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Resumo: No decorrer da década de 1970, o Brasil sofreu uma transformação na agricultura, na qual a mão de obra humana foi 

gradativamente substituída por maquinários modernos, permitindo a expansão de latifúndios de monoculturas. Dessa forma, ao 

longo dos anos, o país foi ganhando uma grande projeção no cenário de exportação de produtos agrícolas, como a soja. 

Atualmente o Brasil é o segundo maior produtor do grão, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Sendo assim, este trabalho 

teve como objetivo realizar um levantamento de dados literários a respeito da importância deste grão na alimentação e na 

produção de derivados, entendendo a importância de trabalhos futuros com o mesmo. A soja é uma planta pertencente à família 

das leguminosas-papilionáceas, uma erva anual, de folhas alternas, flores brancas ou violáceas, cujas vagens contêm duas 

sementes oleaginosas. Sua origem é associada à China, no século XI a.C., onde era componente da alimentação de muitas 

populações asiáticas, porém seu valor nutricional só foi descoberto em 1920, onde passou a ser cultivado em escala comercial. Na 

safra de 2015/2016, o Brasil produziu 95,63 milhões de toneladas, sendo o Mato Grosso o maior produtor, com média de 26.058 

milhões de toneladas, seguido do Paraná com 17,102 milhões de toneladas e Rio Grande do Sul com 16,201 milhões de toneladas. 

Estes fatos interferem nos hábitos alimentares da população brasileira, nos quais os alimentos derivados da soja vêm sendo cada 

vez mais presentes, como é o caso do extrato hidrossolúvel de soja, popularmente conhecido como "leite" de soja ou vegetal. Este 

extrato é usualmente obtido a partir dos grãos de soja, como também da farinha ou de isolados proteicos do grão, eliminando 

algumas etapas do processamento, aumentando a sua versatilidade, porém modificando características nutricionais, funcionais e 

sensoriais do produto final, o que faz com que a produção do extrato hidrossolúvel a partir dos grãos de, seja mais eficiente. No 

Brasil, esta bebida só foi inserida a partir de 1980, com a implantação de equipamentos para obter o extrato a partir do grão da 

soja, as chamadas “vacas” mecânicas. No entanto, com a crescente demanda por produtos alternativos aos lácteos, tanto para 

alérgicos ou intolerantes à lactose, como adeptos à estilos de alimentação com restrição, como os veganos ou portadores de 

doenças como a hipercolesterolemia, incentivou o investimento da indústria em alimentos funcionais. Consequentemente, o 

extrato hidrossolúvel de soja vem sendo aprimorado, o que pode ser observado pela crescente oferta de variedades de bebidas 

vegetais com qualidade e com atrativos sensoriais para o consumidor. Desta forma, com o crescente consumo desta bebida é 

necessário que sejam realizadas pesquisas em relação à inocuidade deste alimento, como a presença de micotoxinas, visto que é 

um derivado do grão de soja, e passível de contaminação fúngica em sua armazenagem até a produção do produto final. 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Palavras-chave: Extrato hidrossolúvel. Soja. 
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Resumo: Na família Rosaceae estão incluídas as amoras do gênero Rubus, as quais são conhecidas pelas suas cores atraentes, 

textura delicada e sabor único. Esses frutos apresentam concentrações significativas de compostos fenólicos, especialmente 

antocianinas, as quais estão associadas a efeitos benéficos à saúde, principalmente no que diz respeito à sua capacidade 

antioxidante. O cultivo da amora Rubus ulmifolius foi introduzido na região sul do Brasil na década de 70, no entanto apesar de 

possuir grande potencial para consumo na forma in natura ou industrializada (sucos, geleias, licores), sua produção para fins 

comerciais é pouco expressiva. Desta forma, a fim de contribuir com a divulgação de informações sobre o potencial bioativo 

desses frutos, o objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de antocianinas monoméricas totais e a capacidade antioxidante in 

vitro da amora R. ulmifolius cultivada em Pinhalzinho - SC. Para a extração das antocianinas, 1,25 g de frutos maduros triturados 

e metanol acidificado (1,5 mol L
-1

 HCl) foram colocados em um balão volumétrico de 10 mL, o qual foi mantido no escuro com 

temperatura controlada (4 ± 2 ° C) durante 24 h. A concentração de antocianinas monoméricas totais foi mensurada utilizando o 

método espectrofotométrico de diferencial de pH. Para avaliação da capacidade antioxidante, 2 g de frutos maduros triturados 

foram submetidos à extração sequencial com 4 mL metanol:água 50% (v/v), seguido por 4 mL de acetona:água 70% (v/v), ambas 

por 30 minutos em ultrassom. A capacidade antioxidante foi determinada por três diferentes métodos: capacidade de redução de 

Folin-Ciocalteu, atividade sequestradora do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) e poder antioxidante redutor férrico 

(FRAP). A concentração de antocianinas monoméricas totais foi de 141,05 ± 3,76 mg equivalentes de cianidina 3-glicosídio 100 

g
-1

, valor superior aos descritos para outras berries também cultivadas no Brasil como framboesa, morango, mirtilo e cereja. A 

estrutura das antocianinas, a qual apresenta grupos hidroxila e duplas ligações conjugadas, é responsável pela elevada capacidade 

antioxidante em berries, o que pode estar relacionado com a relevante capacidade antioxidante encontrada no presente estudo a 

partir dos três métodos empregados: 339,49 ± 3,39 mg equivalentes de ácido gálico 100 g
-1

 para a capacidade de redução de Folin-

Ciocalteu, 506,81 ± 3,10 mg equivalentes de ácido ascórbico 100 g
-1

 para o DPPH e 1249,31 ± 43,86  µmol equivalentes de ácido 

ascórbico 100 g
-1

 para o FRAP. Os resultados obtidos demonstram que o consumo da amora R. ulmifolius deve ser incentivado a 

fim de maximizar a ingestão dietética de compostos antioxidantes e potencializar o cultivo desse fruto.   

 

Órgãos Financiadores: CAPES; CNPq; Universidade Federal de Santa Catarina; FAPESC; Cabanha Seraglio. 

 

Palavras-chave: Berries. Fenólicos. DPPH. FRAP.  
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Resumo: As microalgas (incluindo cianobactérias) são micro-organismos capazes de sintetizar macromoléculas tais como: 

proteína, carboidratos, lipídeos, ácidos graxos de cadeia longa e pigmentos por meio do uso eficiente da energia solar, 

micronutrientes e CO2. Além disso, as microalgas são potenciais candidatas para atender à moda contemporânea de produtos 

„nutracêuticos‟ e „alimentos funcionais‟ devido à versatilidade em sintetizar produtos como carotenóides, ácido graxos ω-3, 

aminoácidos essenciais, polissacarídeos, compostos bioativos úteis para a nutrição humana, química fina e indústria farmacêutica. 

Exemplos de microalgas relevantes para a biotecnologia, e que possuem o selo GRAS (Generally Recognized as Safe) pelo FDA, 

incluem as alga verde Chlorella vulgaris utilizada em formulações cosméticas/terapêuticas, a cianobactéria Spirulina platensis 

considerada um „supra-sumo alimento‟, a espécie Haematococcus pluvialis que produz o carotenóide astaxantina, adicionada em 

ração do salmão, e a espécie Dunaliella salina capaz de sintetizar β-caroteno pró-vitamina A. De acordo com um relatório 

veiculado pela Transparency Market Research (www.algaeindustrymagazine), o valor de mercado global das microalgas foi de 

US$ 608,0 milhões de dólares em 2015, e deverá atingir a marca de US$ 1,143 bilhões de dólares em 2024. Desta forma, é 

evidente que as microalgas apresentam alto valor de mercado. Um exemplo disso é o pigmento ficocianina extraída de S. platensis 

utilizado como agente marcador de células cancerígenas e pigmento natural, com valores que variam entre US$ 3,000 a 25,000 

dólares/Kg e dependendo do grau de pureza pode chegar a US$ 100,000/Kg. Um segmento em expansão é o óleo algal, rico em 

ácidos graxos ω-3 e ω-6, tais como os ácidos eicosapentaenóico (EPA, C20:5 ω-3) extraído de Phaeodactylum tricornutum, 

docosaexaenóico (DHA, C22:6 ω-3) extraído de Crypthecodinium cohnii e araquidônico (AA, C20:4 ω-6) extraído de 

Porphyridium cruentum que oferecem diversos benefícios ao ser humano, como ação mediadora da inflamação (prostaglandinas e 

leucotrienos), melhora do metabolismo catabólico/anabólico e no desenvolvimento cerebral em recém-nascidos. De fato, um 

alimento fortificado em fórmulas infantis (leite em pó) à base de EPA + DHA + AA é comercializada para fins nutricionais. 

Ademais, com um alto nível de ácido oléico (C18:1 ω-9) (≥90%) produzido por uma microalga modificada geneticamente, a 

Solazyme e Bunge Alimentos, comercializam um óleo com alta estabilidade denominado AlgaWise
®
 Ultra Omega-9 com 

excelente desempenho culinário. Entre outros compostos extraídos das microalgas, citam-se os polissacarídeos alginato, agarose e 

carragena utilizados na indústria de laticínios e microbiologia, além das fibras β-1,3 glucanas que são utilizadas na indústria de 

alimentos como substituto de gordura, sopas, pães e bebidas funcionais. Com o avanço da biologia sintética e manipulação 

genética, a espécie Synechcoccus elongatus é capaz de sintetizar álcool superiores tais como, isobutaraldeído, isobutanol e 1-

butanol que são amplamente utilizados na indústria de alimentos como agentes flavorizantes e aromatizantes. Por fim, mas não 

obstante, a espécie geneticamente modificada Nostoc commue sintetiza metabólitos secundários (p. ex., micosporina) utilizada em 

protetor-solar com propriedades de ação contra UV. Finalmente, avanços substanciais na biotecnologia de microalgas tem 

incentivado a indústria a desenvolver novos produtos a fim de atender um mercado exigente e diferenciado. 

 

Palavras-chave: Ácidos graxos ômega-3, nutracêuticos, alimentos funcionais, suplementos alimentares, alimento vegano.  
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Resumo: O mel de mandaçaia (Melipona quadrifasciata) é um produto natural obtido através das abelhas sem ferrão, ou como são 

popularmente conhecidas, abelhas nativas/indígenas. O seu uso na medicina popular data desde povos antigos, devido as suas 

propriedades terapêuticas, incluindo a capacidade antimicrobiana. Porém, esta prática da utilização de produtos naturais 

antimicrobianos foi sendo substituída ao longo dos anos por antimicrobianos sintéticos e semissintéticos. Assim, atualmente, tem 

crescido o interesse de pesquisadores na busca por novos compostos antimicrobianos derivados de produtos naturais, como o mel, 

a fim de substituir as terapias convencionais. Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito antimicrobiano de méis de 

mandaçaia (Melipona quadrifasciata) frente aos micro-organismos Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Para realização das 

análises, quatro amostras de méis de mandaçaia foram obtidas através da parceria com a Associação dos Meliponicultores das 

Encostas da Serra Geral (AMESR), do município de Santa Rosa de Lima - SC, em datas de coletas distintas. A atividade 

antimicrobiana foi verificada através dos métodos de plaqueamento em superfície e profundidade, com ágar Müller-Hinton e os 

resultados foram analisados através da presença ou ausência de um halo de inibição de crescimento microbiano em torno do disco 

ou poço. Staphylococcus aureus foram inibidos por todas as quatro amostras de mel analisadas, em uma concentração de 50 %. 

Enquanto que para Escherichia coli apenas duas amostras apresentaram inibição do referido micro-organismo, na mesma 

concentração de 50 %; uma amostra não apresentou nenhuma atividade antimicrobiana e outra amostra apresentou apenas redução 

de crescimento microbiano. Há relatos na literatura de que as características antimicrobianas dos méis deve-se a diversos fatores, 

como a produção enzimática, quantidade de peróxido de hidrogênio, baixo pH, alta osmolaridade, presença de ácidos fenólicos e 

aromáticos, glicoproteínas, bem como produtos da reação de Maillard. Assim, tais variações entre as amostras podem ser reflexo 

das características específicas de cada mel analisado. Desta forma, pode-se concluir que o mel de mandaçaia possui capacidade 

antimicrobiana e poderá ser utilizado como potencial agente antimicrobiano nas mais diversas abordagens terapêuticas. 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina; CNPq; CAPES.  
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Resumo: Um importante desafio para a pesquisa industrial nos últimos anos é a busca por antioxidantes naturais para produtos 

alimentícios, cosméticos e farmacêuticos. A geração de radicais livres está diretamente relacionada a produção de energia, 

fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes. Entretanto, 

seu excesso apresenta efeitos deletérios, tais como danos ao DNA, proteínas e organelas celulares, provocando alterações na 

estrutura e funções celulares e, dessa forma, se encontram envolvidos em diversas patologias a exemplo de câncer, doenças 

cardiovasculares, degenerativas e neurológicas.  Assim, tem-se observado um aumento significativo no uso e na busca de 

alimentos ricos em compostos antioxidantes. Da mesma forma, observa-se que é crescente a busca de métodos analíticos 

sensíveis, e baratos para avaliar o status antioxidante in vitro de diferentes amostras. Este estudo teve como objetivo a 

determinação da atividade antioxidante de alguns sistemas complexos, como casca, polpa, semente, mosto, suco e vinho de uvas 

tintas e brancas, utilizando diferentes métodos in vitro. A detecção do potencial antioxidante foi baseada em duas categorias de 

métodos: sequestro de radicais livre por ácido 2,2-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfônico) (ABTS) e 1,1-difenil-2-

picrilhidrazil (DPPH) e quelação de metais por poder antioxidante de redução férrica (FRAP) ambos métodos colorimétricos. As 

atividades antioxidantes das diferentes partes da uva tinta e branca (casca, polpa e semente) e derivados (suco, mosto e vinho) 

avaliadas quanto à captura de radicais livres DPPH e ABTS
●+

, bem como quanto ao poder de redução do Fe
+3

, demonstraram 

haver diferença significativa (p<0,05) entre os métodos utilizados, com exceção da amostra semente de uva que não mostrou 

diferenças para aos métodos ABTS e DPPH. Foi observado que os valores de atividade antioxidante foram maiores para o método 

ABTS na maioria das amostras, variando de 0,49 a 11,35 mM TEAC para casca de uva branca e vinho tinto, respectivamente. 

Para as amostras de polpa o método FRAP apresentou os maiores resultados 0,76 a 0,84 mM TEAC na uva branca e tinta 

respectivamente. As amostras de vinho e mosto de uva tinta, obtiveram os maiores resultados para atividade antioxidante nos três 

métodos utilizados. Neste trabalho, a separação dos diferentes métodos para análise de atividade antioxidante in vitro foi realizada 

através de analises multivariada dos dados, a fim de verificar se os diferentes métodos apresentam características distintas. A 

separação foi obtida através da Análise de Componentes Principais. Por meio da análise multivariada foi possível explicar 100 % 

de variabilidade dos dados. As polpas das uvas foram posicionados juntamente com o método FRAP, ao lado oposto os métodos 

ABTS e DPPH, devido a sua semelhança de princípio, sendo associados com a maioria das amostras de uvas tintas. Cada método 

de análise possui particularidades, portanto testes preliminares devem ser realizados a fim de adequar o ensaio a ser adotado. Para 

uvas e derivados, com exceção da polpa o método ABTS apresentou maiores resultados para atividade antioxidante. 

