga da variedade Espada e do coco verde foram 
obtidos em feiras livres da cidade de Cuiabá-MT.

Inicialmente os frutos foram sanitizados com solução de hipoclorito 
de sódio 5% (v:v) para posteriormente serem retirados do mesocarpo 
da manga e das fibras do coco.

Em seguida, as amêndoas foram removidas dos caroços com o 
auxílio de um alicate de corte, cortadas em pedaços e em seguida 
acondicionadas em recipientes plásticos contendo metassulfito de só-
dio 0,5% (m:v) na proporção 1:2 amêndoa: solução (m:v) por 16 horas 
para inibição enzimática. Posteriormente a solução de metassulfito de 
sódio foi drenada e as amêndoas trituradas em liquidificador com água 
destilada na proporção 1:1 amêndoa: água destilada (m:v), durante 5 
minutos para desintegrar as células e permitir a liberação do amido. 
O material obtido foi peneirado em peneira de 60 e 100 mesh para 
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retirada do bagaço. O líquido foi deixado em repouso para decantar 
por 4 horas e, em seguida, o sobrenadante foi retirado.

Ao precipitado foi adicionado solução de NaOH 0,2% (m:v) na pro-
porção 1:2 sob agitação magnética por 2 horas. Em seguida, o pH da 
mistura foi ajustado para 6,0 com auxílio de pHmetro (marca Hanna®, 
modelo HI 2222 por meio da adição de solução de HCl 0,5%(v:v) sob 
agitação. A mistura foi centrifugada, o precipitado foi recolhido sepa-
rando-se a fase escura da clara que contém o amido. Para limpeza, o 
amido foi lavado sucessivas vezes com água destilada até pH igual a 
7. Após esta etapa, foi adicionado álcool etílico ao amido na proporção 
1:2 (m:v; amido: álcool) sob agitação e depois a mistura foi novamente 
decantada. Então o amido decantado foi lavado mais uma vez com 
água destilada em sistema de filtração a vácuo e, em seguida, seco em 
estufa de secagem (Marca Nova Ética Modelo 400/ND) a 40°C por 24 
horas e depois moído com auxílio de almofariz e pistilo e armazenado 
em frasco de vidro, identificado e guardado sob refrigeração.

As fibras retiradas da casca do coco foram levadas à estufa de 
secagem a 50°C por 12 horas para remoção de umidade e em seguida 
foram moídas em liquidificador industrial. Após a etapa de moagem, 
as fibras foram peneiradas em peneira de 125µm e armazenadas em 
frasco plástico, identificadas e guardadas em refrigeração.

Os biocompósitos foram preparados pela técnica de casting de 
acordo com o descrito por Machado et al. (2014) com adaptações no 
qual foram dissolvidos o amido extraído do mesocarpo da manga 
em água destilada (7,0 e 8,0%g/100g), utilizado glicerol como agente 
plastificante (3,0 e 3,0g/100g) e a fibra de coco (1,5 e 1,5%g/100g), que 
foram aquecidos até a temperatura de gelatinização do amido (70°C), 
sob constante agitação. A solução filmogênica foi pesada em Placas de 
Petri e desidratadas em estufa de secagem (marca Nova Ética, modelo 
400/ND) numa temperatura de 35°C por 24 horas. Os biocompósitos 
obtidos foram acondicionados em dessecadores contendo solução sa-
turada de cloreto de sódio por 10 dias, antes de serem caracterizados 
físico-quimicamente. Os biocompósitos foram codificados como: B2 
(7,0% de amido, 3,0% de glicerol e 1,5% de fibra) e B3 (8,0% de amido, 
3,0% de glicerol e 1,5% de fibra). Para cada formulação estudada, os 
resultados identificados foram comparados com um controle (4,5% de 
amido de milho e 1,0% de glicerol, g/100g).
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O teor de umidade foi quantificado por secagem em estufa a 105° 
e o teor de cinzas foi determinado por meio de resíduo de incineração 
obtido por aquecimento em forno mufla (marca Quimis®, modelo 
Q.318.D21) em temperatura de 550°C. Para quantificação de proteínas 
foi utilizado o método de Kjeldahl modificado e o teor de lipídeos foi 
determinado pelo método gravimétrico com extração por Goldfish em 
um extrator de óleos e graxas marca MARCONI®, modelo MA044/8/50. 
O teor de carboidratos totais em percentual foi obtido pela diferença 
entre 100 e a soma do conteúdo de proteínas, lipídeos, umidade e cin-
zas. A determinação de fibra bruta foi determinada segundo o método 
Ba 6a - 05 da AOAC (2009).

A determinação da concentração de carotenoides (α e β carotenos) 
foi realizada segundo IAL (2008) e o amido pela metodologia descrita 
por Leonel et al., 2004.

A determinação de atividade de água (Aw) foi feita em um anali-
sador Aqualab, modelo 4TE, pelo ponto de orvalho. A determinação 
da cor foi realizada na superfície dos biocompósitos, utilizando o 
sistema CIE L*a*b*, iluminante D65, 10º para observador padrão, 
usando um colorímetro marca Minolta, modelo CM-700D, calibrado 
para um padrão branco, sendo três leituras de L*, a* e b* feitas por 
fatia de biocompósito. A opacidade dos biocompósitos foi determinada 
também utilizando o colorímetro marca Minolta, modelo CM-700D, 
empregando-se o iluminante D65 por meio da relação da leitura entre 
a luminosidade (L*) do material sobreposto sobre um padrão preto e 
a luminosidade (L*) do material sobreposto a um padrão branco.

O índice de intumescimento foi feito em pH ácido e alcalino segun-
do Almeida, Woiciechewski e Wesiacki (2013). A análise de solubilidade 
foi feita segundo metodologia proposta por Gontard, Guilbert e Cuq 
(1992), com modificações. 

O estudo da biodegradabilidade foi feito por meio da perda de 
massa ao longo do tempo de mistura em um ambiente do solo com 
umidade relativa de 1,8% por um período de 90 dias. Amostras de 
aproximadamente 4cm2 foram pesadas e enterradas em recipientes 
plásticos com 15 cm de profundidade. A cada 30 dias os filmes foram 
retirados e lavados com água destilada e secos em estufa de secagem 
(marca Nova Ética, modelo 400/ND) a 50°C por 24h e deixados em 
dessecador por 24h. As amostras foram pesadas antes de serem no-
vamente enterradas, conforme (SANTANA, 2014).
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Todas as determinações foram feitas em triplicata e acompanha-
das do controle (branco). A fim de verificar a existência de diferenças 
significativas entre os resultados médios, aplicou-se o teste de Tukey 
(p<0,05), utilizando o programa ASSISTAT® versão beta 7.7.