 

Órgãos Financiadores: CNPq  

 

Palavras-chave: DPPH. ABTS. FRAP. uva. vinho.  
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Resumo: O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar coletado de flores (méis florais) ou através do exsudato de plantas e 

de alguns insetos que se alimentam do fluido do floema de árvores (méis de melato). O mel de melato de bracatinga (Mimosa 

scabrella Bentham) é obtido por meio do mutualismo entre a cochonilha (inseto dos gêneros Tachardiella sp. e Stigmacocus) e a 

bracatinga (Mimosa scabrella Bentham). Esses insetos se alimentam da seiva da bracatinga e liberam um exsudato sacarínico que, 

na falta de néctar, é utilizado pelas abelhas(Apis Mellifera) para a produção de mel. A crescente demanda e consumo de mel de 

melato de bracatinga traz preocupações quanto a sua autenticidade uma vez que esse produto geralmente tem maior valor 

comercial quando comparado a méis florais, e, nesse sentido, o perfil colorimétrico vem sendo estudado como um possível 

marcador de autenticidade. Dessa forma, buscou-se avaliar o perfil colorimétrico associado quimiometria de quatro amostras 

comerciais de mel de melato de bracatinga e quatro amostras de méis florais obtidas das cidades de Bom Retiro, Lages, São 

Joaquim e Urubici. Os parâmetros de luminosidade (L*), intensidade de cor verde a vermelha (a*) e intensidade de cor azul a 

amarela (b*) (sistema CIELAB) foram determinados por meio de colorímetro (CR-400/410, Konica Minolta) calibrado com fundo 

branco e os resultados foram avaliados por meio de análise de componentes principais (PCA). As amostras demonstraram valores 

de luminosidade que variam de 27,75 a 31,15 e 46,87 a 49,16; a intensidade de cor vermelha entre 20,80 a 22,22 e 6,20 a 8,22; e 

intensidade de cor amarela entre 18,17 a 23,99 e 39,4 a 41,92; para méis de melato e florais, respectivamente. Os méis de melato 

apresentaram menor luminosidade, maior intensidade de cor vermelha e menor intensidade de cor amarela. A análise de 

componentes principais demonstrou o agrupamento de dois grandes grupos, sendo um composto por méis de melato e outro por 

méis florais, onde a PC1 explicou 99,03% da variabilidade dos dados. Os resultados demonstrados indicam que o perfil 

colorimétrico distinto de méis de melato de bracatinga associado à análise quimiométrica pode ser utilizado na diferenciação e 

declaração de autenticidade desses méis. 

  

Órgãos Financiadores: CNPq; CAPES.  

 

Palavras-chave: Mimosa scabrella Bentham, análise de componentes principais, PCA. 
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Resumo: Os íons nitrato e nitrito estão presentes naturalmente em vegetais, na água, no sal marinho, no pescado, além de serem 

utilizados como aditivos alimentares em carnes curadas. Embora a adição intencional destes íons como aditivo não seja permitida, 

nitrato e nitrito podem estar presentes em produtos de pescado salgado ou em conserva, devido a sua presença no próprio peixe, 

no sal e também pela utilização de caldo vegetal como líquido de cobertura. Existem diversos estudos que relatam a presença de 

aminas biogênicas em produtos de pescado, e, visto que as aminas podem reagir com o nitrito e formar compostos potencialmente 

carcinogênicos, o objetivo deste trabalho foi determinar a concentração dos íons nitrato e nitrito em conservas de atum com caldo 

vegetal como líquido de cobertura. Sete amostras de atum enlatado de diferentes fabricantes foram obtidas no comércio local da 

cidade de Florianópolis (SC). Antes da análise as latas foram drenadas e o líquido de cobertura descartado. O preparo de amostras 

consistiu na extração a partir de aproximadamente 2 g de amostra com 18 mL de água desionizada e 2 mL de tetraborato de sódio 

5 % em banho maria a 65 ± 2 ºC por 20 min. Após a extração a solução resultante foi filtrada, diluída com padrão interno 

(tiocianato de sódio) na proporção 9:1 (v/v) e analisada por um método de eletroforese capilar. Nas amostras avaliadas a 

concentração de nitrato variou de 33,5 a 74,7 mg kg
-1

, enquanto que a concentração de nitrito foi menor que o limite de detecção 

do método (0,31 mg kg
-1

) em todas as amostras. Uma característica comum entre as amostras que apresentaram as maiores 

concentrações de nitrato foi o fato de apresentarem cenoura e extrato de soja na sua composição. Não existe legislação específica 

para a presença de nitrato e nitrito em conservas de pescado, contudo visto a possível presença de aminas biogênicas, o ideal é que 

os níveis de nitrato e nitrito sejam os menores possíveis para minimizar a formação dos compostos N-nitrosos. 

 

Órgãos Financiadores: CNPq; CAPES.  

 

Palavras-chave: Atum em conserva. Avaliação da qualidade. Pescado. 
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Resumo: A finalidade da microencapsulação de probióticos é proteger estes micro-organismos das condições adversas às quais 

são expostos durante o processamento e armazenamento dos alimentos, bem como durante a passagem pelo trato gastrointestinal. 

Todavia, a sobrevivência de probióticos microencapsulados nestas condições irá depender da técnica de microencapsulação 

utilizada, dos tipos e combinações dos materiais encapsulantes e das características físico-químicas das microcápsulas obtidas. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar algumas características físico-químicas de microcápsulas contendo Bifidobacterium 

animalis ssp. lactis BB-12 obtidas pela técnica de spray-drying empregando goma arábica, maltodextrina e inulina como materiais 

encapsulantes. Foram preparadas três soluções de alimentação através da combinação dos seguintes materiais encapsulantes: GA, 

elaborada com 20 % (m/v) de goma arábica; GI, elaborada com 10 % (m/v) de goma arábica e 10 % (m/v) de inulina (DP ≥ 23); e 

GM, elaborada com 10 % (m/v) de goma arábica e 10 % de maltodextrina (DE 10). As soluções de alimentação foram inoculadas 

com uma suspensão de células da bifidobactéria e submetidas à microencapsulação em spray dryer de escala laboratorial, operado 

com temperatura de entrada de 150 ºC e temperatura de saída de 45 ± 3 ºC. As amostras foram transferidas para frascos plásticos 

estéreis e armazenadas a -18 ± 1 ºC até a realização das análises.  O teor de umidade das microcápsulas foi determinado através de 

secagem em estufa a 102 ºC até peso constante. A atividade de água (Aw) foi medida a 25 ºC utilizando o equipamento Aqualab 

4TE. A solubilidade foi determinada mediante agitação de 1 g de microcápsulas em 25 mL água destilada por 5 min, seguida de 

centrifugação a 760 x g por 10 min, e secagem de uma alíquota de 20 mL do sobrenadante em estufa a 105ºC (overnight). A 

solubilidade foi calculada como a porcentagem do sobrenadante seco em relação à quantidade inicial de amostra. A 

higroscopicidade foi determinada em dessecador contendo solução saturada de NaCl (UR=75,3%) a 25ºC. Após uma semana as 

amostras foram pesadas e a higroscopicidade expressa em g de umidade absorvida por 100 g de amostra (base seca). Os resultados 

mostraram que microcápsulas GA apresentaram maior teor de umidade (5,10 g/100g) e higroscopicidade (24,37 g/100g) do que as 

microcápsulas GM (4,76 e 19,76 g/100g, respectivamente) e GI (4,75 e 18,93 g/100 g, respectivamente) (P<0,05). Este 

comportamento pode ser atribuído à estrutura química da goma arábica, que possui arranjo altamente ramificado com grupos 

hidrofílicos. As formulações de microcápsulas diferiram (P<0,05) com relação à Aw, porém, todas apresentaram valores baixos, 

variando entre 0,1155 e 0,1227, o que é favorável para garantir a estabilidade microbiológica. As microcápsulas GI apresentaram 

menor solubilidade (67,84%) que as microcápsulas GA (72,66%) e GM (73,83%) (P<0,05), provavelmente devido à estrutura 

química da inulina utilizada, a qual apresenta alto grau de polimerização (DP>23) e cadeia essencialmente linear. Pode-se concluir 

que, de maneira geral, a substituição parcial da goma arábica por inulina produziu microcápsulas com características mais 

adequadas, como menor umidade, higroscopicidade e solubilidade em água, assim como atividade de água satisfatória. 

 

Órgãos Financiadores: Capes; CNPq.  

 

Palavras-chave: Probiótico. Microencapsulação. Goma arábica. Inulina. Maltodextrina.  
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Resumo: A análise de carboidratos, incluindo o amido, visa a padronização, rotulagem nutricional, detecção de adulterações, 

avaliação da qualidade dos alimentos e identificação das principais mudanças no processamento. Atualmente os cereais são 

tratados termicamente a fim de melhorar a textura, aroma, sabor e cor para a fabricação de inúmeros produtos. Neste sentido, a 

extrusão é uma tecnologia que aplica um tratamento termomecânico sobre o alimento para produzir gêneros alimentícios, como 

cereais matinais, lanches e alimentos para animais, podendo causar alterações significativas através da destruição de grânulos de 

amido e degradação macromolecular deste polissacarídeo, com isso, a estrutura do amido pode ser modificada melhorando o valor 

nutritivo e facilitando sua degradação enzimática. Sendo assim, o processo o de extrusão pode afetar a composição centesimal, a 

digestibilidade e a biodisponibilidade dos nutrientes. Adicionalmente, os componentes dos alimentos e sua biodisponibilidade 

também podem mudar (aumentar ou diminuir) durante o processo digestivo como consequência do efeito enzimático, alterações 

no pH, presença de sais e micro-organismos, dentre outros fatores. Nesse sentido a digestão in vitro é uma técnica que permite 

acompanhar as mudanças nos alimentos simulando o processo de digestão in vivo. Esse trabalho comparou a digestão in vitro de 

uma farinha de trigo branca comercial (FB) com a sua versão extrusada (FE), avaliando o teor de amido total e as mudanças 

estruturais pela técnica de microscopia de varredura (MEV). A composição centesimal de ambas farinhas foi analisada, e 

posteriormente foi realizada a digestão in vitro, simulando boca, estômago e intestino, onde amostras foram analisadas após cada 

fase. A análise química mostrou que o processo de extrusão não afetou a composição da farinha. O amido total para a FB foi de 

81.865 ± 4.232 (28 % menos em relação ao inicial) e na FE de 82,085 ± 0,000 (31 % menos) sem diferenças significativas entre as 

amostras. Observou-se que o valor de amido resistente (RS3) para a farinha de trigo (0,479 ± 0,000) foi maior do que a farinha 

extrusada (0,039 ± 0,001). Na análise de MEV foi observada uma baixa digestão do amido na FB com o desaparecimento gradual 

dos grânulos. Estes resultados estão de acordo com a análise química. Nas amostras de FE os grânulos de amido foram 

deformados e aparecem cobertos pela matriz de proteína. Pode-se concluir que o processo de extrusão do trigo não ocasionou 

mudanças significativas nas amostras.   

 

Palavras-chave: Extrusão de farinha, amido total, digestão in vitro, avaliação microestrutural do amido.   
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Resumo: Probióticos são um dos elementos-chave que estão sendo reconhecidos como força motriz do mercado de alimentos 

funcionais devido aos seus benefícios já bem documentados. Métodos de microencapsulação podem ser aplicados com o intuito de 

melhorar a sobrevivência de probióticos durante o processamento, estocagem e através da sua passagem pelo sistema 

gastrointestinal. A identificação de agentes carreadores é uma questão chave que determina a maior sobrevivência das bactérias 

probióticas. Neste estudo utilizou-se leite de cabra integral (200g L
-1

) (M1) e leite de cabra integral (100g L
-1

) e o prebiótico 

inulina (100g L
-1

) (M2) como agentes encapsulantes de Bifidobacterium BB-12 utilizando a técnica de spray drying visando 

minimizar os danos à bactéria probiótica e aperfeiçoar a contagem de células viáveis após serem submetidas às condições 

gastrointestinais simuladas in vitro. A simulação da digestão gastrointestinal in vitro ocorreu sequencialmente considerando as 

etapas da boca, esôfago-estômago, duodeno, íleo, cólon ascendente, cólon transversal e cólon descendente. As enzimas, o pH, a 

intensidade dos movimentos peristálticos e o tempo foram ajustados conforme estabelecido para cada etapa. A cepa de 

Escherichia coli 25922 foi utilizada como modelo de bactéria patogênica e adicionada no início da etapa do cólon ascendente 

(simulando um indivíduo já contaminado). Um controle foi realizado sem a adição de microcápsulas no ensaio, apenas a E. coli 

(CT). A contagem de Bifidobacterium BB-12 foi realizada através de pour plate utilizando meio MRS-LP, com incubação em 

anaerobiose a 37 ± 1 ºC por 72 horas enquanto que a contagem de E. coli foi realizada utilizando meio VRBA-mug com 

sobrecamada em aerobiose a 37 ± 1 ºC por 24 horas. Na etapa do cólon ascendente as amostras CT, M2 e M2 apresentavam 

contagens de E. coli de 1,7x10
7
, 1,5x10

7
 e 1,2x10

7
, respectivamente. Enquanto que a contagem de Bifidobacterium BB-12 foi de 

<1,1x10¹, 3,4x10
9 

e 8,9x10
9
 para CT, M2 e M2, respectivamente. Ao longo do cólon transversal (24h) e descendente (48) as 

amostras que continham microcápsulas de Bifidobacterium BB-12 apresentaram diminuição na contagem de E. coli e manutenção 

da contagem de bifidobactérias. A produção de ácidos orgânicos pelas bifidobactérias está diretamente relacionada com a 

diminuição da contagem de E. coli, quanto maior a produção de ácidos orgânicos maior a inibição da bactéria patogênica. A 

microcápsula que continha inulina na sua formulação apresentou melhores resultados, ou seja, diminuiu mais a concentração de E. 

coli no cólon. Uma das propriedades mais importantes das bifidobactérias é a sua capacidade de produzir ácidos orgânicos (por 

exemplo, ácidos lático e acético), peróxido de hidrogênio e bacteriocinas para suprimir a colonização de bactérias patogênicas e 

deteriorantes no intestino. Além disso, a inulina estimula seletivamente o crescimento de bifidobactérias por ser um prebiótico, 

melhorando a inibição destes probióticos frente a bactérias patogênicas como a E. coli.  

 

Órgãos Financiadores: Projeto Universal CNPq n. 405965/2016-8  

  

Palavras-chave: Microencapsulação. Bifidobacterium BB-12. Leite de cabra. Simulação gastrointestinal. Inibição de patogênico. 
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Resumo: O feijão comum é considerado a leguminosa mais importante para o consumo humano direto, principalmente por ser 

fonte econômica de proteína para países em desenvolvimento. O Brasil destaca-se na produção e consumo mundial de feijão e 

Phaseolus vulgaris L. é a espécie mais produzida e consumida no país. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi comparar os 

proteomas de grãos de quatro cultivares de feijão comum (BRS Sublime, BRS Vereda, BRS Esteio e BRS Estilo), desenvolvidos 

pela Embrapa, através da Eletroforese Bidimensional (2-DE) e da Análise de Componentes Principais (PCA). Na 2-DE uma 

média de 525 spots de proteínas foi detectada nas quatro cultivares analisadas e destes, 349 spots estavam presentes em todos os 

géis. A PCA foi aplicada para comparar as diferenças na porcentagem de volume (%Vol) dos 349 spots correspondentes e os 

perfis proteicos dos grãos destas cultivares foram claramente diferenciados com essa análise. Observou-se maior separação entre a 

cultivar BRS Esteio e as demais cultivares e maior proximidade entre as cultivares BRS Sublime e BRS Vereda. Três cultivares 

analisadas neste estudo fazem parte dos grupos comerciais mais cultivados e consumidos no Brasil, "carioca" (BRS Sublime e 

BRS Estilo) e preto (BRS Esteio) e a cultivar do grupo rosa (BRS Vereda) constitui uma nova alternativa de grãos para os 

consumidores. Nossos resultados confirmam que a PCA poderia ser aplicável para a análise proteômica de variedades de plantas e 

pode ser usada como base para ferramentas de classificação, explorando uma abordagem complementar para a análise de novos 

alimentos. 

  

Órgãos Financiadores: CAPES.  
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Resumo: A abelha guaraipo (Melipona bicolor) é uma espécie de abelha sem ferrão comumente encontrada na região Sul do 

Brasil. As abelhas sem ferrão produzem méis que se diferenciam dos méis produzidos por abelhas Apis mellifera (abelha 

com ferrão), principalmente quanto as características físico-químicas, como umidade, açúcares e acidez. Tais características 

fazem com que este produto possua vida de prateleira reduzida. Assim, a utilização do tratamento térmico pode ser uma 

alternativa na busca pela sua estabilidade durante armazenamento. Porém, os compostos fenólicos, que são essenciais para a 

manutenção da saúde, devido a sua capacidade antioxidante, podem sofrer degradação dependendo das condições a que são 

submetidos. Desta forma, o objetivo do estudo é monitorar o efeito do tratamento térmico por um curto período de tempo 

sobre os compostos fenólicos, após 12 meses de armazenamento do mel de Melipona bicolor.  As amostras de mel foram 

coletadas em Santa Rosa de Lima-SC e armazenadas sobre refrigeração (4°C ± 2°C) ao abrigo da luz durante 12 meses, na 

forma in natura e após serem submetidas a tratamento térmico de 90°C por 60 s em banho de água. Foram realizadas 

avaliações do perfil de compostos fenólicos utilizando a técnica de LC-ESI-MS/MS, tanto nas amostras in natura quanto 

daquelas submetidas ao tratamento, antes e após estocagem. Com a realização da análise do perfil de compostos fenólicos 

foi possível identificar 16 compostos nas amostras, sendo somente oito quantificados (ácido p-cumárico, ácido ferúlico, 

ácido clorogênico, ácido protocatecuico, crisina, aromadendrina, taxifolina e carnosol). Os resultados mostraram ainda que 

a aplicação de tratamento térmico aumentou significativamente os conteúdos de todos os compostos, com exceção a crisina 

e carnosol que tiveram redução. Estes compostos são termossensíveis e termolábeis, o que poderia explicar uma possível 

degradação. O armazenamento de 12 meses sobre refrigeração, em geral, contribuiu para o aumento dos compostos 

fenólicos tanto das amostras in natura quanto aquelas submetidas ao tratamento térmico. Acredita-se que a elevação destes 

conteúdos seja resultante da dissociação dos compostos durante o tratamento térmico e também de reações de 

escurecimento não enzimático, com formação de novos compostos nas diferentes fases da reação de Maillard. Deste modo, 

conclui-se que o tratamento térmico poderá ser uma alternativa viável a manutenção de compostos fenólicos durante 

armazenamento do mel de abelhas sem ferrão. No entanto, outros parâmetros da qualidade devem ser estudados, para evitar 
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danos às suas propriedades sensoriais particulares, tão apreciadas pelos consumidores, e também a avaliação da formação de 

compostos tóxicos, como 5-hidroximetilfurfural.  
 

Órgãos Financiadores: CAPES; CNPq; Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

Palavras-chave: Mel. Abelhas sem ferrão. Compostos bioativos. Vida de prateleira. Conservação.  
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Resumo: A utilização de fertilizantes naturais, como o silício é uma estratégia em potencial no manejo integrado de doenças 

fúngicas, que pode provocar mudanças na concentração de metabolitos secundários, como os compostos fenólicos que são de 

grande importância na enologia uma vez que estão relacionados diretamente com a qualidade dos vinhos. O objetivo desse estudo, 

foi avaliar a influência da utilização do silício na videira e na composição fenólica do mosto. O experimento foi conduzido em um 

vinhedo comercial, uvas variedade Sauvignon Blanc, localizado no município de São Joaquim (28°17'38"S, 49°55'54"W, altitude 

1.250 m), Santa Catarina, Brasil, safra de 2017, a fonte de silício utilizada foi o metassilicato de sódio neutro (1,2%) aplicados em 

todo o dossel vegetativo da planta e também nos cachos. As aplicações foram feitas em quatro estágios fenológicos: grão 

chumbinho, mudança de cor das bagas, início do amolecimento da baga e 15 dias antes da colheita, direcionados diretamente ao 

cacho. Na microvinificação os mostos foram elaborados com 20 Kg de uva para cada tratamento, as amostras dos mostos foram 

retiradas e congeladas em ultrafreezer a -80 ºC, uma amostra controle foi produzida com uvas não tratadas com silício. As análises 

realizadas foram: atividade antioxidante, polifenóis totais e as físico-químicas (pH, acidez e sólidos solúveis totais), todas as 

análises foram realizadas em triplicata. Os indicativos mais utilizados para determinar a qualidade do mosto das uvas para a 

vinificação são o pH, sólidos solúveis e acidez, os resultados para estes parâmetros não obtiveram diferença significativa (p>0,05), 

entre a amostra com tratamento e o controle. A concentração de polifenóis totais foi maior (p<0,05) na amostra com tratamento 

(267,82 mg L
-1

) do que no controle (238,02 mg L
-1

). A atividade antioxidante foi maior na amostra com tratamento, sendo 

significativamente maior (p<0,05). Para verificar a influência da composição fenólica do mosto na capacidade antioxidante das 

amostras, foi realizada análise de correlação. A concentração de polifenóis totais, demonstrou correlação positiva significativa 

(r=0,89) com a atividade antioxidante no final da maturação. As propriedades bioativas dos polifenóis estão sendo exaustivamente 

estudadas em uvas, bem como de seus constituintes, extratos e vinhos. Alguns trabalhos, reportam que os compostos fenólicos são 

os responsáveis pela elevada atividade antioxidante in vitro das uvas. A utilização do fertilizante natural silício na forma de 

mailto:gepinotti@aol.com
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metassilicato de sódio na concentração de 1,2% aumentou a concentração dos compostos fenólicos e a atividade antioxidante. 

Metassilicato de sódio na concentração de 1,2% o que pode sugerir que induziu uma maior síntese de compostos bioativos da uva. 

Estes resultados sugerem que a composição química é influenciada pelo uso de fertilizantes naturais e podem ser utilizadas como 

ferramenta para a melhorar a qualidade da uva e consequentemente de seus derivados. 

 

Órgão financiador: CNPQ. 

 

Palavras-chave: silício. compostos fenólicos. atividade antioxidante. Sauvignon Blanc. mosto. 
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Resumo:  

 

Diferentes métodos podem ser utilizados para a extração de compostos fenólicos de frutos, como o agitador em placas, agitador 

orbital e ultrassom. Estes métodos possuem parâmetros de funcionamento distintos, como a velocidade de agitação do agitador em 

placas e orbital, a frequência do ultrassom e o tempo de extração, o que influência a eficiência da extração dos compostos 

fenólicos. O tempo é um parâmetro que auxilia na escolha dos métodos extrativos, pois minimiza custos de energia e tempo 

durante o processo. Além do método de extração, os solventes orgânicos também exercem grande influência na extração de 

compostos fenólicos. Para maximizar a extração dos compostos fenólicos é importante otimizar o método e o solvente a serem 

utilizados. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes métodos e solventes na extração dos compostos fenólicos 

individuais do resíduo de uva. O resíduo de uva foi obtido a partir da etapa de centrifugação para a remoção de sólidos suspensos 

do suco de uva. Foram utilizados três métodos de extração, agitador em placas, ultrassom e agitador orbital por 120, 30 e 3 

minutos respectivamente. Os solventes metanol, etanol e acetona foram utilizados na proporção de 80:20 (solvente: água) (v/v). A 

identificação e quantificação dos compostos fenólicos individuais foram realizadas por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE-DAD). O ácido gálico, protocateíco, vanilico, ferúlico, miricetina, quercetina e trans-resveratrol apresentaram maior 

concentração ao utilizar a agitação orbital e solvente metanol. Na classe dos hidroxibenzóicos e flavonóis, o ácido gálico (8,05 

mg/kg b.s.) e a miricitina (15,59 mg/kg b.s) estão presentes em maior concentração. O método extrativo mais eficiente na extração 

dos compostos fenólicos foi o agitador orbital que utiliza alta velocidade de rotação e tempo de 3 minutos, a agitação facilita a 

mistura e uniformidade permitindo maior interação entre o solvente e amostra.  

 

 

Palavras-chave: Extração. Resíduo. Suco de uva. Compostos fenólicos. Solventes.  
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Resumo:  

 

A uva (Vitis sp.) e o suco de uva apresentam fenólicos bioativos e minerais essenciais à saúde humana. Dentre os fenólicos, os 

ácidos hidroxibenzoicos compõem as complexas estruturas dos taninos hidrolisáveis e contribuem para a atividade antioxidante in 

vivo e in vitro do suco de uva. A partir da dieta, a disponibilidade e a absorção de micronutrientes e de derivados fenólicos são 

influenciadas por características da matriz alimentar e interações com seus componentes, constituindo fatores elementares para os 

seus efeitos biológicos. A legislação brasileira classifica o suco de uva em integral, adoçado, concentrado, desidratado, 

reconstituído ou reprocessado. Para o suco adoçado, é permitida a adição de açúcares até o limite de 10% em massa, sendo 

industrialmente utilizada a sacarose. Neste trabalho, foi avaliado o efeito da concentração de sacarose na bioacessibilidade de 

minerais e derivados fenólicos do ácido hidroxibenzoico de sucos de uva branco Vitis labrusca L. Amostras de suco de uva branco 

integral e suco branco integral adicionado de sacarose (5,0 e 10,0% m/v) foram submetidas à digestão in vitro, simulando as 

condições fisiológicas das fases gástrica e entérica. O teor de açúcares totais nos sucos foi determinado pelo método de Fehling e 

expresso em glicose (g/100g de suco). Os derivados do ácido hidroxibenzoico: ácidos gálico, protocateico, elágico, siríngico e 

vanílico foram determinados por cromatografia liquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos (CLAE DAD) e os 

macroelementos K, Mg, S e P foram determinados por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado 

(ICP OES). O ácido protocateico foi o derivado fenólico majoritário nos sucos brancos, com concentração média de 22,85 mg L
-1

. 
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Os ácidos siríngico (0,15 mg L
-1

) e elágico (0,19 mg L
-1

) apresentaram as menores concentrações. A adição de sacarose ao suco 

influenciou seletivamente a bioacessibilidade dos ácidos gálico, vanílico e protocateico. Após a digestão gástrica, a 

bioacessibilidade dos ácidos gálico (p<0,005) e vanílico (p<0,05) foi significativamente reduzida nos sucos com 5% m/v de 

sacarose. Em comparação ao suco integral, a bioacessibilidade do ácido protocateico foi significativamente maior (p<0,05) nos 

sucos adoçados com 10% m/v de sacarose. Os derivados fenólicos foram principalmente afetados pela adição de sacarose na 

digestão entérica. Nas amostras da fração intestinal, foram observados aumentos de até 57,0 % (p<0,001) nas concentrações de 

ácido protocateico e reduções significativas na bioacessibilidade dos ácidos gálico (14,0%, p<0,001) e vanílico (41,4 %, p<0,001) 

de sucos com 10% m/v de sacarose. Para os ácidos elágico e siríngico, não foi observado efeito significativo da sacarose na 

bioacessibilidade das substâncias. Em relação aos macroelementos, foram observadas reduções significativas (p<0,05) nas 

concentrações de K, S e P após o processo de digestão. A adição de sacarose teve efeito significativo na bioacessibilidade desses 

elementos, com variações entre as frações gástrica e entérica. Na fase gástrica houve aumento da bioacessibilidade do potássio, 

enquanto que na fase entérica foi verificada uma redução significativa (p<0,001). Apenas nos sucos adicionados de sacarose, o 

elemento magnésio não foi detectado nas frações digeridas, sugerindo um efeito negativo do açúcar na bioacessibilidade desse 

micronutriente. 

  

  

Órgãos Financiadores: CAPES.  
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Resumo:  

As enzimas conhecidas como glicosidases são responsáveis pela clivagem hidrolítica das ligações α ou β-glicosídicas, as quais 

unem dois açúcares simples através de um átomo de oxigênio. Esta família de enzimas atua durante a digestão na degradação dos 

oligossacarídeos e dos polissacarídeos provenientes da alimentação, liberando as unidades monossacarídicas de carboidratos, as 

quais são absorvidas e utilizadas pelo organismo como nutrientes. Inibidores sintéticos de glicosidases, principalmente a Acarbose 

(Glucobay®), têm sido usada no tratamento de Diabetes não insulino-dependente (tipo 2), por inibir a enzima α -glicosidase, que 

tem a função de fracionar a sacarose, o amido e a maltose, consequentemente, retardando a digestão destes carboidratos. Porém, a 

pesar da ação eficiente da Acarbose, seus efeitos colaterais têm sido uma desvantagem considerável no tratamento com este 

fármaco. Alimentos ricos em compostos bioativos, como os antioxidantes naturais, podem inibir a digestão de carboidratos, 

representando uma alternativa ao uso de inibidores sintéticos. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial inibitório do extrato 

aquoso de folhas de Stevia Rebaudiana (Bert.) (estévia) sobre a enzima α –glicosidase in vitro. Diluições seriadas do extrato de 

estévia foram avaliadas quanto ao seu poder inibitório, comparando com o poder inibitório da Acarbose (1 mg/mL), sendo ambos 

comparados com a ação da enzima sem a presença de inibidores, correspondente ao tratamento controle. O extrato aquoso de 

estévia foi avaliado na faixa de 5 – 0.0195 mg/mL. Foi observada uma inibição dose-dependente do extrato sobre a atividade da α-

glicosidase na faixa de 99.0 – 67.2 %. O extrato de estévia a 5 e 2.5 mg/mL, apresentou inibição comparável à Acarbose, 

correspondendo a 99.0 e 97.2% de inibição, respectivamente, em relação ao controle. O alto poder inibitório do extrato aquoso de 
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folhas de estévia obtido neste estudo aponta para o potencial uso desta planta como alternativa natural no tratamento de Diabetes e 

no controle da obesidade.  