3. Qualidade físico-química do biocompósito

As determinações físicas e químicas dos biocompósitos a partir do 
amido termoplástico obtido do mesocarpo da manga e da fibra do coco 
verde, bem como da formulação controle, são apresentadas na tabela 
1. Foram observadas diferenças significativas (p<0,05) para o teor de 
cinzas, lipídeos e parâmetros de cor entre os tratamentos.

Tabela 1. Resultados obtidos (valor médio ± desvio padrão) das análises físicas e 
químicas para o desenvolvimento do biocompósito 

Parâmetros B2 B3 CONTROLE

Umidade % 9,82 ± 0,20 a 10,86 ± 0,46 a 10,36 ± 0,60 a

Cinzas % 0,94 ± 0,09 a 0,98 ± 0,13 a 0,22 ± 0,29 b

Proteínas % 1,21 ± 2,97 a 5,29 ± 0,17 a 0,29 ± 22,82 a

Lipídeos (%) 0,44 ± 0,35 a 0,38 ± 0,11 a 0,10 ± 0,01 b

Carboidratos (%) 87,59 ± 0,05 a 82,48 ± 0,01 a 89,04 ± 0,07 a

α-caroteno (µg/g) 10,18 ± 0,13 a 8,86 ± 0,17 a  9,89 ± 0,05 a

β-caroteno (µg/g) 10,10 ± 0,04 a 9,57 ± 0,13 a 10,56 ± 0,05 a

Atividade de água (Aw) 0,50 ± 0,08 a 0,48 ± 0,01 a 0,48 ± 0,01 a

Cor

L* 53,26 ± 0,02 b 50,73 ± 0,03 b 90,24 ± 0,00 a

a* 19,80 ± 0,03 a 17,61 ± 0,03 b -1,07 ± - 0,01c

b* 36,18 ± 0,02 a 27,16 ± 0,04 b 1,62 ± 0,03 c

c* 41,24 ± 0,04 a 32,37 ± 0,05 b 1,95 ± 0,03 c

h* 1,07 ± 0,63 a 1,00 ± 0,91 b -0,99± -1,41 b

Fibra Bruta % 5,54 ± 2,08 a 4,39 ± 0,04 a  ---

Teor Amido % 129,64 ± 0,02a 135,88 ± 0,04a  ---

Solubilidade % 1,35 ± 0,10 a 1,67 ± 0,36 a  ---

Intumescimento
base 1,69 ± 0,29 a 0,83 ± 0,23 a  ---

acido 1,53 ± 0,29 a 1,07 ± 0,27 a  ---

Opacidade L* 88,04 ± 7,59 a  92,89 ± 6,96 a  ---

a, b, c Letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença significativa, comparação pelo 

teste de Tukey (p<0,05). Fonte: Autoria própria.
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Os biocompósitos apresentaram maiores teores de cinza do que 
o controle, o que pode ser atribuído devido a presença do amido do 
mesocarpo da manga e a fibra do coco verde, que contém minerais 
em sua composição.

Em relação ao teor lipídico, o controle apresentou um menor teor 
comparado com os demais, uma vez que sua composição é rica prin-
cipalmente em carboidratos e a adição dos resíduos de manga e coco 
contribuíram para o aumento da porcentagem de lipídeos.

Os teores de umidade, proteínas, carboidratos totais, carotenoides, 
fibra bruta e amido não apresentaram diferenças significativas entre o 
controle e os biocompósitos, mostrando que os biocompósitos podem 
ser aplicados como embalagens comestíveis, já que o controle é com-
posto de amido de milho e é considerado como embalagem comestível. 
Além disso é importante enfatizar que a composição do biocompósito 
não possui nenhum tipo de substância tóxica, uma vez que, tanto o 
amido do mesocarpo da manga quanto a fibra de coco são utilizadas 
para fins alimentícios.

Os parâmetros de cor indicaram que a adição do amido do meso-
carpo da manga e a fibra de coco diminuíram a luminosidade (L*), o 
que pode contribuir para o uso destes materiais como embalagem, 
uma vez que podem diminuir a passagem da luz no meio. Os valores 
positivos dos parâmetros a* e b* indicaram que a presença do amido 
do mesocarpo da manga e fibra de coco fez com que os biocompósitos 
tendessem à coloração vermelha e amarela.

Já o controle devido a possuir uma cor branca, apresentou valor 
de L* próximo a 100 e a* e b* próximos a zero permitindo a passagem 
de toda a luz que incide sobre a mesma.

A avaliação da solubilidade em água de materiais que poderão 
ser utilizados como embalagens são de relevância para determinar 
a forma de aplicação em alimentos, pois o aumento da solubilidade 
favorece degradação da embalagem e restringe o uso. Além disso, pode 
inferir sobre a aplicação como proteção para alimentos em que a Aw 
é alta, quando o alimento tem contato com a água durante a cocção 
ou quando os filmes são ingeridos (comestíveis). Os biocompósitos 
elaborados apresentaram baixa solubilidade em água quando com-
parados aos estudos feitos por Machado et al., 2014, que avaliaram o 
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uso da nanocelulose da fibra de coco verde e incorporação em filmes 
biodegradáveis de amido plastificados com glicerol, que obtiveram 
solubilidade em água de 12 a 42%. A celulose presente na fibra de coco 
pode proporcionar uma barreira física por meio da interação com a 
matriz polimérica de amido termoplástico e com glicerol, dificultando, 
portanto, a permeação de água.

O comportamento óptico de um material sólido ocorre em função 
da interação com a radiação eletromagnética de comprimento de onda 
da região do visível. A translucidez e a opacidade ocorrem se o feixe de 
luz sofrer reflexão ou refração no interior do material, o que ocorre ge-
ralmente em materiais policristalinos, materiais que contém pequenos 
poros e em polímeros cristalinos. A opacidade de filmes poliméricos à 
base de amido está associada ao teor de amilose, pois estas moléculas 
tendem a se orientar paralelamente devido a linearidade, formando 
ligações de hidrogênio entre as hidroxilas adjacentes e, com isso, a 
afinidade por água do polímero é reduzida favorecendo a formação de 
filmes resistentes. Os biocompósitos estudados apresentaram elevados 
valores de opacidade, o que pode ser atribuído a amilose e também a 
reações paralelas como a reação de caramelização e de Mailard que 
resultam numa coloração mais escura, consequentemente no aumento 
da opacidade e, desta forma, menor transparência (CORDEIRO, 2013). 