 

 

Órgãos Financiadores: CAPES. 

 

Palavras-chave: Stevia, α –glucosidase, inibição enzimática, Acarbose. 
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Resumo: O café (Coffea L.) é uma das bebidas mais consumidas no mundo e representa o segundo commodity mais importante 

para a economia mundial, ficando atrás apenas do petróleo. O Brasil é o maior exportador mundial de café, o que o torna uma das 

maiores fontes econômicas do país. Pertence à família das rubiáceas e tem origem africana, mais especificadamente na Etiópia, 

porém seu cultivo foi propagado pelos árabes. Caracterizado por ser um fruto de polpa doce, o café possui duas sementes 

cartilaginosas, e sua coloração pode variar de amarela à vermelha. Além de hábitos culturais, o consumo da bebida pode estar 

associado à ingestão de compostos como polifenóis (ácidos clorogênicos) e alcaloides, cafeína, hemicelulose e proteínas. Na pós-

colheita, o tratamento do grão está diretamente ligado à qualidade da bebida e dentre as fases mais importantes se encontra a 

torrefação. Nesta etapa o grão é exposto à altas temperaturas, que quando não controladas, podem degradar compostos de 

interesse, tais como os de ação antioxidante, ou formar compostos indesejáveis que, além de diminuir a qualidade do produto, 

podem ser prejudiciais para a saúde. Devido ao aumento na tendência em consumir alimentos mais saudáveis, o consumidor vem 

buscando alternativas que englobam sustentabilidade, qualidade de vida e agrobiodiversidade, com isso o consumo de produtos 

orgânicos vêm crescendo exponencialmente nos últimos anos. O café destaca-se de forma negativa, por ser o terceiro cultivo a 

receber maior quantidade de agrotóxicos. Uma das preocupações dos órgãos de saúde com o consumo de alimentos produzidos 

por cultivo convencional é a ingestão de agrotóxicos, que estão relacionados a patologias crônicas, situação relevante já que o 
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Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Outro composto presente e estudado no café são os lipídios, que se 

encontram em maior quantidade em cafés torrados em consequência da degradação dos carboidratos pela ação da temperatura. 

Encontrados em maior quantidade no endosperma, os lipídios também podem estar presentes nas ceras, localizados na parte mais 

externa do grão. Os ácidos graxos mais abundantes são: ácido palmítico, ácido linoleico e ácido araquídico e suas quantidades 

variam na cera e no óleo presente no interior do grão. Também há a presença de lipídios insaponificáveis como cafestol e caveol. 

Estas substâncias podem estar presentes na bebida de acordo com a forma que é preparada e o consumo pode estar diretamente 

relacionado à hipercolesterolemia. Contudo, estudos recentes mostram que a sinergia destes lipídios pode estar relacionada a ação 

anticarcinogênica, com efeito direto em carcinomas ou tumores de mama e de cólon. Com a avaliação dos compostos presentes 

em cafés comerciais e orgânicos, informações importantes podem ser obtidas, afim de avaliarmos a interação de agrotóxicos com 

a capacidade de inibir ou não a produção de certas substâncias e suas quantidades. 

 

 

Palavras-chave: polifenóis, lipídios, orgânico, agrotóxicos, convencional. 
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Resumo: O lúpulo é conhecido e empregado na produção de cerveja onde é responsável pelo aroma e amargor. A espécie 

Humulus lupulus L., é uma planta dioica, porém apenas as fêmeas possuem flores em forma de cones, onde dentro se desenvolvem 

as "glândulas de lupulina". A características climáticas para seu cultivo são de frio, sendo seus maiores produtores, Alemanha e 

Estados Unidos. O lúpulo tem uma adaptação difícil no Brasil, sendo assim todo lúpulo aqui usado é importado. Porém, em abril 

de 2016, foi realizada a primeira colheita de lúpulo cultivado no Brasil em larga escala e sem utilizar técnicas artificiais. Apesar 

da sua principal finalidade ser a indústria cervejeira, sabe-se que o mesmo possui outras propriedades, que são atribuídas a 

presença de compostos bioativos, como efeito sedativo, quimioprevenção contra o câncer, atividade estrogênica, atividade 

antioxidante, antibacteriana e antifúngica. Alguns estudos relatam essas atividades, mas ainda não foram realizadas pesquisas com 

lúpulo brasileiro. Dessa forma, o intuito deste trabalho é definir os melhores parâmetros de obtenção do extrato do lúpulo 
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brasileiro (LB) quanto aos compostos fenólicos totais (CFT), avaliar o teor de flavonoides totais (FT) e identificar os compostos 

fenólicos presentes na amostra de LB comparando com o lúpulo importado (LI) da variedade Cascade. A amostra foi cultivada em 

São Bento do Sapucaí, São Paulo, Brasil (LB), a mesma então foi liofilizada, triturada e armazenadas ao abrigo da luz a -20 ºC. 

Para determinar os melhores parâmetros de extração dos CFT do LB foi utilizado um delineamento composto central rotacional 

(DCCR), sendo avaliada a influência de três variáveis independentes no processo, concentração de etanol (43, 50, 60, 70, 77 de 

%); temperatura de extração (33, 40, 50, 60, 67 °C) e razão sólido-líquido (1:17, 1:20, 1:25, 1:30, 1:33 em g: mL) sobre a variável 

dependente (concentração de CFT) determinada pelo método de Folin-Ciocalteu. A extração foi realizada em um banho de 

ultrassom com frequência e tempo fixos de 37 kHz por 30 minutos. Após a realização do DCCR foram realizadas extrações do LB 

e LI utilizando os melhores parâmetros, posteriormente sendo determinado para ambas as amostras, CFT, FT e a identificação dos 

compostos fenólicos por HPLC-ESI-MS/MS. Para as melhores condições de extração, foram obtidos os valores de 49 % (v/v) para 

a concentração de etanol, temperatura de extração de 52 °C e proporção sólido/líquido de 1 g/34 mL (m/v). Os resultados obtidos 

para CFT (LB: 33,93 ± 0,67 mg EAG/g e LI: 27,31 ± 0,98 mg EAG/g) e FT (LB: 54,47 ± 0,10 mg QE/g e LI: 52,94 ± 0,69 mg 

QE/g), sendo que o LB apresenta maior teor para ambos os compostos com 5 % de significância. Foram identificados 23 

compostos na amostra LB e 19 no LI, sendo esses ácidos fenólicos e flavonoides. Essas diferenças devem-se principalmente ao 

local de cultivo e ao LB ser uma amostra in natura (flor) e LI comercial (pellet). Partindo dos resultados obtidos, podemos dizer 

que provavelmente o LB possui também características biológicas, pois o mesmo apresenta compostos que exercem essa função 

como os flavonoides. 

 

Órgãos Financiadores: CNPq; Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES; Brasil Kirin; Brewtime. 

 

Palavras-chave: Lúpulo brasileiro. Compostos Bioativos. Composição do lúpulo.  
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Resumo: O Brasil é o maior produtor mundial de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), sendo este um dos cultivares de elevada 

relevância socioeconômica para o país, consistindo em um dos principais componentes de nossa dieta alimentar, sendo 

responsável por importantes fontes de proteína vegetal, em especial para a população de baixa renda. Apesar da grande produção, 

o Brasil não consegue suprir sua demanda interna, devido a perdas nas lavouras. Em vista disso, a Embrapa desenvolveu o feijão 

Embrapa 5.1 que apresenta resistência ao vírus do mosaico dourado. Uma vez que a legislação brasileira determina que alimentos 

contendo organismos geneticamente modificados em quantidade acima de 1% devem ser rotulados, é necessário o 

desenvolvimento de técnicas capazes de detectar e quantificar o feijoeiro GM Embrapa 5.1. Neste trabalho, foram desenvolvidos 

dois plasmídeos de alvo único, o pLEC, com o gene da lectina como alvo e o pFGM, visando o fragmento de junção do DNA do 

transgene inserido e a sequência de DNA flanqueadora do genoma da planta hospedeira. Estes plasmídeos foram testados por 

duplex qPCR por dois operadores a fim de serem estabelecidos como material de referência para a quantificação do feijão 

Embrapa 5.1. Os plasmídeos foram extraídos a partir do kit PureYield Plasmid Miniprep System (Promega). A duplex qPCR 

http://guia.uol.com.br/curitiba/bares/detalhes.htm?ponto=bier-hoff-micro-cervejaria_3008979102
http://guia.uol.com.br/curitiba/bares/detalhes.htm?ponto=bier-hoff-micro-cervejaria_3008979102
http://guia.uol.com.br/curitiba/bares/detalhes.htm?ponto=bier-hoff-micro-cervejaria_3008979102
http://guia.uol.com.br/curitiba/bares/detalhes.htm?ponto=bier-hoff-micro-cervejaria_3008979102
http://guia.uol.com.br/curitiba/bares/detalhes.htm?ponto=bier-hoff-micro-cervejaria_3008979102
http://guia.uol.com.br/curitiba/bares/detalhes.htm?ponto=bier-hoff-micro-cervejaria_3008979102
http://guia.uol.com.br/curitiba/bares/detalhes.htm?ponto=bier-hoff-micro-cervejaria_3008979102
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foram realizadas com os ensaios LEC e FGM no ABI PRISM 7500 detection system (Applied Biosystems) por dois operadores, 

para isso, curvas de diluição seriada foram feitas para cada plasmídeo. Para o operador 1, os valores de eficiência para o teste de 

FGM variaram de 104% a 108%, sendo a eficiência média de 105%. Para o ensaio LEC, os valores de eficiência variaram de 91% 

a 106%, sendo a eficiência média de 101%. Quando as reações foram realizadas com o operador 2, os valores de eficiência 

variaram de 107% a 112% para o ensaio FGM e a eficiência média foi de 110%. Para o ensaio LEC, os valores de eficiência 

variaram de 96% a 99%, sendo a eficiência média de 97%. Os valores de R
2
 foram > 0,98 para ambos os ensaios com ambos os 

operadores. Esses resultados mostram que as eficiências e a linearidade obtidas pelo sistema duplex foram aceitáveis, indicando 

que não houveram perdas nem interferências na quantificação pelo sistema duplex. Em relação ao LOD, os valores obtidos pelo 

operador 1 foram de 10
2
 para ambos ensaios, já para o operador 2 os valores foram de 10

1
 para o ensaio FGM e 10

2
 para o ensaio 

LEC, confirmando assim que o sistema duplex é efetivo para quantificação do evento Embrapa 5.1 de feijão comum GM. Nos 

últimos anos muitos ensaios duplex foram validados para a detecção e quantificação de OGM, como métodos de triagem para 

detecção de OGM em alimentos e rações; quantificação de soja e milho geneticamente modificados. Além disso, plasmídeos 

calibrantes foram desenvolvidos e testados por duplex qPCR para quantificação de canola e soja. Os nossos resultados corroboram 

com os obtidos anteriormente para outros ensaios duplex qPCR para OGM, podendo assim serem estabelecidos como material de 

referência. 

 

Órgãos Financiadores: Capes.  

 

Palavras-chave: qPCR. Duplex. OGM. Plasmídeo calibrante. Embrapa 5.1.  
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Resumo: O mel de melato de bracatinga é produzido pelas abelhas a partir das excreções de insetos sugadores e sua ocorrência se 

dá principalmente na região do planalto serrano de Santa Catarina. O uso terapêutico do mel tem incentivado pesquisas sobre suas 

propriedades biológicas e, seguindo essa perspectiva, alguns autores tem avaliado o perfil de compostos fenólicos (CF) ao longo 

dos últimos anos (SERAGLIO et al., 2016). A diversidade na composição e complexidade das estruturas químicas dos CF em 

méis pode dificultar a separação. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi otimizar a composição de fase móvel para a 

separação de 18 CF comumente encontrados em mel de melato de bracatinga (SERAGLIO et al., 2017) por cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC) acoplada a detector de arranjo de diodos (DAD). Foi utilizado cromatógrafo líquido (Agilent, 1260, 

EUA) e coluna Zorbax Poroshell C18 (50 mm x 4,6 mm, 2,7 µm). Os compostos analisados foram coniferaldeído, os ácidos: 

benzoico, salicílico, 3,4 dihidroxibenzóico, gálico, siríngico, cumárico, ferúlico, cafeico e clorogênico, os flavonoides rutina, 

luteolina, quercetina, naringenina, hesperidina, pinobanksina, campferol e isoramnetina. O gradiente de eluição foi definido por 

meio de planejamento experimental simplex-centroide, para avaliar a influência dos solventes acetonitrila (ACN), metanol 

mailto:bibianaengenheira@hotmail.com


24 

 

(MeOH) e tetrahidrofurano (THF) em fase aquosa na separação dos CF, totalizando 10 sistemas. A resposta considerada foi o 

coeficiente de separação (α) entre bandas adjacentes, sendo que α ≤ 1 indica que não houve separação. Os modelos foram 

validados por análise de variância (ANOVA, 95%) e as condições ótimas determinadas examinando os coeficientes dos modelos e 

as superfícies de resposta. Dentre os 10 sistemas, houve tendência semelhante de eluição em sistemas com THF em maior ou igual 

proporção (sistemas 3, 5, 6 e 10); em sistemas com ACN ou MeOH puros e a mistura dos dois (1, 2 e 4) e em sistemas com 

mistura terciária igual ou com maior proporção de MeOH ou ACN (7, 8 e 9). Os valores de α variaram entre 0,7 e 3,0, e nenhum 

sistema promoveu a completa separação dos CF. Analisando os coeficientes dos modelos e as superfícies de resposta, o MeOH 

apresentou efeito positivo maior na separação de 7 dos 17 pares de bandas cromatográficas, ACN teve maior efeito na separação 

de 5 pares e THF de 4 pares. Estes resultados demonstraram que a fase móvel ideal para separação de cada par de compostos 

diferia, evidenciando a dificuldade de separação. A ANOVA dos modelos apresentou falta de ajuste em 9 dos 17 pares, com 

Fcalculado/Ftabelado ˂ 1. A melhor fase móvel foi considerada a do sistema 9 (3,3% ACN, 1,6% MeOH, 1% THF e 94,1% de água) em 

que as bandas cromatográficas apresentaram maiores valores de α. Neste sistema, apenas caempferol e isoramnetina apresentaram 

α = 1 entre si, com resolução de 1,0. O planejamento simplex-centróide se mostrou uma ferramenta promissora na otimização da 

fase móvel em sistemas cromatográficos para análise de CF de mel de melato, possibilitando o uso futuro do método otimizado 

para identificação de CF em amostras de méis. 

 

Órgãos Financiadores: CNPq; CAPES.  

 

Palavras-chave: Simplex-centroid design. Superfície de resposta. Coeficiente de separação. 
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Resumo: O Sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), é uma planta tropical da família das Poaceae, sendo um dos cultivos mais 

importantes na África, Ásia e América Latina, onde representa cerca de 70 % da ingestão calórica diária através de diversos 

produtos como mingau, cuscuz e pães. Proveniente da África, possui a capacidade de desenvolver-se em condições consideradas 

desfavoráveis para grande parte dos cereais, uma vez que é capaz de sobreviver em ambientes secos e quentes. Em países em 

desenvolvimento o sorgo é utilizado para alimentação humana, enquanto em países desenvolvidos, basicamente para alimentação 

animal, além do grão também servir de matéria prima para produção de etanol. Sendo assim, podemos considerar que o sorgo é 

consumido pelos humanos de forma direta ou indireta. Apesar de ser uma cultura muito antiga, seu desenvolvimento em diversas 

regiões só iniciou no final do século XIX. Quanto à produção, esta vem crescendo desde o início dos anos 90, porém, no Brasil, 
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houve uma redução na produção em 2016 que pode ser justificada pela redução da área plantada. Em relação ao panorama 

mundial, o USDA está projetando um aumento de 1,41 para 1,51 toneladas/hectare de 2015/16 para 2016/17. No Brasil, os 

maiores produtores de sorgo estão localizados no Centro Oeste e Sudeste, sendo no Centro Oeste a maior concentração de áreas 

dedicadas para este cultivo. Por ser um grão livre de glúten, o sorgo tem se tornado uma opção para celíacos. São conhecidos 

atualmente cinco tipos de sorgo: granífero (utilizado como feno ou pastejo), forrageiro (utilizado como silagem), sacarino 

(utilizado como silagem e produção de etanol), pastejo (utilizado como pastejo) e vassoura (utilizado na produção de vassouras). 

A anatomia do grão de sorgo é muito semelhante à dos outros cereais, possuindo: pericarpo (epicarpo, mesocarpo e endocarpo), 

testa, endosperma e gérmen. Na camada de testa pode haver presença de taninos, que quando na forma condensada formam 

complexos com as proteínas, diminuindo sua digestibilidade. O grão é considerado “com taninos” quando possui acima de 0,70 % 

de compostos fenólicos totais, tais compostos servem de proteção para o grão, uma vez que o mesmo não possui proteção física.  

Os taninos condensados presentes são importantes flavonoides responsáveis pelo sabor amargo e adstringente, característico 

também de vinhos, chás, alfarroba, entre outros. Os compostos fenólicos presentes em cultivares de sorgo possuem atividade 

antioxidante, que podem contribuir na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Quanto a composição do grão, cerca de 

75 % são carboidratos, sendo destes, 65 a 67 % de amido (25 a 27 % de amilose e 73 a 75 % de amilopectina), e as fibras que 

representam cerca de 6 %. O grão possui cerca de 3 % de lipídios e 10,6 % de proteínas, que variam de acordo com o local do 

plantio, bem como pela presença de compostos fenólicos. Também é composto por diversos minerais, sendo os mais abundantes o 

potássio, fósforo e magnésio. A partir do sorgo podemos fabricar uma gama de produtos, que são especialmente de interesse da 

população celíaca, como farinhas, pipoca, salgadinhos e pães.   

 

Palavras-chave: glúten, tanino, digestibilidade, proteína, cultura alternativa 
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Resumo: O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um importante componente da dieta alimentar brasileira, sendo um alimento 

completo, fonte de proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, fibras e compostos fenólicos com ação antioxidante. Além disso, 

o Brasil é o maior produtor mundial deste grão, com destaque para o estado de Minas Gerais, responsável por 15% da produção 

nacional. Dessa forma, a qualidade dos grãos de feijão tem sido cada vez mais importante, atentando-se para sua cadeia produtiva, 

onde podem ocorrer contaminações por fungos, como o Penicillium, o Fusarium e principalmente o Aspergillus. Este último é um 

microrganismo típico de má armazenagem, onde condições de elevada temperatura, e umidade favorecem sua proliferação, 

permitindo a produção de um metabólito secundário denominado Ocratoxina A (OTA). Esta é uma micotoxina com potencial 
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teratogênico, carcinogênico, nefrotóxico e até neurotóxico, que provoca efeitos tardios pela a ingestão continua de baixas doses de 

um alimento contaminado. Por esse motivo, a presença desta micotoxina deve ser constantemente monitorada. Com isso, foi 

realizado um trabalho para avaliar a ocorrência de OTA em feijões comercializados no sul do Brasil. Foram avaliadas 35 amostras 

de feijão dos tipos branco, carioca, vermelho e preto, entre janeiro de 2015 e junho de 2017. As análises foram efetuadas no 

Laboratório de Micotoxinas e Contaminantes Alimentares da Universidade Federal de Santa Catarina através da metodologia de 

Soarez e Rodriguez-Amaya para Multitoxinas (AOAC, 1987). Foi realizada a extração da amostra com metanol e solução aquosa 

de KCl 4 %, filtração rápida em de papel filtro (Whatman nº4), seguida da limpeza do extrato com sulfato de amônia 10 % e terra 

diatomácea. Por fim, o extrato foi obtido após extração com clorofórmio e evaporado a uma temperatura de 60°C em heating 

block com corrente de nitrogênio. A leitura das amostras foi realizada por cromatografia em camada delgada em fase móvel de 

tolueno, acetato de etila e ácido fórmico. A observação foi realizada pela fluorescência das amostras contaminadas quando 

expostas à luz ultravioleta (UV-λ 360 nm). Este método possui limite de detecção e de quantificação de 5 e 10 µg/kg, 

respectivamente. Do total de amostras analisadas, 4 (11,43%) apresentaram contaminação por OTA, que variou entre 32 e 106,66 

µg/kg. A legislação brasileira vigente, RDC n°7 de 2011, da ANVISA, estabelece um limite máximo permitido (LMT) de 10 

µg/kg de OTA em feijão, sendo assim, 100% das amostras contaminadas ultrapassaram o LMT permitido para esta micotoxina. 

Assim sendo, há uma considerável contaminação por OTA nas amostras analisadas, e em quantidades acima do permitido por lei. 

Com isso, é necessária uma maior atenção na cadeia produtiva desde grão, impedindo a proliferação de fungos, e 

consequentemente a produção de micotoxinas, garantindo um alimento seguro para o consumo da população. 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Palavras-chave: Contaminação. Feijão. Ocratoxina A. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da substituição parcial da sacarose pela oligofrutose nas propriedades 

físico-químicas, de cor e de textura do doce de leite produzido com leite de búfala. Assim, primeiramente foram determinadas as 

propriedades físico-químicas do leite, e na sequência o mesmo foi utilizado para elaborar os doces de leite de búfala. Dos doces de 

leite foi determinado o rendimento, suas propriedades físico-químicas, de cor e de textura. Ao final verificou-se que o rendimento 

e os valores do pH foram maiores para o doce de leite de búfala com oligofrutose. A oligofrutose não influenciou sobre o teor de 

sólidos solúveis totais, acidez, umidade, atividade de água e sais minerais do doce de leite de búfala. O uso da oligofrutose 
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contribuiu para a obtenção de um doce de leite mais escuro, mas foi observado um predomínio da cor amarela em todos os doces 

elaborados. A adição de oligofrutose colaborou para obtenção de um doce de leite de búfala mais firme, mais adesivo e que requer 

maior energia para ser mastigado. Por fim, a adição de oligofrutose como substituto parcial da sacarose no doce de leite de búfala 

contribui para um produto inovador com propriedades funcionais. 

 

Órgãos Financiadores: CNPq. 
 

Palavras-chave: Doce de leite. Leite de búfala. Oligofrutose. Propriedades físicas. Textura. Cor. 
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Resumo: A região oeste de Santa Catarina se destaca na agricultura, pecuária e pesca principalmente voltado ao pequeno produtor 

que muitas vezes está inserido na agricultura familiar. A região conta com pequenas propriedades agrícolas que desenvolvem 

criações diversificadas e a piscicultura é uma delas. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri) auxilia 

nesses aspectos, por meio de cursos de capacitação, condução de unidades de referência técnica, realização de dias de campo com 

os piscicultores, bem como desenvolvimento de tecnologias de produção pela pesquisa. A tilápia já se consolidou como o 
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principal produto pesqueiro/aquícola no Brasil, sendo muitas vezes cultivada em tanques escavados e recentemente em tanques-

rede (TR). Nesse sentido, um projeto pioneiro do cultivo de tilápia em TR instalados no lago da usina hidrelétrica de Itá, tem 

beneficiado diversas famílias de agricultores/piscicultores da região do município de Concórdia – SC, por meio da inserção de 

técnicas de criação e manejo de peixes atrelado ao beneficiamento e processamento de pescado. O projeto TR em Concórdia foi 

iniciado em 2011 com a implantação de 48 unidades de TR submersos no lago de Itá com volume de 6 m
3
 e 18 m

3
 cada unidade e, 

hoje, consta num total de 168 TR com uma produção total de tilápia (média de 600 g) estimada em 170 ton. para o ano de 2017. 

Com uma expressiva produção de tilápia nessa região, foi implantado um frigorífico de beneficiamento de peixes denominado 

Pescado Pinhal
® 

– Entreposto de Pescado, no modelo de agroindústria familiar. A cooperativa Pescado Pinhal conta atualmente 

com oito funcionários que processam em torno de 350-500 Kg de filé de tilápia diariamente o que equivale a aproximadamente 

1000-1500 Kg de peixe vivo beneficiado em um dia, sendo os principais comércios voltados aos supermercados, hotéis, 

panificadoras e restaurantes. Além do filé de tilápia, o Pescado Pinhal também processa e comercializa outras espécies de peixes 

de água doce, e desta forma, foi analisada a composição química de cinco espécies de peixes de água doce que são as carpas 

capim, húngara, cabeça-grande e prateada e a espécie tilápia, em parceria com o Laboratório de Análises Químicas do 

Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC. Em geral, a umidade é o componente majoritário nos filés de 

peixe (74,7-79,7%), seguido da proteína (15,8-18,8%), lipídeos (1,0-8,0%), cinzas (0,9-1,2%) e fibra (<0,5%). A carpa cabeça-

grande apresenta um teor lipídico significativamente maior (8,0%) do que os outros filés de peixes (média de 2,6%), com uma 

composição favorável de ácidos graxos eicosapentaenóico (400 mg/100g) e docosahexaenóico (620 mg/100g). O ácido palmítico 

foi o ácido graxo saturado predominante, com valores variando de 180 a 1740 mg/100g. O ácido oléico também foi amplamente 

encontrado nos filés de peixes, principalmente na carpa cabeça-grande (2260 mg/100g) e carpa húngara (1920 mg/100g). Em 

suma, a implantação do projeto TR combinado com o frigorífico Pescado Pinhal em parceria com instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, tem proporcionado a centenas de famílias de agricultores uma agricultura diversificada por meio da piscicultura 

que possibilita gerar emprego, oportunidade de trabalho e renda. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar; piscicultura; beneficiamento de pescados, composição química; agronegócio. 
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Resumo: Monoazida de Propídio (PMA) acoplado à PCR quantitativa (qPCR) tem sido utilizado com sucesso para a 

quantificação específica de células viáveis de bactérias associadas à diferentes matrizes alimentares. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a eficiência do tratamento com PMA na diferenciação e quantificação de células viáveis de Lactobacillus paracasei em 

meio de cultura para posterior aplicação do ensaio em matrizes alimentares. L. paracasei ATCC 10746 foi crescido em meio de 

cultura MRS à 37 °C e submetido à tratamento térmico em banho-maria à 60 °C. As amostras foram coletadas em diferentes 

tempos e os precipitados bacterianos tratados com PMA. As células viáveis de L. paracasei foram quantificadas, 

mailto:ana.arisi@ufsc.br
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simultaneamente, por ensaio qPCR e PMA-qPCR tendo como alvo o gene tuf e também pelo método de contagem em placa. Três 

curvas padrões foram preparadas a partir de uma diluição seriada de DNA genômico de L. paracasei e a eficiência média obtida 

foi de 94% (R
2
 > 0,99). O limite de detecção foi de 10

4
 cópias, correspondendo à 32,1 pg de DNA. Observou-se uma redução do 

log do número de cópias das amostras tratadas com PMA, quando comparadas às amostras sem tratamento. Para a quantificação 

de células viáveis, curvas Cq versus log UFC foram plotadas utilizando a contagem média (log UFC.mL
-1

) obtida do 

plaqueamento de L. paracasei em meio de cultura. Os valores de quantificação obtidos por PMA-qPCR e contagem em placa 

foram similares, enquanto os obtidos por qPCR mantiveram-se superiores e constantes. Os resultados obtidos mostram que o 

PMA acoplado à qPCR é uma poderosa ferramenta na quantificação de células viáveis de bactérias associadas à alimentos, 

especialmente bactérias ácido láticas.   

 

Órgãos Financiadores: CAPES.   

 

Palavras-chave: Bactéria Ácido Lática. Monoazida de Propídio. PCR Quantitativa. Enumeração Bacteriana. 
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Resumo: Probióticos são definidos como micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem 

benefícios àqueles que os consomem. Entretanto, para que exerçam esses benefícios, é fundamental que sejam capazes de tolerar 
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determinados fatores como o tempo e temperatura de processamento e estocagem. Desta forma, a fim de garantir que a contagem de 

células viáveis dos micro-organismos probióticos permaneça em quantidades adequadas métodos de microencapsulação têm sido 

empregados com sucesso. O objetivo deste estudo foi avaliar a sobrevivência em diferentes temperaturas de Bifidobacterium BB-12 

microencapsulada pelo método de spray drying utilizando leite de cabra em pó e inulina como agentes encapsulantes. A 

microcápsula de Bifidobacterium BB-12 foi elaborada com a combinação de 100 g L
-1

 de leite de cabra integral em pó e 100 g L
-1

 

de inulina como agentes encapsulantes. A suspensão bacteriana foi adicionada na concentração de 100 mL L
-1

. O processo de 

microencapsulação foi realizado em equipamento spray dryer modelo B-290 (Buchi, Flawil, Suíça), utilizando ar de secagem com 

temperatura de entrada de 150 ± 2 °C e de saída de 50 ± 3 °C. A resistência das células de Bifidobacterium BB-12 não 

microencapsuladas e microencapsuladas diante aos tratamentos térmicos e tempos iguais a 55 ºC, 65 ºC e 75 ºC por 5 minutos, 10 

minutos e 15 minutos foi avaliada. A contagem de células foi realizada através de plaqueamento em profundidade com ágar MRS 

modificado com a adição de cloreto de lítio (0.2 g 100g
-1

) e propionato de sódio (0.3 g 100g
-1

). As placas foram incubadas em jarras 

de anaerobiose contendo AnaeroGen® a 37 ± 1 ºC por 72 horas. Os resultados obtidos foram analisados por meio do software 

Statistica 12.0 (Statsoft, Tulsa, EUA). Nas temperaturas e tempos estudados foram verificadas diferenças entre a contagem de 

células viáveis de Bifidobacterium BB-12 microencapsuladas e livres (não microencapsuladas), cujos valores foram maiores para a 

amostra microencapsulada. A gordura do leite é capaz de oferecer proteção aos micro-organismos probióticos durante processos 

que envolvem altas temperaturas. O efeito protetivo poderia ser também decorrente da inulina, pois a mesma pode atuar como um 

termo protetor de Bifidobacterium BB-12. Assim, por até 15 minutos, a temperatura de 55 °C a Bifidobacterium BB-12 

microencapsulada ou na forma livre permaneceram viáveis e em quantidade para denominar um produto de probiótico. Já na 

temperatura de 65 °C por até 15 minutos somente a forma microencapsulada apresentou viabilidade, enquanto para a temperatura de 

75 °C nenhuma das duas formas foi viável. Por fim, a microcápsula formada foi capaz de proteger as bifidobactérias de injúrias 

causadas pelo tratamento térmico de 55 °C e 65 °C por até 15 minutos. Nas formas avaliadas o tratamento térmico de 75 °C não foi 

capaz de manter a viabilidade da bifidobactéria. 