Em relação ao intumescimento, a porcentagem foi maior no B2 do 
que no B3, mostrando que em meios ácidos e meios básicos são mais 
significativos para o B2, isso pode ser justificado porque o B2 tem 
menos amido e juntamente com a fibra do coco diminuem as suas 
propriedades mecânicas e resistência. A velocidade de difusão em 
polímeros depende do número de moléculas do permeante, tamanho 
dos espaços vazios e do volume livre de espaço intersticial entre molé-
culas do polímero, à densidade e ao grau de compactação das cadeias. 
Amidos em geral apresentam maior densidade, grau de compactação 
e menores espaços vazios entre as cadeias conferindo resistência à 
penetração da água (ALMEIDA; WOICIECHEWSKI; WESIACKI, 2013), o 
que justifica o índice de intumescimento mais lento em B3 que possui 
maior quantidade de amido o mesocarpo da manga.

O estudo da biodegradabilidade (Figura 1 e 2) para uma amostra 
pequena “P (B2: 0,9109g; B3: 0,5880g; Controle: 0,3936g)” e grande “G 
(B2: 0,9782g; B3: 0,8393g; Controle: 0,4615g)” respectivamente, mostram 
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que os biocompósitos avaliados possuem uma boa biodegradabilidade, 
uma vez que, nos primeiros 30 dias, os tamanhos maiores de B2 e B3 
apresentaram uma porcentagem de degradação em massa de 20,78 e 
43,40%, respectivamente.

Figura 1 – Resultados obtidos nos ensaios de biodegradabilidade  
dos biocompósitos (B2 e B3) e controle de tamanho menor num período  

de tempo de 90 dias.

Fonte: Autoria própria.

Após os trinta primeiros dias, as amostras perdem sua massa mais 
lentamente, porém, continuaram a perder sua massa, como pode ser 
visto nos dados da amostra grande B3 que passa de 0,8393g no início 
do estudo de biodegradabilidade para 0,4122g após decorrer 90 dias, ou 
seja, reduziu sua massa total em 50,88%, sendo também essa amostra 
a que mais se degradou nesse período estudado. É possível analisar 
também, que após decorridos os 90 dias, a amostra que menos se de-
gradou foi a amostra grande B2, diminuído 35,64% da sua massa total, 
passando de 0,9782g para 0,6295g.
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Figura 2 – Resultados obtidos nos ensaios de Biodegradabilidade dos 
biocompósitos (B2 e B3) e controle de tamanho maior num período de tempo 

de 90 dias.

Fonte: Autoria própria.

Franchetti e Marconato (2006) sugerem que a principal mudança 
que um polímero degradável oriundo de matrizes vegetais sofre quan-
do comparado com os polímeros derivados de petróleo é a diminuição 
no peso molecular à medida que produtos menores são formados. 
Desta forma, o amido pode ser degradado por fungos e/ou bactérias 
por ação de enzimas, resultando na formação de CO2, água e açúcares. 
No caso, o amido termoplástico, o mesmo degrada mais rapidamente 
favorecendo a degradação da matriz sintética por facilitar o acesso de 
microrganismos, ou aos outros componentes desta mistura, podendo 
ser totalmente ou parcialmente biodegradável.

Assim, verifica-se que o biocompósito desenvolvido pode degradar-
-se no meio ambiente com facilidade em um período de menor tempo 
quando comparado com as embalagens sintéticas, que leva anos para 
se decompor gerando impactos irreversíveis a natureza.

Sendo assim, a composição centesimal dos biocompósitos desenvol-
vidos não apresentou diferenças significativas em relação ao controle, 
exceto para os teores de cinzas e lipídeos, o que está relacionado à 
adição do amido do mesocarpo da manga e as fibras de coco.
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Os parâmetros de cor e opacidade indicaram que o biocompósito 
pode ser utilizado como embalagem que permite baixa passagem de 
luz para o produto devido aos valores intermediários de luminosidade 
(L*) e elevada porcentagem de opacidade.

A baixa solubilidade em água das formulações indicou baixa 
permeação de água permitindo assim um uso mais amplo como 
embalagem de alimentos e embalagem comestível após testes de 
aplicabilidade. O índice de intumescimento foi menor na formulação 
que apresentou maior quantidade de amido e as porcentagens de 
degradação no período de 90 dias nas formulações avaliadas foram 
de 35,64% e 50,88%.

Neste contexto, este trabalho apresentou uma aplicabilidade sus-
tentável e de baixo custo para resíduos oriundos do processamento 
dos frutos manga e coco verde que pode ser testada e a aplicada na 
produção de embalagens. Além disso, as matérias-primas utilizadas 
na produção do biocompósito são de não tóxicas e já utilizadas na 
produção de alimentos, o que possibilita estudos futuros para uso 
como embalagem comestível.
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CAPÍTULO 7

Gelados de pequi acrescidos de doces 
típicos cuiabanos pixé e furrundu: 

avaliação microbiológica e físico-química

Myrian Dayane Santana Novaes1

Andressa de Souza David2

Erika Cristina Rodrigues2

Thais Hernandes3

Marcia Helena Scabora4

Ricardo Dalla Villa3

Adriana Paiva de Oliveira2

1. Aspectos teóricos

O Cerrado ocupa um amplo território no planalto Central Brasi-
leiro, possui uma área de 2.039.386m² e estende-se por vários estados 
brasileiros. É o segundo maior bioma brasileiro, tem uma abrangência 
de 25% do território nacional e, em função de sua extensão e distri-
buição geográfica, apresenta uma grande heterogeneidade de clima, 
solo, fauna e flora (EMBRAPA Cerrado, 2007). 

A flora do Cerrado Brasileiro possui diversas espécies frutíferas 
com grande potencial agrícola que são tradicionalmente utilizadas 
pela população local. Os frutos nativos ocupam lugar de importância 
no ecossistema do Cerrado, pois muitos deles são comercializados e 
consumidos in natura ou beneficiados por pequenas indústrias caseiras 
ou cooperativas de beneficiamento de frutas (SILVA et al., 2008). Os 
frutos do Cerrado apresentam sabores diferenciados e elevados teores 
de açúcares, proteínas, minerais, ácidos graxos, vitaminas do comple-
xo B, carotenoides, polifenóis, entre outros nutrientes e substâncias 
bioativas (SILVA et al., 1994).

1 Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

2  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá – Bela Vista.

3 Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá

4 Faculdade de Tecnologia (FATEC) – SENAI-MT
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O pequi (Caryocar brasiliense L.), dentre as espécies de frutíferas 
nativas brasileiras, apresenta ampla forma de exploração e aplicação 
e é uma importante fonte de nutrientes de grande uso pela população 
do Cerrado Brasileiro (ARÉVALO-PINEDO et al., 2010). A polpa do pequi 
possui um teor considerável de lipídios sendo uma boa fonte ener-
gética, com perfil de ácidos graxos constituído predominantemente 
por ácidos graxos insaturados, além de possuir elevados teores de 
compostos fenólicos e carotenoides. Em relação ao perfil mineral, o 
potássio e fósforo constituem os macrominerais (em base seca) mais 
abundantes na polpa de pequi, enquanto o zinco e o ferro representam 
os principais micronutrients (MARIANO-DA-SILVA et al., 2009).

Os doces típicos cuiabanos destacam-se pelo uso de matérias-pri-
mas simples e de baixo custo, como exemplo o pixé, farofa doce à base 
de milho torrado e moído, canela e açúcar, vendida em cones de papel 
ou potinhos de plástico; e o furrundu, um doce preparado com mamão 
verde, rapadura e canela (SCHÄFER, 2012).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pela Resolu-
ção RDC nº 266, define Gelados Comestíveis como sendo os produtos 
congelados obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas ou 
de uma mistura de água e açúcares, podendo ser adicionados de outros 
ingredientes desde que não descaracterizem o produto (BRASIL, 2005).

Mundialmente, o sorvete ou gelado comestível é um produto de 
boa aceitação sensorial, sendo que no Brasil há uma ótima perspectiva 
para seu crescimento comercial. Segundo a Associação Brasileira das 
Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), no ano de 2016, o consumo 
brasileiro de sorvetes foi de 1,002 milhões de litros e o consumo per 
capta de 4,86 litros por ano (ABIS, 2017). 

Atualmente o mercado brasileiro de sorvetes está dividido entre os 
produtos industrializados e os fabricados em escala artesanal, o que 
credencia este setor como uma alternativa econômica e social para 
comunidades de baixa renda. Uma forte tendência do setor é a de diver-
sificação de sabores e os tipos de gelados comestíveis. Os consumidores 
exigem cada vez mais produtos originais, práticos e saudáveis. Neste 
contexto, o desenvolvimento de sorvetes com características regionais 
e naturais é de relevância não apenas pelo crescimento do interesse 
dos consumidores por esse segmento, mas também dos pesquisadores 
e das indústrias em produzi-los e comercializá-los.
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de ge-
lados de pequi (Cariocar brasiliensis L.) acrescido dos doces típicos cuia-
banos pixé e furrundu com avaliação microbiológica e físico-química.

2. Elaboração e caracterização físico-química  
e microbiológica

Os frutos de pequi foram adquiridos na cidade de Cuiabá, Mato 
Grosso, Brasil, selecionados, lavados em água corrente para retirada 
de sujidades e higienizados em solução de hipoclorito de sódio 5 % 
(v:v) por 15 minutos, sendo as polpas extraídas manualmente, seguidas 
de cozimento, trituração em multiprocessador e armazenamento sob 
congelamento em freezer.

Para o preparo do doce pixé, 500g de milho de pipoca foram tor-
rados com 57g de manteiga em aquecimento médio até ficar dourado 
e, em seguida, triturado em multiprocessador, peneirado e adiciona-
do 124g de açúcar, 0,9g de canela e 0,8g de sal. Para a formação de 
flocos do doce foi adicionado 27,5g de glicose para cada 55g de pixé 
(proporção 1:2, m:m).

Na elaboração do doce típico cuiabano furrundu o mamão verde e 
o gengibre foram higienizados em solução de hipoclorito de sódio 5% 
(v:v) por 15 minutos e, em seguida, 2kg de mamão verde foram ralados, 
deixado de molho em água potável, sendo feita duas trocas de água 
com posterior peneiramento. 1kg de rapadura e 50g de gengibre foram 
triturados em multiprocessador e, após estas etapas, misturou-se 1kg 
de açúcar e 50g de canela em pó com os demais ingredientes seguidos 
de cozimento em panela de cobre por cerca de uma hora.

Os gelados foram produzidos em sorveteria industrial localizada na 
cidade de Cuiabá-MT. Para o preparo do gelado de pequi (formulação 
controle) foram utilizados 3L de leite gelado, 60g de emulsificante, 15g 
de liga neutra, 45g de leite em pó, 750g de açúcar refinado e 382,8g de 
polpa de pequi. Todos os ingredientes foram misturados em liquidifi-
cador industrial seguido de processamento em sorveteira (marca Fort 
Frio, modelo V30) e os gelados foram armazenados em freezer (marca 
GELOPAR, modelo GHDA – 410).

Para o preparo dos gelados de pequi com pixé acrescentou-se ao 
gelado de pequi 210g (formulação 1) de pixé, e no gelado de pequi 
com furrundu foram adicionados 750g de furrundu (formulação 2).
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As análises microbiológicas foram feitas de acordo com a Resolução 
RDC n° 12, de 02 de Janeiro de 2001 da ANVISA, que Aprova o Regula-
mento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos (BRASIL, 
2001) e de acordo com a APHA - American Public Health Association 
(APHA, 2001) e foram analisados os seguintes microrganismos: Coli-
formes a 45ºC e totais pelo método dos tubos múltiplos, Salmonella spp 
pelo método do plaqueamento em meio seletivo, Bactérias mesófilas 
e Estafilococus Coagulase-Positiva por semeadura em superfície em 
meio seletivo.

A determinação da cor foi feita na superfície dos três gelados, 
utilizando o sistema CIE L*a*b*, iluminante D65, 10º graus para ob-
servador padrão, usando o equipamento Minolta CM-700D calibrado 
para um padrão branco, sendo três leituras de L*, a* e b* feitas por 
fatia de cada gelado.

A atividade de água (Aw) foi determinada, em triplicata, pelo apa-
relho AQUALAB 4TE Water Activity Meter, analisador de atividade 
de água por ponto de orvalho utilizando o Método Oficial nº 978.18 
da Association of Official Analytical Chemists (AOAC) (AOAC, 2012) e a 
acidez total titulável por meio da titulação de neutralização de acordo 
com método oficial 016/IV do IAL (IAL, 2008).

O teor de carotenoides totais foi feito em triplicata de acordo 
com procedimento descrito por Pacheco et al. (2011) utilizando um 
espectrofotômetro da marca Nova Instruments®, Modelo Serie 2000. 
O teor de vitamina C foi determinado por iodometria, em triplicata e 
de acordo método oficial 364/IV do IAL (IAL, 2008). 

O teor de umidade foi determinado pelo método gravimétrico por 
meio da secagem em estufa (marca Nova Ética, modelo 400/ND) a 100oC 
à pressão atmosférica de acordo com o método oficial no 925.09 da 
AOAC (AOAC, 2012). As cinzas foram determinadas por meio do resí-
duo de incineração obtido por aquecimento em forno mufla (marca 
Quimis®, modelo Q.318.D21) em temperatura de 550°C pelo método 
oficial no 923.03 da AOAC (AOAC, 2012). 