 

 

Órgãos Financiadores: CNPq 
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Resumo: Probióticos são definidos como bactérias que afetam beneficamente o hospedeiro quando administrados em quantidades 

adequadas e de forma contínua. Para ser considerado probiótico, o produto deve possuir contagem de células viáveis igual ou 

superior a 6 log UFC/g. Métodos de microencapsulação podem ser aplicados com o intuito de melhorar a sobrevivência de 

microrganismos probióticos durante o processamento e a estocagem de alimentos, bem como através da sua passagem pelo sistema 

gastrointestinal. O método de spray drying consiste na microencapsulação de bactérias por uma membrana semipermeável, que 

confere proteção em relação ao meio externo. A ausência de pesquisas em relação à microencapsulação de Bifidobacterium BB-12 

com leite de cabra revela o fator inovador deste estudo. Para a formulação da microcápsula, foi preparado uma solução alimentação 

GM, contendo 20% de leite de cabra. Uma suspensão contendo bifidobactéria foi misturada a solução de alimentação, que 

posteriormente foi submetido à microencapsulação por spray drying, operando em temperatura de entrada e de saída de 150 ± 1ºC e 

50 ± 3ºC, respectivamente. Para avaliação da viabilidade na estocagem, as microcápsulas foram armazenadas a 4 e 25ºC durante 60 

dias. Antes de avaliar a viabilidade, as células probióticas foram liberadas das microcápsulas através de homogeneização em 

tampão fosfato (pH 7,0; 0,1 M). A contagem de Bifidobacterium BB-12 foi realizada através de pour plate utilizando meio MRS-

LP, com incubação em anaerobiose a 37 ± 1 ºC por 72 horas.  Durante 60 dias de estocagem a 4 ºC, pode-se observar a manutenção 

(P > 0,05)  na contagem de células viáveis na microcápsula contendo leite de cabra reconstituído (GM). Além disso, todas as 

contagens apresentaram valores superiores a 6 log UFC/g durante todo o tempo de armazenamento, sendo esta uma característica 

importante para a caracterização do produto como probiótico. Por outro lado, a microcápsula estocada sob 25 ºC apresentou redução 

(P < 0,05) na contagem das células viáveis de bifidobactérias após 20, 40 e 60 dias de armazenamento. Sendo que, após 40 dias a 

contagem das células viáveis de bifidobactérias apresentaram valores superiores a 6 log UFC/g, caracterizando a microcápsula 

como probiótica. Porém, após os 60 dias de armazenamento a 25 ºC a microcápsula deixou de ser considerada probiótica (< 6 log 

UFC/g). A continuação dos processos metabólicos das bactérias nessa temperatura leva ao acumulo de metabólitos tóxicos, levando 

a morte celular. Desta forma, o efeito protetor do leite de cabra a 4 ºC foi observado, uma vez que nestas condições as bactérias 

estão em estado latente, ou seja, as reações químicas são reduzidas. Por fim, pôde-se verificar que a utilização de leite de cabra com 

o agente encapsulante conferiu melhor proteção às células quando armazenado a 4 ºC, podendo ser utilizado diretamente como um 

produto ou para utilização em formulações.  
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Resumo: O araçá e a acerola são frutos com potencial de cultivo no Brasil para fins comerciais. Entretanto, muitas vezes devido à 

escassez de informações relacionadas às suas características sensoriais e valor nutricional, a utilização destes frutos para este 

propósito é pouco explorada. Além disso, os ácidos orgânicos influenciam fortemente as propriedades sensoriais das frutas, como 

sabor, cor, aroma, além da acidez e pH, entretanto, poucos estudos são abordados referente a esta classe de compostos. Neste 

sentido, o presente estudo investigou o perfil de ácidos orgânicos, teor de sólidos solúveis totais, acidez titulável, pH, umidade e 

cinzas de frutos maduros de araçá amarelo e acerola cultivados em Pinhalzinho - SC. Para a avaliação do perfil de ácidos 

orgânicos, 2,0 g de amostra triturada foi diluída com 50 mL de água ultrapura (Milli-Q system, Millipore, Bedford, MA, EUA) e 

injetada em um sistema de eletroforese capilar com detector de arranjo de diodos (7100, Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

EUA). O teor de sólidos solúveis totais (
o
Brix) foi determinado usando refratômetro. A acidez titulável (g ácido cítrico 100g

-1
) foi 

determinada por titulação com NaOH 0,1 mol L
-1

. O pH foi determinado utilizando pHmetro digital (DM-22, Digimed, São Paulo, 

Brasil) e a umidade (g 100g
-1

) foi determinada por secagem a 105
o
C. Para a determinação de cinzas (g 100g

-1
), 5,0 g de amostra 

foi seca a 105
o
C, carbonizada e submetida a incineração em mufla a 525ºC por 6 horas. Como resultado, os frutos de acerola 

apresentaram valores de umidade superiores aos encontrados para os frutos de araçá (91,35 ± 2,53 e 81,40 ± 3,12 g 100g
-1

, 

respectivamente). Como consequência do menor teor de umidade, o teor de sólidos solúveis totais foi superior nos frutos de araçá 

em relação aos frutos de acerola (11 e 7 
o
Brix, respectivamente). Maior valor de pH e por consequência menor valor de acidez 

titulável foi verificado para os frutos de araçá (4,02 ± 0,01 e 0,08 ± 0,00 g ácido cítrico 100g
-1

, respectivamente), onde os 

resultados indicam os ácidos cítrico e málico como os compostos majoritários, além dos ácidos tartárico, fórmico, glicólico e 

succínico também terem sido detectados. Já os frutos de acerola, em comparação ao araçá, apresentaram valor de pH mais baixo 

(3,66 ± 0,02) e, portanto, maior acidez titulável (0,09 ± 0,00 g ácido cítrico 100g
-1

). Os resultados indicam ainda o ácido cítrico 

como o ácido orgânico majoritário deste fruto, além da presença de outros ácidos orgânicos como os ácidos tartárico, fórmico, 

málico, glucônico e succínico terem sido detectados. Ainda, os frutos de acerola apresentaram baixo teor de cinzas (0,305 ± 0,00 g 

100g
-1

) quando comparados ao araçá (0,597 ± 0,01 g 100g
-1

). Os resultados encontrados neste estudo foram de maneira geral 

similares aos reportados em outros trabalhos para araçá e acerola, além de outras frutas como jabuticaba, guabiju, jambolão, 

ressaltando especialmente a diversidade de ácidos orgânicos presentes nos frutos estudados, bem como a potencialidade de uso 

destes frutos, visto as características físico-químicas avaliadas no presente trabalho, para consumo in natura e utilização na 

indústria de alimentos. 
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Resumo: O café (Coffea arabica L.), juntamente com a água e o chá, é uma das bebidas mais consumidas e populares ao redor do 

mundo. Assim como outros produtos agrícolas, o grão do café é passível de contaminação fúngica, principalmente no decorrer de 

seu armazenamento. Em especial em condições de elevada temperatura e umidade, favorecendo a proliferação de fungos, em 

especial a espécie Aspergillus. Esta é uma espécie toxigênica, produtora de micotoxinas como a Ocratoxina A (OTA), que é de 

maior importância nessa bebida, sendo um potencial risco à saúde dos consumidores, por ter potencial teratogênico, 

carcinogênico, nefrotóxico e até neurotóxico. Este trabalho teve como objetivo detectar a presença de OTA em cafés moídos, de 

diversos tipos, e comercializados em embalagens à vácuo, entre junho de 2016 e julho de 2017. Foram analisadas 32 amostras de 

café Laboratório de Micotoxinas e Contaminantes Alimentares (LABMICO) da Universidade Federal de Santa Catarina, pela 

Metodologia de Soarez e Rodriguez-Amaya para Multitoxinas (AOAC, 1987). Após a extração e remoção dos interferentes da 

amostra, o extrato foi esgotado a uma temperatura de 60°C em heating block com corrente de nitrogênio e redissolvidos em 200 µl 

de Tolueno, onde volumes de 1, 2,5 e 5µl foram aplicados na placa cromatográfica de sílica gel G60, juntamente com padrões de 

OTA com concentração de 10 µl, sendo um dos plots de 5 µl com sobreposição da amostra e do padrão para alertar possíveis 

interposições na leitura da placa. A observação foi realizada pela fluorescência em exposição à luz ultravioleta (UV-λ 360 nm). 

Este método possui limite de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ) de 5 µg/kg e 10 µg/kg, respectivamente. Como resultado, 

do total de amostras analisadas, apenas 4 (12,5%) apresentaram a contaminação por OTA, variando de 4,6 a 106,66 µg/kg. 

Comparando-se com a legislação brasileira (RDC n° 7 de 2011 da ANVISA), que estabelece o limite máximo permitido (LMT) de 

10 µg/kg de OTA no café, observou-se que das 4 quatro contaminações, 3 (75%) ficaram acima do LMT. Diante do exposto, 

pode-se verificar que as amostras de cafés não estão isentas da presença da OTA, com um percentual considerável do total 

analisado apontando essa contaminação e, em grande parte, acima do permitido na legislação vigente. Dessa maneira, deve-se 

atentar para a cadeia produtiva do grão do café, evitando a contaminação fúngica do mesmo, e consequentemente livre de 

micotoxinas. O controle da contaminação por OTA no café é indispensável para manter a segurança no produto final 

comercializado, não pensando apenas na saúde do consumidor, mas também na economia, visto que o Brasil é o maior produtor e 

exportador de café do mundo e a legislação internacional é mais rigorosa em relação à brasileira. 
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Resumo: O alimento muitas vezes está atrelado à cultura local de uma população, tornando-se parte de sua tradição e forma de 

sustento. Na região sul do Brasil, podemos observar este fato com o Queijo Artesanal Serrano (QAS), um produto típico de uma 

região de 16.000 km
2
 entre os Campos de Cima da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul, e o Planalto Sul de Santa Catarina.  

Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de informações na literatura sobre sua história e forma de produção, 

dando embasamento para identificar este produto e aplicar a eles a legislação vigente de fiscalização. A produção do QAS teve  

início há mais de duzentos anos, concomitantemente à colonização local pelos tropeiros e se manteve ao longo das gerações, 

fortalecendo sua importância econômica e social. Atualmente, 14 municípios gaúchos e 18 catarinenses produzem e 

comercializam o queijo, que compõe de 10 a 60% da renda dos pequenos produtores da agricultura familiar da região. Santa 

Catarina 2 mil pessoas produzindo cerca de 1,6 mil toneladas de QAS por ano, com um faturamento bruto estipulado em R$21 

milhões de reais. Este queijo é produzido com o leite bovino cru proveniente de diversas raças, principalmente de corte e 

cruzamentos, obtido e beneficiado na propriedade de origem. A produção começa logo após a ordenha, com a filtração do leite 

para remoção de sujidades. Posteriormente é adicionado o coalho, geralmente uma mistura das enzimas quimosina, renina e 

pepsina bovina, formando um coágulo firme. Ao fim de 60 minutos é feita a quebra do coalho e seu descanso por 10 a 15 

minutos. O coalho é novamente quebrado e seu soro removido. Em seguida é feita a salga diretamente na massa, que é sovada, 

enformada e prensada, permanecendo assim por 12 horas. O queijo é então invertido e novamente prensado por mais 24 horas. 

As peças são desenformadas e levadas para as prateleiras de maturação onde ficarão por um período de tempo que varia de 10 a 

90 dias. Por fim, é obtido um queijo com consistência firme, cor e sabor próprios, massa uniforme, isenta de corantes e 

conservantes, com ou sem olhaduras mecânicas. O comércio do Queijo Serrano, assim como muitos queijos artesanais ocorre o 

ano inteiro e é em grande parte irregular, apesar da sua tradição e importância para economia e cultura. É difícil para os 

produtores atenderem às exigências estruturais de produção e sanidade apresentadas na atual legislação brasileira. Sendo assim, 

as unidades produtoras que possuem estas características de produção do QAS vêm buscando adequação de seus produtos para 

atender os requisitos de um alimento seguro, mas ainda seguindo a linha de alimentos slow food, que valorizam a tradição, 

sustentabilidade e incentivo aos pequenos produtores. Para tanto, o Governo de Santa Catarina sancionou a lei n°17.003, de 1° 

de setembro de 2016, que dispõe sobre a produção e a comercialização do queijo artesanal serrano, no Estado de Santa Catarina, 

para auxiliar no desenvolvimento do comércio deste produto e na obtenção da sua identidade geográfica. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de inulina como substituto de gordura nas propriedades 

físicas e químicas do doce de leite de cabra funcional (Capra aegragus). O leite de cabra possui grande importância para o 

desenvolvimento de novos nichos de mercado, produzindo uma grande variedade de produtos inovadores, como por 

exemplo, os alimentos funcionais adicionados de inulina, uma fibra dietética com funcionalidade prébiotica que não 

interfere no sabor do produto final, além de proporcionar benefícios à saúde. Foram elaboradas três formulações a partir do 

leite de cabra integral, do leite de cabra desnatado e do leite de cabra desnatado com adição de 10 % de inulina. As amostras 

obtidas foram avaliadas quanto às características físico-químicas, quanto à análise de cor e quanto aos parâmetros de 

textura. Pôde-se verificar que esta adição da inulina contribuiu para obtenção de um doce de leite de cabra com reduzido 

teor de gordura, mas com maior rendimento quando comparado aos elaborados a partir do leite de cabra integral ou leite de 

cabra desnatado. Assim, foi observado também que o doce de leite elaborado com leite de cabra desnatado e inulina 

apresentou menor teor de proteína, no entanto, este valor ficou dentro do limite estipulado pela legislação vigente. A inulina 

também gerou maior escurecimento do doce de leite, mas assim como em todas as amostras foi observado um predomínio 

da cor amarela. Em relação à cor pode-se concluir que a gordura ou a inulina serviram como agentes protetores na 

elaboração de doce de leite de cabra. Por fim, a adição de inulina no leite de cabra desnatado contribuiu para obtenção de 

um doce de leite de cabra mais firme, elástico, adesivo e gomoso 
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Resumo: A utilização de insetos como uma fonte sustentável e segura para a produção de alimentos para consumo humano e 

animal é uma prática que vem se tornando popular ao redor do mundo nos últimos anos. O inseto T. molitor é rico em proteínas 