Para quantificação de proteínas foi utilizado o método de Kjeldahl 
modificado segundo o método oficial no 950.36 utilizando um destila-
dor de proteínas, marca Marconi, modelo MA4025 (AOAC, 2012). O teor 
de lipídeos foi determinado pelo método gravimétrico com extração 
em Soxlet (Método Oficial no 920.39C AOAC) em um extrator de óleos e 
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graxas (marca MARCONI®, modelo MA044/8/50). O teor de carboidratos 
totais em percentual foi obtido pela diferença entre 100 e a soma do 
conteúdo de proteínas, lipídeos, umidade e cinzas.

A determinação do extrato seco total foi realizada por método gra-
vimétrico através da secagem em chapa aquecedora (marca Marconi®, 
modelo MA085), à temperatura de 102°C até massa constante de acordo 
com o método descrito nos Métodos Analíticos Oficiais Físico-Químicos 
para Controle de Leite e Produtos Lácteos (BRASIL, 2006). 

Todas as determinações foram feitas em triplicata, segundo as 
recomendações da Official Association of Analytical Chemists (AOAC) 
e do Instituto Adolfo Lutz (AOAC, 2012; IAL, 2008). 

A fim de verificar a existência de diferenças significativas entre 
os resultados médios obtidos na análise físico-química e composição 
proximal, inicialmente foi feito o teste de normalidade dos dados 
utilizando o teste de Shapiro Wilk e, em seguida, o teste de Tukey 
em um nível de significância de 5% utilizando o programa Assistat® 
versão beta 7.7.

Na análise microbiológica dos gelados não foram detectadas a 
presença dos microrganismos analisados, conforme apresentado na 
Tabela 1. O congelamento reduz a atividade de água dos produtos di-
minuindo a velocidade do crescimento de possíveis microrganismos 
presentes. Porém, alguns deles podem manter-se viáveis mesmo em 
produtos congelados, destacando-se Salmonella spp e estafilococos 
coagulase-positivo (DIOGO et al., 2002). Sendo assim, a avaliação da 
presença desses microrganismos em sorvetes é de suma importância.

Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas dos gelados de pequi (controle), 
pequi com pixé (formulação 1) e de pequi com furrundu (formulação 2).

Amostras
Coliformes  

totais
*(NMP/g)

Coliformes  
a 45ºC

(NMP/g)

Salmonella  
spp

(**UFC/g)

Estafilococcus 
Coagulase  

Positiva

Bactérias 
mesófilas 
aeróbias  
(**UFC/g)

Controle Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Formulação 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Formulação 2 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

*NMP= Número Mais Provável. **UFC=Unidade Formadora de Colônia. Fonte: Autoria própria.

Para análise de cor (Tabela 2) não houve diferença significativa 
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(p ≥ 0,05) nos valores para luminosidade (L*), cor vermelha (+ a*) e 
cor amarela (+ b*), entre o gelado de pequi (controle) e de pequi com 
pixé (formulação 1). Já o gelado de pequi com furrundu (formulação 
2) apresentou luminosidade menor se comparado as outras amostras, 
o que pode ter sido causado devido a cor mais escura característica 
do doce adicionado. 

Os gelados apresentaram elevado teor de atividade de água, valores 
semelhantes ao obtido por Silva (2013) para sorvete de umbu (0,97). 
Oliveira et al. (2011) analisando polpa de pequi encontrou valor de 
atividade de água de 0,996, o que demonstra que esse fruto possui ele-
vado conteúdo de água e, desta forma, há maior risco de deterioração 
do produto por proporcionar condições ótimas para o crescimento de 
microrganismos sendo necessária uma maior atenção para as condi-
ções de processamento e armazenamento do produto.

Para a acidez titulável não foram verificadas diferenças significa-
tivas entre as amostras (p ≥ 0,05) e baixos valores de acidez também 
foram observados por Oliveira et al. (2011) nas análises com polpas 
de pequi (0,15% em ácido cítrico). 

Para o teor de carotenoides foi observada uma redução nas 
formulações acrescidas dos doces típicos cuiabanos, com diferença 
significativa (p ≤ 0,05) tanto para β - caroteno quanto para α – carote-
no. Alves et al. (2008) em seu estudo sobre a estabilidade da microes-
trutura e do teor de carotenoides de pós obtidos da polpa de pequi 
(Caryocar brasiliense Camb.) liofilizada concluiu que o aumento das 
concentrações do açúcar nos pós de pequi liofilizado reduz os teores 
de carotenoides totais. O açúcar, além de contribuir para a formação 
de estruturas amorfas no processo de liofilização, o que gera instabi-
lidade no produto e o torna mais vulnerável à reações degradativas, 
interage ou compete quimicamente com demais componentes do sis-
tema diminuindo o teor de carotenoides. Este fato pode ser justificar 
os gelados com pixé e furrundu apresentarem valores menores desse 
pigmento se comparado com o controle, uma vez que possuem mais 
açúcar em suas formulações.

Em relação aos teores de vitamina C, os gelados com a adição dos 
doces cuiabanos apresentaram uma diminuição na quantidade de 
vitamina C em relação ao controle, o que pode ser justificado devido 
a menor quantidade de polpa de pequi presentes nestes gelados.
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Tabela 2. Resultados da determinação da cor, atividade de água, acidez total 
titulável, carotenoides e vitamina C (média ± desvio padrão) dos gelados de pequi 

(controle), pequi com pixé (formulação 1) e pequi com furrundu (formulação2).

Parâmetros
Gelados

Controle Formulação 1 Formulação 3

Cor – L* 85,28 a ± 1,20 85,97 a ± 2,61 72,66 b ± 1,18

Cor – a* 3,46 b ± 0,25 3,48 b ± 0,61 6,12 a ± 0,20

Cor – b* 33,66 a ± 2,09 34,12 a ± 1,01 28,19 b ± 0,76

Atividade de água (Aw) 0,98 a ± 0,002 0,97 a ± 0,01 0,96 b ± 0,005

Acidez total titulável (%) 1,20 a ± 0,01 1,26 a ± 0,11 1,35 a ± 0,001

β - caroteno (µg/g) 5,65 a* ± 0,33 2,61 c ± 0,00 3,61 b ± 0,11

α - caroteno (µg/g) 6,30 a* ± 0,35 3,89 c ± 0,12 5,18 b ± 0,31

Vitamina C (mg/100mL) 73,38 a* ± 5,08 17,61 b ± 0,00 20,55 b ± 5,08
a,b,c Letras iguais na mesma linha indicam não haver diferença significativa entre os resultados, 

para Teste de Tukey (p>0,05). Fonte: Autoria própria.

 O gelado de pequi com adição de pixé apresentou maior teor de 
cinzas em relação aos demais (Tabela 3). Este fato pode ser atribuído 
a inserção do milho ingrediente presente no pixe, rico em minerais. 
Morzelle et al. (2012), em estudos com sorvete de pequi encontraram 
teores de cinzas de 0,55g/100g, mesmo resultado obtido neste estudo 
para o gelado controle.

A adição do doce furrundu contribuiu para um aumento no teor 
de proteínas. As proteínas contribuem para o desenvolvimento da 
estrutura do sorvete, inclusive para emulsificação, aeração e desen-
volvimento de corpo (SOUZA et al., 2010).

Tabela 3. Composição proximal (média ± desvio padrão) dos gelados de pequi 
(controle), pequi com pixé (formulação 1) e pequi com furrundu (formulação 2).

Parâmetros
Amostra

Controle Formulação 1 Formulação 3

Umidade (%) 71,84 a ± 0,69 65,49 b ± 3,44 62,54 b ± 0,27

Cinzas (%) 0,55 b ± 0,06 0,68 a ± 0,06 0,39 c ± 0,003

Proteína (%) 2,31 b ± 0,21 2,46 b ± 0,11 3,43 a ± 0,06

Lipídeos (%) 1,43 b ± 0,37 0,94 b ± 0,12 2,68 a ± 0,28

Carboidratos totais (%) 23,87 30,43 30,96

Extrato seco total (%) 31,94 c ± 0,44 36,77 b ± 0,65 39,38 a ± 0,63

a,b,c Letras iguais na mesma linha indicam não haver diferença significativa entre os resultados, 

para Teste de Tukey (p>0,05). Fonte: Autoria própria.
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No caso dos lipídeos também houve um aumento nos valores de 
1,43% do gelado de pequi (formulação 1) para 2,68% no gelado com 
furrundu (formulação 2). Morzelle et al. (2012) relatam teor superior 
em relação ao presente trabalho para o gelado controle (2,12%). O 
conteúdo lipídico é geralmente elevado em sorvetes em comparação 
com outros macronutrientes e isso pode ser atribuído, tanto ao teor 
de gordura presente na polpa do fruto, bem como na quantidade de 
leite utilizada na fabricação.

Os gelados apresentaram diferenças significativas (p ≤ 0,05) no teor 
de carboidratos totais, sendo que as formulações acrescidas dos doces 
típicos apresentaram maiores valores em relação ao gelado controle, 
fato que pode ser atribuído devido à adição de glicose e da rapadura 
e também aos carboidratos presentes no milho e no mamão.

Para o teor de extrato seco total (EST) as amostras apresentaram 
diferenças significativas entre os gelados (p ≤ 0,05), sendo que o gelado 
com furrundu apresentou maior porcentagem (39,38%). Pazianotti et 
al. (2010) obtiveram resultados para EST próximos ao deste trabalho, 
34,35% para sorvetes artesanais e 34,24% para os industriais comer-
cializados na região de Arapongas-PR. 

Pode-se observar que a análise microbiológica dos gelados não 
detectou a presença de Coliformes a 45ºC e totais, Salmonella spp, 
Bactérias mesófilas e Estafilococus Coagulase Positiva, garantindo a 
qualidade microbiológica do produto. Os resultados obtidos na com-
posição centesimal apresentaram diferenças significativas entre as 
amostras, sendo a formulação com furrundu a que mais agregou em 
termos de proteínas e lipídeos e a adição do pixé proporcionou um 
aumento do teor de cinzas, consequentemente de minerais. 

As indústrias de alimentos têm buscado a inovação em produtos e 
processos, tanto para ampliar sua abrangência de mercado como para 
atender as expectativas do consumidor, o qual vem se preocupando 
cada vez mais com a qualidade sensorial e nutricional dos produtos 
que consome. Desta forma, os gelados elaborados neste trabalho pos-
suem características regionais e artesanais e podem atender a esse 
novo mercado consumidor em ascensão.

Além disso, este produto usa um fruto do Cerrado Brasileiro oriun-
do do extrativismo familiar e doces típicos regionais de produção ar-
tesanal, o que confere ao mesmo um caráter sustentável e ecossocial.
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CAPÍTULO 8

Elaboração de bebida láctea  
com polpa de caju

Helen Cristine Leimann1

Fernando Konzen2

Ana Laura Cerqueira Leite Silva3

Brendo da Conceição Lima4

Ítalo Gustavo Lima da Silva5

Daniel Oster Ritter1

Marilu Lanzarin1

1. Bebida láctea 

O soro do leite é um subproduto resultante da fabricação de quei-
jos, por coagulação da caseína (principal proteína do leite), obtido por 
adição de ácido ou de enzima. Possui alto valor nutricional, conferido 
pela presença de proteínas com elevado teor de aminoácidos essenciais 
(CAPITANI et al., 2005). Entretanto, o soro é um dos poluentes líquidos 
que mais contribuem para a alta carga poluidora das indústrias de 
laticínios devido o descarte em rios, esgotos e solo (SILVA et al., 2010). 
Esse fato é preocupante pois a destinação incorreta do soro de leite 
pode conduzir a poluição das águas, geração de odor desagradável, 
bem como o comprometimento da estrutura físico-química do solo 
(CHAVES et al., 2010).

Visando aplicar alternativas para o aproveitamento do soro de 
leite que levem em consideração a redução da poluição assim como o 
aproveitamento dos seus benefícios nutricionais, a conversão do soro 
em bebida láctea é uma das mais atrativas opções para as indústrias 
(PINTADO et al., 2001). 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela – Vista.

2 Universidade Estadual de Mato Grosso, campus Sinop.

3 Universidade de Cuiabá, campus Sorriso.

4 Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá.

5 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Sorriso.
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As bebidas lácteas fermentadas possuem características sensoriais 
agradáveis e elevado valor nutritivo, constituindo-se em uma forma 
racional e lógica de aproveitamento do soro de queijo para retorno à 
cadeia humana de forma palatável, sem prejuízo ao meio ambiente 
(CAPITANI, 2005; ALMEIDA et al., 2001).

O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebidas Lác-
teas especifica que bebida láctea é o produto resultante da mistura de 
leite e soro de leite, fermentado ou não, com ou sem adição de outros 
ingredientes, onde a base láctea representa pelo menos 51% (m/m) do 
total de ingredientes do produto (BRASIL, 2005). 

O caju é reconhecido pela população por seu alto padrão nutricional 
e sabor agradável, embora não seja produto de consumo regular do bra-
sileiro (FUNDAÇÃO B.B., 2010). Neste contexto, a adição de polpa de caju 
em bebidas lácteas fermentadas é uma opção interessante na região Cen-
tro Oeste, devido à larga produção e pouco aproveitamento dos frutos, 
sendo esta uma forma de aproveitá-lo em um novo produto associado  
à recuperação de um subproduto dos laticínios altamente poluentes. 