(47 a 60 %, em base seca), lípidios (31 a 43 %, em base seca) e contém níveis elevados de ácidos graxos monoinsaturados. Este 

trabalho investigou o perfil de ácidos graxos do músculo do camarão L. vannamei, alimentado com dietas contendo diferentes 

níveis de substituição (0, 25, 50, 75 e 100 %) de farinha de peixe pela farinha de larva de T. molitor (TM). Os lipídeos totais foram 

extraídos pelo método de Folch et al. (1957), submetidos ao método de metilação conforme descrito por O‟Fallon et al. (2007) e 

separados por um cromatógrafo gasoso GC-2014 (Shimadzu, Kioto, Japão). Os principais ácidos graxos observados no músculo 

dos camarões alimentados com até 25 % de substituição de farinha de peixe por TM foram, em ordem decrescente, por grama de 

lipídeo (base seca):   linoleico (LA, C18:2n6), 175,76 mg, palmítico (C16:0), 136,78 mg,  oleico (C18:1n9), 108,29 mg, esteárico 

(C18:0), 78,04 mg, eicosapentaenoico (EPA, C20:5n3), 62,10 mg e docosahexaenoico (DHA, C22:6n3), 61,45 mg. Contudo, a 

partir de 50 % de substituição da farinha de peixe por TM, esta ordem alterou e o ácido oleico tornou-se o principal ácido graxo 

(167,28 mg). Como um reflexo das dietas fornecidas aos camarões, a quantidade de ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) 

aumentou linearmente no músculo com os níveis crescentes de substituição de farinha de peixe por TM, particularmente devido ao 

ácido oléico proveniente da TM. Por outro lado, a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs)  n6 e n3 não seguiu a 

mesma tendência, diminuiu linearmente com o aumento da TM nas dietas. A concentração do ácido araquidônico (ARA, 

C20:4n6) no músculo dos camarões de cada tratamento foi superior a do ARA presente nas dietas correspondentes, o que 

demonstra que os camarões foram capazes de utilizar o LA para sintetizar o ARA por meio do alongamento (adição de dois 

carbonos) e dessaturação (adição de duas duplas ligações) do sistema enzimático ácido graxo-sintetase. As concentrações de EPA 

e DHA no músculo do camarão também foram superiores às concentrações da dieta, o que sugere que os camarões podem ter 

realizado uma retenção seletiva desses PUFAs. Um comportamento semelhante foi observado em tilápias alimentadas com dietas 

contendo TM. O uso de TM como substituto de farinha de peixe nas dietas de L. vannamei teve um efeito adverso no perfil de 

ácidos graxos do músculo camarão, porém mesmo com a maior substituição a proporção de n3/n6 permaneceu dentro da 

concentração ótima para ingestão humana, com valores entre 0,25 e 1,0. Portanto, o uso da farinha de T. molitor para a produção 

de camarão é uma alternativa viável para as dietas cada vez mais caras à base de farinha de peixe. 
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Resumo: O safrol (1,2-metilenodioxi-4-alilbenzeno) é um constituinte de ocorrência natural encontrado em uma ampla gama de 

concentrações em mais de 70 óleos essenciais derivados de fontes botânicas, sendo que estudos experimentais já comprovaram 

sua toxicidade (indução de tumores malignos em roedores). Objetiva-se então, estabelecer as condições necessárias para a 

determinação de safrol em óleos essenciais por HPLC/DAD, seguindo as normativas da resolução 899 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), de 29/05/2003 . As condições de análise utilizadas foram fluxo de 1,2 mL min
-1

, comprimento de 

onda de 290 nm, split bandwidth de 2 nm, tempo de corrida de 35 minutos e fase móvel composta de acetonitrilo e água (eluição 

por gradiente). A coluna utilizada foi Luna, C18, 4,6 x 150 mm, 5 μm (Agilent™), com temperatura do forno de 20 ºC e volume 

de injeção de 6 µL. A quantificação do composto de interesse foi feita por padronização externa, sendo que a abrangência da 

curva foi de 49,95 mg kg
-1

 a 999,90 mg kg
-1

. Os óleos essenciais foram preparados pesando-se 1g da amostra em balão 

volumétrico de 10 mL, completando-o com etanol P.A. Também foram feitos testes em óleo macis, cânfora e ylang ylang. As 

especificações foram determinadas seguindo a legislação brasileira de aromas (RDC 02/2007, ANVISA). A metodologia analítica 

apresentou-se específica, linear com coeficientes de correlação superiores a 0,99; precisa (CV < 5%), sensível (limites de detecção 

de 0,10 mg kg
-1

 e de quantificação de 0,34 mg kg
-1

) e exata (recuperação de 96,64 %), com picos simétricos e sem caudas. Estes 

valores permitem que a metodologia possa ser introduzida, por exemplo, no controle de qualidade sendo aplicada a análise de 

óleos essenciais. De acordo com a literatura,
 
os valores encontrados para os parâmetros de validação deste método estão 

adequados, tornando a metodologia validada. Outros métodos de quantificação para safrol já são utilizados, entretanto por GC-MS 

e com outras faixas de quantificação. Trabalhos como “Identification of tertiary aminomethylenedioxypropriophenones as urinary 

metabolites of safrole in the rat and guinea pig”, de 1971, já tratam da quantificação do composto safrol. Entretanto, tratando-se 

de análise instrumental, a metodologia necessita de atualizações.  
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De considerável valor comercial, devido principalmente às suas características sensoriais, na forma fresca ou processada, os 

morangos podem sofrer danos quando submetidos ao armazenamento sob congelamento. As características físico-químicas e de 

cor são uma forma de avaliação que podem estar relacionadas com a aceitação por parte dos consumidores e, influenciam na 

opção pela compra do produto. Agentes protetores crioscópicos, tais como proteínas anticongelantes, podem diminuir os danos 

nos morangos congelados, com a formação de pequenos cristais de gelo, o que possibilita criar oportunidade para o mercado 

consumidor deste produto em alimentos processados onde é requerido, principalmente em sorvetes. Este estudo tem como 

objetivo avaliar o efeito de dois processos, infiltração de proteína anticongelante a vácuo e congelamento, nas características 

fisico-químicas e de cor das polpas de morango hidropônico (Fragaria ananassa Duch). Parâmetros como sólidos solúveis totais, 

pH, acidez titulável, acidez em ácido cítrico e cor pelo sistema Cielab foram a base da caracterização das polpas. Dois grupos 

foram avaliados, controle e congelados. No grupo controle, os morangos hidropônicos inteiros, foram submetidos ao processo de 

impregnação a vácuo, após foram elaboradas polpas dos morangos in natura, e com a adição da proteína anticongelante. O outro 

grupo, com e sem a adição da proteína anticongelante foi submetido ao congelamento pelo período de 45 dias, e avaliado após o 

descongelamento. Os resultados obtidos para as características físico-químicas, não apresentaram diferença estatística entre os 

tratamentos. Para a cor no sistema Cielab, não houve diferença significativa entre os tratamentos nos parâmetros L* e b*. Já no 

parâmetro a*, que indica a cromaticidade do verde (a-) para o vermelho (a+), os valores se mantiveram positivos indicando a 

tonalidade vermelha do morango e houve diferença entre os morangos descongelados sem a proteína e com a proteína 

anticongelante. Sem a proteína anticongelante houve diminuição no parâmetro a*, o que indica a formação de grandes cristais de 

gelo, causando danos nas paredes celulares vegetais e, aos pigmentos. Com a proteína anticongelante houve um aumento no 

parâmetro a*, o que indica preservação do pigmento de coloração avermelhada. Assim, estes resultados mostram que a adição de 

proteína anticongelante preserva as características físico-químicas e de cor dos morangos, já que ambos, morango in natura e 

morango impregnado com a proteína, não apresentam diferença estatística nos atributos avaliados. 

 

Órgãos Financiadores: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil – CNPq. 

 

Palavras-chave: Caracterização. Fragaria ananassa Duch hidropônico. Infiltração a vácuo. Congelamento. 
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Resumo: A crioconcentração é um processo apropriado para a indústria alimentícia devido às baixas temperaturas operacionais 

desta tecnologia, que evitam a degradação de compostos termossensíveis, voláteis e diminuem a ação de enzimas, sendo o uso 

desta tecnologia compatível com a amora-preta, devido ao perfil de compostos fenólicos e antioxidantes termossensíveis 

apresentado pela fruta. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da crioconcentração em blocos, em três estágios, sobre o suco 

de amora-preta (Rubus sp). Foram determinados os teores de sólidos solúveis totais (ºBrix), fator de concentração, eficiência do 

processo, densidade, pH, acidez titulável e parâmetros de cor nas amostras de suco e suas frações de concentrados e gelos, obtidos 

em cada um dos três estágios da crioconcentração. Ao final, pode-se observar que o método de crioconcentração em blocos até o 

terceiro estágio mostrou potencial para concentração de suco de amora-preta. Quando comparados ao suco de amora-preta, os três 

concentrados apresentaram maiores teores de sólidos totais. Como esperado, o fator de concentração aumentou em todas as etapas 

da crioconcentração, chegando a um valor aproximado de 3. Quanto à eficiência do processo, que foi maior no segundo estágio, 

recomenda-se o concentrado deste estágio para uma futura utilização. Em relação às demais propriedades físicas e químicas 

avaliadas, observou-se que a densidade também aumentou com o teor de sólidos solúveis. Já os valores para o pH e para a acidez 

titulável apresentaram grande variação entre concentrados, gelos e suco. Quanto aos parâmetros de cor, o gelo do primeiro estágio 

de crioconcentração foi o mais claro, enquanto todos os outros concentrados e gelos apresentaram-se mais escuros que o suco de 

amora-preta. Todas as amostras incluindo o suco de amora-preta apresentaram tendência à coloração vermelho-azulada. 

 

Órgãos Financiadores: CNPq.  

 

Palavras-chave: Crioconcentração. Amora-preta. Rubus sp. Caracterização. 
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Resumo: O aumento da prevalência de intolerância à lactose na população tem despertado o interesse do setor alimentício nos 

últimos anos. Assim, o desenvolvimento de leites fermentados com baixo teor de lactose adicionados de ingredientes prebióticos 

apresenta-se como uma alternativa inovadora e promissora para suprir a demanda de consumidores que apresentam a restrição de 

consumo de derivados lácteos tradicionais e que ao mesmo tempo anseiam pelo consumo de fibras alimentares. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito da adição do prebiótico inulina na composição físico-química de leites fermentados com baixo teor de 

lactose. Primeiramente, foi obtido o leite com baixo teor de lactose, empregando a enzima lactase no leite pasteurizado padronizado 

(3% de gordura), de acordo com dosagem indicada pelo fabricante (1,5%). O processo de hidrólise foi realizado a 38ºC por 120 

min, sendo controlado por crioscopia. Após a hidrólise, o leite foi tratado termicamente a 90 ºC por 15 min. Os leites fermentados 

com baixo teor de lactose foram produzidos utilizando fermento lácteo composto por L. acidophilus LA-5
®
, Bifidobacterium BB-

12
®
 e S. thermophilus. Foram elaboradas duas formulações de leites fermentados denominados controle, sem adição de inulina, e 

prebiótico, com adição de 5 % de inulina (quantidade mínima recomendada no produto pronto para consumo para que o alimento 

seja considerado prebiótico, segundo a ANVISA). As amostras foram acondicionadas em embalagens plásticas, seladas e mantidas 

sob-refrigeração a 4 ± 1°C até a realização das análises. As análises de sólidos totais, lipídeos, proteínas, cinzas e a determinação da 

lactose foram realizadas no dia 1 de armazenamento, enquanto que o pH e a acidez foram avaliados nos dias 1 e 28 de 

armazenamento. A determinação da lactose foi realizada em cromatógrafo de íons com detector amperométrico. As medidas dos 

valores de pH foram determinadas através de potenciômetro, enquanto a acidez (g ácido láctico/100g) foi determinada através da 

titulação da amostra com NaOH 0,1 mol/L. Ambas as amostras apresentaram teor de lactose inferior a 50 mg/100g.  Como 

esperado, o leite fermentado prebiótico apresentou maior (P<0,05) teor de sólidos totais (21,38 g/100g) que a amostra controle 

(16,79 g/100g). Por outro lado, não foram verificadas diferenças (P>0,05) entre os leites fermentados controle e prebiótico com 

relação aos resultados de lipídeos (3,99 g e 3,98 g/100g, respectivamente) e cinzas (0,75g/100g, para ambas as amostras). Com 

relação ao teor de proteínas, os leites fermentados controle e prebiótico apresentaram teor igual a 3,41 g e 3,30 g por 100 g de 

produto, respectivamente, estando de acordo com o que preconiza a legislação (mínimo de 2,9 g/100g). Não foram observadas 

diferenças (P>0,05) nos valores de acidez entre as amostras e durante o armazenamento, os quais variaram entre 0,77 e 0,79 g ácido 

láctico/100g. Porém, houve uma redução (P<0,05) nos valores de pH de ambos os leites fermentado entre os dias 1 e 28 de 

armazenamento, devido à persistente atividade das bactérias.  Dessa forma, pode-se concluir que, de modo geral, a adição do 

prebiótico inulina não teve grande influência na composição físico-química dos leites fermentados com baixo teor de lactose 

elaborados.  

 

Órgãos Financiadores: CNPq. 

 

Palavras-chave: Leite fermentado. Prebiótico. Físico-química. 
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Resumo: O plasma é usado hoje para uma variedade de aplicações comerciais que vão desde a tecnologia microeletrônica até 

melhoria de propriedades de barreira em materiais de embalagem, esterilização de alimentos e tratamento de resíduos tóxicos. Em 

alimentos, o plasma a frio é uma tecnologia de processamento não-térmico que usa gases energéticos e reativos para inativar 

microrganismos contaminantes como fungos e bactérias. Este método de desinfecção utiliza tensão elétrica e um gás transportador, 

como oxigênio, nitrogênio ou argônio, não sendo necessários agentes químicos e não deixando resíduos tóxicos. Através de um 

campo elétrico, o plasma é gerado, tornando este processo adequado para a descontaminação, ganhando destaque na utilização em 

alimentos.  A descontaminação ocorre devido a composição química do plasma gerado que pode ser fótons ultravioletas (UV), e 

espécies reativas como superóxido, radicais hidroxilo, óxido nítrico e ozônio. A ação no microrganismo resulta na oxidação na 

superfície externa das células microbianas, agindo sobre a dupla camada de ácidos graxos insaturados da membrana celular, nos 

aminoácidos e ácidos nucleicos de células e esporos, levando à morte celular. Devido a essa ação descontaminante, trabalhos já 

foram realizados em alimentos como leite, queijo, pimenta em pó e em sementes de grãos (trigo, soja, milho, feijão, cevada, aveia e 

centeio) na redução e inativação de bactérias (Escherichia coli, Salmonella sp., Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus) e 

fungos (Aspergillus ssp. e Penicillium ssp.). Em estudo mais recente, o plasma a frio foi utilizado na mortalidade do inseto besouro 

castanho (Tribolium castaneum) em farinha de trigo armazenada. Em leite cru autores observaram a redução significativa de 54% 

de E. coli após o tratamento de plasma a frio por descarga corona (9 kV), utilizando oxigênio como gás, por 3 min. Em queijo, após 

2 min de exposição ao plasma a frio utilizando gás hélio a 75, 100 e 125 W, as células viáveis de L. monocytogenes foram reduzidas 

em 1,70, 2,78 e 5,82 log, respectivamente. E mais do que 8 log de redução a 150 W. Em relação a redução de fungos (Aspergillus e 

Penicillium) em sementes de trigo, milho e soja, autores observaram a redução de 3 log quando comparado com a contaminação 

inicial em 15 min de exposição ao plasma (300 W), sem modificar a germinação. Em pimenta em pó, o A. flavus foi reduzido a 2,5 

log em um tratamento de 20 min a 900 W. Em insetos, o tempo de exposição (1 a 5 min) e tensão (1000 a 2500V), autores 

observaram a taxa de mortalidade do besouro castanho em farinha de trigo. Houve um aumento significativo da taxa de mortalidade 

com aumento da tensão aplicada e tempo de exposição. As principais limitações para o plasma frio são o desenvolvimento 

relativamente novo da tecnologia na área de alimentos, a variedade e complexidade do equipamento necessário e os impactos 

amplamente inexplorados do tratamento sobre as qualidades sensoriais e nutricionais dos alimentos tratados. No entanto, essa área 

de tecnologia é promissora e é objeto de pesquisa ativa para aumentar a eficácia.  