2. Preparo da bebida láctea com polpa de caju

Para elaboração das bebidas lácteas foi utilizado leite pasteurizado 
(75ºC por 15 segundos), comercial tipo “C” e soro de leite proveniente 
da coagulação enzimática da caseína do leite na produção de queijo 
minas. O soro foi filtrado e pasteurizado (65ºC por 30 minutos) para 
inativação das enzimas do coalho existentes no soro (Figura 1).

Figura 1 – Soro do leite pasteurizado. 

Fonte: Autoria própria.
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Foram avaliados cinco níveis de substituição de leite por soro de 
queijo na base láctea (mistura de leite e soro) do produto: Controle, 
20%, 40%, 60% e 80% (todos em % em massa). A todas as formulações 
foi adicionado leite pasteurizado na mesma proporção para que os 
produtos finais se adequem à legislação vigente (BRASIL, 2005), sen-
do amostra Controle (CT) com 51% leite e 49% soro de leite; Amostra 
A com 60,8% leite e 39,2% soro de leite; Amostra B com 70,6% leite e 
29,4% soro de leite; Amostra C com 80,4% leite e 19,6% soro de leite; 
Amostra D com 90,2% leite e 9,8% soro de leite. Para fermentação do 
produto foi utilizado como cultura termofílica um iogurte comercial 
integral sem açúcar, ativado em leite pasteurizado.

A cada base láctea contendo diferentes níveis de substituição de 
leite foi adicionado uma mistura de polpa de caju e açúcar, previa-
mente pasteurizada (65ºC por 30 minutos) e resfriada.

As bebidas elaboradas foram acondicionadas em garrafas plásticas 
com capacidade para um litro, sanitizadas e identificadas, fechadas com  
tampas e armazenadas a 5ºC até o momento das análises (Figura 2). 

Figura 2 – Bebida láctea pronta e acondicionada.

Fonte: Autoria própria.

Foram realizadas as análises bacteriológicas para quantificação de 
bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas (BHAM), bactérias hetero-
tróficas aeróbias psicrotróficas (BHAP) e número mais provável (NMP) 
de coliformes, todas seguindo a metodologia proposta por Silva et al. 
(2010). A quantificação de BHAM e BHAP foi realizada no primeiro, 
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terceiro, quinto e sétimo dia de estocagem em refrigeração, enquanto 
que o NMP de coliformes foi realizado somente no primeiro dia.

A determinação da acidez titulável de cada bebida láctea foi rea-
lizada pelo método de “Determinação da acidez em graus Dornic” 
conforme descrito pelo Instituto Adolf Lutz (2008).

Para avaliação sensorial das formulações em questão, aplicou-se 
um teste de aceitação com uma escala hedônica de nove pontos, va-
riando de “desgostei extremamente” a “gostei extremamente”, com os 
atributos “aparência”, “cor”, “aroma”, “sabor”, “textura” e “impressão 
global”, com 72 provadores não treinados segundo a metodologia de 
Stone et al. (2012). 

Para se verificar o efeito da substituição de leite por soro de queijo 
na aceitação da bebida láctea de caju, foi realizada a tabulação dos 
dados encontrados na avaliação sensorial, os quais foram submetidos à 
Análise de Variância e Teste de Médias, ambos a 5% de probabilidade.

Análise de regressão foi utilizada para os valores médios de 
BHAM, BHAP e acidez durante o período de estocagem das diferentes 
formulações de bebidas lácteas. O tratamento estatístico foi realizado 
pelo programa XLSTAT para Windows.

Os resultados obtidos da análise de NMP de coliformes totais 
em todas as amostras variaram de 0 a 240 NMP/ml e de coliformes 
termotolerantes variaram de 0 a 46 NMP/ml, todas de acordo com o 
que preconiza a Legislação (BRASIL, 2003), estando assim aptas para 
realização da análise sensorial. 

Os valores médios de BHAM das bebidas lácteas variaram de 4,06 
a 4,99log UFC/ML, 3,06 a 4,95log UFC/ml, 3,51 a 4,09log UFC/ml, 3,45 a 
4,78log UFC/ml e 3,41 a 4,66 log UFC/ml para as amostras CT, A, B, C, e 
D, respectivamente, durante a estocagem sob refrigeração. A amostra 
CT obteve o maior valor de Log UFC/ml e a amostra D obteve o menor 
valor de contagem.

Os valores médios de BHAP das bebidas lácteas variaram de 0 a 
3,68log UFC/ml, 0 a 2,91log UFC/ml, 0 a 2,76log UFC/ml, 0 a 2,64log UFC/
ml e 0 a 2,58log UFC/ml para as amostras CT, A, B, C, e D, respectivamen-
te, durante a estocagem sob refrigeração. A amostra CT obteve o maior 
valor de Log UFC/ml e a amostra D obteve o menor valor de contagem, 
característica semelhante a contagem de bactérias mesófilas.
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Na Figura 3 pode-se visualizar o comportamento linear da acidez 
titulável das diferentes formulações de bebidas lácteas com polpa de 
caju durante a estocagem sob refrigeração.

Figura 3 - Regressão linear entre a variável acidez Dornic e o tempo de 
estocagem em refrigeração das diferentes formulações de bebidas lácteas  

(CT, A, B, C e D) com polpa de caju. 

Fonte: Autoria própria.

É possível verificar uma elevação acentuada dos valores médios 
de acidez em todas as amostras, destacando as amostras CT e A que 
apresentaram maiores níveis de acidez das cinco amostras analisadas.

Em relação a análise sensorial os resultados obtidos no teste de 
aceitação estão discriminados na Tabela 1.

Tabela 1. Valores médios obtidos no teste de aceitação de bebidas lácteas com 
polpa de caju refrigerada e diferentes concentrações de soro de leite.

Amostra Aparência Cor Aroma Sabor Textura Impressão Global

Controle 6,63a 6,75 a 6,87 a 6,59 a 6,21 a 6,89 a

A 6,72 a 6,90 a 6,78 a 6,77 a 6,50 a 6,80ab

B 6,07 a 6,37 a 6,37 a 6,15 a 5,83 a 6,06b

C 5,92 a 6,25 a 6,48 a 6,31 a 5,74 a 6,28 ab

D 6,42 a 6,46 a 6,43 a 6,57 a 6,12 a 6,40 ab

Médias na mesma coluna, seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si no 
teste Tukey (p<0,05). Fonte: Autoria própria.
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Na escala hedônica, com o uso do teste Tukey, as cinco formula-
ções não apresentaram diferença significativa ao nível de 5% entre os 
atributos “aparência”, “cor”, “aroma”, “sabor” e “textura”. Entretanto 
a “impressão global” das amostras CT e B não são semelhantes e se 
diferem das outras amostras. Amostras A, C e D são semelhantes a con-
trole e B, e não se diferem entre si. Entre as cinco amostras, a amostra 
controle apresentou maior média (6,89), e B apresentou a menor (6,06). 

Como o soro é um produto que será descartado após a produção 
de queijos e seu descarte na maioria das vezes é inadequado, acabam 
sendo poluídos rios e nascentes. Assim, quanto maior a porcentagem 
de soro utilizada, menor será a porcentagem descartada diminuin-
do, dessa forma, a poluição gerada por esses resíduos. Neste caso, a 
amostra controle seria utilizada para possível comercialização, pois 
manteve uma média maior nos resultados de aceitação e utiliza uma 
maior porcentagem de soro comparado às outras amostras.

Pode-se concluir que a bebida láctea com polpa de caju não apre-
senta diferença significativa nos atributos “aparência”, “cor”, “aroma”, 
“sabor” e “textura” em concentrações de soro 20%, 40%, 60% e 80%. 
Desta forma a amostra controle, que possui maior média, poderia ser 
comercializada por apresentar um maior aproveitamento de soro de 
leite. 
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pelo Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC (2013), com experi-
ência profissional em departamento comercial, financeiro e gestão de 
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equipe. Discente em Engenharia de Alimentos no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso –IFMT, campus Cuiabá-
-Bela Vista, bolsista PIBIC/IFMT desde 2017, mestranda em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos do IFMT. 

Kamila Cristina de Oliveira, graduação em Pedagogia pelo Centro 
Universitário de Várzea Grande (2007) e em Engenharia de Alimentos 
pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
(2018), campus Cuiabá-Bela Vista. Atualmente cursa Especialização em 
Ensino de Ciências da Natureza pelo IFMT, campus São Vicente-MT.

Daphane da Cruz e Silva, atualmente é aluna da graduação em En-
genharia de Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela Vista, experiência em 
pesquisa com água de coco, desenvolvimento de biscoitos, desenvol-
vimento de farinhas de vegetais, desenvolvimento de revestimento 
alimentício constituído de zeína e óleo de pequi.

Ricardo Dalla Villa, graduação em Química pela Universidade Federal 
de Mato Grosso – UFMT (2002) e doutorado em Química pela Univer-
sidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007). Atualmente é 
professor adjunto IV da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT 
e do Mestrado Acadêmico em Química da UFMT. 

Adriana Paiva de Oliveira, possui Licenciatura (UNISUL), bachare-
lado (UNESP), mestrado (UNESP) e doutorado em Química (UNESP). 
Atualmente é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Mato Grosso – IFMT, campus Cuiabá-Bela Vista. Atua como 
orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos do IFMT e Programa de Mestrado Profissional em Química 
Tecnológica e Ambiental do IFMT e como pesquisadora no Laboratório 
de Análise de Contaminantes Inorgânicos – LACI, Grupo de Pesquisa 
de Estudos Ambientais – GEPAM e Laboratório de Resíduos de Biocidas 
– LARB da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Myrian Dayane Santana Novaes, bacharel em Engenharia de Ali-
mentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso – IFMT, campus Cuiabá-Bela Vista (2016) e mestrado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFMT.
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Andressa de Souza David, discente do curso Engenharia de Alimen-
tos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso – IFMT, campus Cuiabá-Bela Vista.

Erika Cristina Rodrigues, Pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso – IFMT, campus Cuiabá-Bela Vista, Doutorado e Mestrado 
em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras – UFLA, 
Especialização em Processamento e Controle de Qualidade de Carnes, 
Leite e Ovos, pela UFLA, e graduação em Ciências Biológicas – UNILA-
VRAS e Engenharia de Alimentos – IFMT. 

Thais Hernandes, graduação em Química pela Universidade Federal 
de Mato Grosso (2000) e mestrado em Saúde e Ambiente pela Univer-
sidade Federal de Mato Grosso (2002). Doutorado em Ciências pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007). Atualmente é professora 
associada da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Marcia Helena Scabora, graduação em Ciências Biológicas e doutorado 
em Agronomia com área de Concentração em Sistemas de Produção pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, campus 
de Ilha Solteira-SP. Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em 
Alimentos e do MBA em Gestão e Controle da Qualidade de Alimentos 
e Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria FATEC/SENAI-MT. 

Helen Cristine Leimann, técnico em alimentos pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, campus 
Sorriso. Discente do curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos 
no IFMT, campus Cuiabá-Bela Vista.

Fernando Konzen, técnico em alimentos pelo Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Sorriso. Discente do curso 
Bacharelado em Engenharia Civil da Universidade Estadual de Sinop-MT.

Ana Laura Cerqueira Leite Silva, possui formação como técnico em 
alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso, campus Sorriso. Discente do curso de Fisioterapia na 
Universidade de Cuiabá, campus Sorriso.

Brendo da Conceição Lima, possui formação como técnico em ali-
mentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso, campus Sorriso. Discente do curso Ciência e Tecnologia 
de Alimentos na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá.
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Ítalo Gustavo Lima da Silva, técnico em alimentos pelo Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Sorriso.

Daniel Oster Ritter, graduação em Medicina Veterinária pela Uni-
versidade Federal de Mato Grosso (2008), especialização em Ciência e 
Biotecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Mato Grosso 
– UFMT (2010), mestrado em Ciência Animal pela UFMT (2011) e douto-
rado em Medicina Veterinária Pela Universidade Federal Fluminense 
– UFF (2015). Participante dos grupos de pesquisa Higiene e Qualidade 
do Pescado e Controle de Qualidade da UFMT e UFF. Membro do Núcleo 
de Estudo em Pescado (NEPES) da UFMT. Docente do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, campus 
Cuiabá-Bela Vista, atua nos programas de Pós-Graduação em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos e Mestrado em Propriedade Intelectual.

Marilu Lanzarin, graduação em Medicina Veterinária pela Universi-
dade Federal de Mato Grosso – UFMT (2007), especialização em Ciência 
e Biotecnologia de Alimentos pela UFMT (2010), mestrado em Ciência 
Animal pela UFMT (2010) e doutorado em Medicina Veterinária pela 
Universidade Federal Fluminense (2015). Docente do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, campus 
Cuiabá-Bela Vista e docente do Programa de Pós-Graduação em Ci-
ência e Tecnologia de Alimentos do IFMT. Participante dos grupos de 
pesquisa Higiene e Qualidade do Pescado na Universidade Federal de 
Mato Grosso.

Organizadora:

Rozilaine Aparecida Pelegrine Gomes de Faria, graduação em En-
genharia Sanitária pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT 
(1996), graduação em Química pela Universidade Federal do Ceará 
(2001), mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal do 
Ceará (2003) e doutorado em Agricultura Tropical pela UFMT (2009). 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos do IFMT entre 2015-2018. Docente do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá-Bela 
Vista e orientadora do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tec-
nologia de Alimentos – IFMT e do Programa de Mestrado Profissional 
em Química Tecnológica e Ambiental do IFMT.
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