 

Órgãos Financiadores: CNPq.  
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Resumo: Os alimentos podem representar o risco de consumo caso contenham substâncias estranhas, ou seja, que não fazem parte 

de sua composição. Por este motivo, as análises micro e macroscópica alimentar colaboram com o monitoramento da qualidade 

sanitária dos alimentos. O Laboratório de Microscopia de Alimentos (NUMIC) realiza estes ensaios para detecção de matérias 

estranhas, indicativas de risco para a saúde humana e/ou indicativo de falhas de boas práticas de fabricação. Com objetivo de avaliar 

a qualidade macro e microscópica das amostras de polvilho, foi realizada uma sistematização dos resultados obtidos nos meses de 

janeiro a junho de 2017. No período estudado, foram realizadas 1110 análises no NUMIC, incluindo 103 análises de polvilho (9,3 

% do total), sendo 53 (51,4%) análises microscópicas e 50 (48,5%) análises macroscópicas. Os métodos utilizados para as análises 

foram: Official Methods of Analysis of AOAC International (AOAC nº 972.35) e U.S. Food & Drug Administration (FDA, 1984) 

para matérias estranhas microscópicas e macroscópicas, respectivamente. Do total de análises realizadas em polvilho, 40 (38,8%) 

amostras foram reprovadas sendo 26 (65,0%) delas em ensaios microscópicos e 14 (35,0%) em macroscópicos. Nas análises 

microscópicas, as não conformidades ocorreram devido a presença de fragmentos de insetos (84,6%) seguido por insetos inteiros 

(34,6%), pelos de roedores, ácaros inteiros (11,5% cada) e fragmentos de larvas (3,8%). Também foi possível observar que, entre as 

amostras reprovadas, 95% delas eram de polvilho seco e apenas 5% de polvilho úmido, evidenciando a necessidade de atender as 

normas de Boas Práticas de Fabricação durante o processo produtivo, especialmente na etapa de secagem. Cabe salientar que não há 

limite de tolerância, estabelecidos na RDC 14/2014, para matérias estranhas em polvilhos. Os resultados obtidos apontam para a 

necessidade de estabelecimentos de padrões legais para a segurança do consumo deste alimento. 
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Resumo: Com frequência são relatadas fraudes em alimentos comercializados. As técnicas de microscopia de alimentos são 

essenciais tanto para controle da higiene da matéria-prima como do produto final. As análises de matérias estranhas envolvem a 

investigação de sujidades leves e pesadas não características do produto, estas análises envolvem elementos de origem não 

biológica como: vidro, sedimento, metais, etc; e de origem biológica como: infestações por insetos, pelos de roedores, bárbulas de 

pássaro, caracterização de larvas, presença de parasitas, fragmentos de insetos; também são pesquisados outros elementos de 

sujidades prejudiciais à saúde humana. Por meio de análises de elementos histológicos, pode ser comprovada a presença de todos os 

componentes do produto, possíveis falhas de processo e fraudes. O Laboratório de Microscopia de Alimentos (NUMIC) realiza, 

além destes ensaios, a avaliação de embalagens e da rotulagem em alimentos e correlatos. Este trabalho apresenta um levantamento 

das análises realizadas entre os meses de janeiro a junho de 2017, segundo as metodologias preconizadas pela Official Methods of 

Analysis of AOAC International (AOAC, 2016), U.S. Food & Drug Administration (FDA, 1984) e Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

1999). A conformidade dos ensaios foi determinada por atendimento à RDC 14/2014 e Regulamentos Técnicos específicos para 

rotulagem. No período estudado, foram realizadas 1110 análises no NUMIC, sendo 332 (29,9%) de matérias estranhas 

microscópicas, 321 (28,9%) de macroscópicas, 196 (17,7%) de rotulagem, 175 (15,8%) de avaliação da embalagem e 86 (7,7%) de 

elementos histológicos, cascas e paus, ovos de insetos e tecidos inferiores. Os cinco alimentos mais analisados foram: 137 (12,3%) 

amostras de farinhas, 124 (11,2%) de grãos, 122 (11,0%) de carnes, 106 (9,5%) de café torrado e moído e 103 (9,3%) de polvilho. 

Do total analisado, 59 (5,3%) das amostras foram reprovadas, a não conformidade mais frequente foi relacionada à rotulagem 

(39,0%), presença de fragmentos de insetos (35,6%) e insetos inteiros (16,9%). O alimento com mais índice de irregularidades foi o 

polvilho, com 44,1% das amostras analisadas. Os dados apontam para a importância da observação dos procedimentos de boas 

práticas durante o processamento industrial e da realização continuada de ações de monitoramento e fiscalização da qualidade dos 

alimentos como uma ferramenta para a garantia da segurança do seu consumo. 

 

Palavras-chave: Análises microscópicas. Análises macroscópicas. Alimentos. Matérias estranhas. Rotulagem. 
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Resumo: Visto a grande demanda por alimentos que atendam dietas específicas e a procura dos consumidores pela praticidade na 

hora de se alimentar, neste trabalho foi desenvolvido um nhoque de batata doce, com e sem a adição de goma xantana, ao molho 

marinara, sem glúten e sem produtos de origem animal para ser comercializado na forma congelada, para posterior aquecimento em 

forno convencional ou micro-ondas. Goma xantana foi adicionada como alternativa ao glúten para criar uma rede com amido que 

possa suportar as tensões físicas de cozinhar e de transmitir a firmeza do produto cozido. Foram desenvolvidas 4 formulações com 

0,2; 0,1; 0,05 e 0% de goma xantana, submetidas ao congelamento e posterior aquecimento em forno micro-ondas e em forno 

convencional, nas quais os parâmetros de firmeza, adesividade e consistência foram medidos no texturômetro TA-XT2i. Nas 

formulações com 0,2 e 0% de goma xantana foram determinados o teor de umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos totais, 

conforme a metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) e realizadas análises microbiológicas quanto a presença de 

Salmonella, contagem de estafilococos coagulase positiva e de Bacillus cereus e enumeração de coliformes termotolerantes  

segundo metodologia proposta por Silva et al, 2010. As análises de textura não apresentaram diferença estatística significativa 

(p<0,05) entre as 4 formulações submetidas aos dois processos de aquecimento. A análise da composição centesimal revelou que a 

formulação com adição de goma xantana tem menor teor de lipídios totais e menor valor calórico. A segurança do produto foi 

confirmada através das análises microbiológicas, sendo que todas as amostras analisadas apresentaram valores dentro dos padrões 

exigidos pela legislação vigente (RDC 12/01), demonstrando que as boas práticas de fabricação foram observadas durante o 

processamento e armazenamento. Ainda foi realizada uma breve análise financeira, a qual demonstrou que o produto tem potencial 

para dar lucro à empresa. 
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Resumo: O estilo de vida nos últimos anos tem trazido mudanças na alimentação da população, que vem buscando saúde e 

sustentabilidade. Apesar de não ter uma regulamentação própria vigente, a comercialização a granel de alimentos vem crescendo 

principalmente no setor de produtos naturais. Com objetivo de verificar a segurança dos produtos comercializados e as condições 

dos estabelecimentos quanto ao atendimento das BPF, foram analisadas amostras coletadas em 26 pontos comerciais da região 

central de Florianópolis nos meses de setembro e outubro de 2015 quanto aos critérios microbiológicos e atividade de água. Os 

micro-organismos avaliados foram: coliformes totais e termotolerantes, Salmonella e bolores e leveduras e os resultados foram 

comparados com os padrões estabelecidos pela RDC nº 12/01 - Regulamento Técnico Sobre Padrões de Alimentos. Todas as 

amostras apresentaram ausência de Salmonella sp. e se mantiveram abaixo do limite estabelecido para a enumeração de coliformes 

termotolerantes. A contagem de bolores e leveduras e enumeração de coliformes totais variou, respectivamente, entre: <102 a 

6x103 UFC/g e <3 a >1,1x103 NMP/g. Em relação ao atendimento às BPFs, todos os locais de coleta eram climatizados, estavam 

higienizados, as amostras estavam contidas em recipientes fechados e eram coletadas som utensílio próprio. Foi observada não 

conformidade no momento do porcionamento para o consumidor em 50% dos pontos de venda. 

 

Palavras-chave: Castanha-do-Brasil. Coliformes; Salmonella sp.. Bolores e leveduras. Atividade de água. BPF. 
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Resumo: O pescado apresenta características de pH próximo da neutralidade, elevada atividade de água e aos altos teores de 

nutrientes, que os tornam altamente suscetíveis à deterioração e podem ser o veículos de doenças transmitidas por alimentos, por 

isso exigem cuidados especiais durante toda manipulação, desde a captura até a comercialização. A contaminação pode ocorrer no 

ambiente aquático, devido às condições da água de captura, mas as condições de manipulação e conservação são determinantes para 

a qualidade final. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de filés de pescada (Cynoscion sp.) frescos, 

comercializados entre fevereiro e abril de 2016, no Mercado Público Municipal de Florianópolis, a qualidade do gelo utilizado na 

sua conservação e o atendimento às Boas Práticas de Fabricação utilizando o roteiro adaptado de auto inspeção prévia para 

peixarias da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Nas 36 amostras de pescado foram realizadas análises de Salmonella 

sp., estafilococos coagulase positiva, coliformes termotolerantes e Escherichia coli, de acordo com as metodologias propostas por 

Silva et al. (2010). Nas 36 amostras de gelo foram feitas análises de coliformes totais e termotolerantes conforme metodologia 

adaptada do APHA. Nas amostras de pescados não foi detectada a presença de Salmonella sp. e em apenas uma amostra foi 

encontrado 2x102 UFC.g
-1

 de Estafilococos coagulase positiva. 36% das amostras apresentaram contaminação por coliformes 

termotolerantes com valores variando de <3 a 240 NMP.g
-1

, sendo confirmada a presença de E. coli em 16% das amostras. Em 

100% das amostras de gelo foi constatada a presença de coliformes, com valores acima de 23 NMP.g-1 de coliformes totais e entre 

3,6 NMP.g
-1

 e >23 NMP.g
-1

 de coliformes termotolerantes. Na avaliação do atendimento às Boas Práticas de Fabricação, é 

necessário reforçar a conscientização dos trabalhadores sobre hábitos incorretos como a manipulação de pescados e dinheiro 

concomitantemente e sem utilização de luvas. Em conclusão, a maioria das amostras de pescado analisadas não oferece risco à 

saúde dos consumidores, porém as altas contagens de coliformes termotolerantes e presença de E. coli nas amostras de peixe 

demonstram falha na aplicação de boas práticas de manipulação. Todas as amostras de gelo estavam impróprias para a utilização e 

oferecem risco de contaminar o pescado. Consideramos necessário o monitoramento e fiscalização mais rigorosa da qualidade 

higiênico-sanitária na busca de condições que garantam a qualidade do gelo e a segurança alimentar.   

 

Palavras-chave: Pescado. Gelo. Coliformes. BPF. Segurança alimentar.  
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A castanha de chichá (S. striata St Hil e Naud) pertence à família Malvaceae e é originária da Índia e Malásia e, no Brasil 

adaptou-se bem as terras semiáridas do Cerrado onde é consumida pela população local, na forma crua ou torrada. A casca que 

envolve a castanha também é utilizada para o preparo de chá. Informações sobre a atividade antioxidante da castanha de chichá e 

de seus subprodutos são escassas na literatura. Este trabalho teve como objetivo determinar o teor de compostos fenólicos totais 

(FT), o teor de taninos condensados (TC) e avaliar a atividade antioxidante dos extratos da castanha, casca e película de chichá. 

Após serem moídas, as castanhas, cascas e películas da chichá foram submetidas a extração pelo método de infusão assistida por 

ultra-som, utilizando água como solvente de extração. A determinação do teor de FT foi realizada pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau e o teor de TC foi determinado de acordo com ensaio de vanilina. A atividade 

antioxidante dos extratos foi medida através dos métodos ABTS, DPPH e FRAP. Dentre as amostras analisadas a película 

apresentou maior conteúdo de FT (26,26 mg GAE. g
-1

), seguido da casca (21,42 mg GAE. g
-1

) e castanha (16,85 mg GAE. g
-1

). 

Para o ensaio de atividade antioxidante ABTS foram encontrados resultados na mesma ordem, película > casca > castanha com 

13,25, 8,71 e 5,85 µmol TEAC.g
-1

, respectivamente. Da mesma forma, o ensaio de capacidade redutora avaliado pelo método 

FRAP mostrou a mesma tendência película > casca > castanha, com 84,65, 64,31 e 36,79 µmol TEAC.g
-1

. Não foram detectados 

níveis de TC nos extratos de castanha, casca e película. Também não foram detectados níveis de atividade antioxidante pelo 

método DPPH e, este resultado pode estar diretamente relacionado à polaridade das substâncias e do solvente extrator. Observou-

se uma correlação positiva significativa entre o conteúdo de fenólicos totais e as atividades antioxidante pelos métodos ABTS e 

FRAP (r = 0,9067, p < 0,01 e 0,9584, p < 0,01, respectivamente). Além disso, pode-se observar uma correlação positiva 

significativa entre as atividades antioxidantes (0,9051, p < 0,01), o que demonstra um bom grau de equivalência entre os métodos. 

Desse modo, este trabalho apresenta informações adicionais importantes sobre o teor de compostos fenólicos indicando que a 

presença destes compostos deve ser responsável pela atividade antioxidante da castanha de chichá e de seus subprodutos. 

Trabalhos futuros devem ser realizados para identificar e quantificar estes compostos.  

 

 

Palavras-chave: fenólicos totais; atividade antioxidante; taninos condensados; castanha de chichá; casca de chichá 
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Resumo: O conceito de embalagem ativa implica na existência de funções adicionais em comparação às embalagens tradicionais 

que, geralmente, são limitadas ao fator proteção do alimento contra a influência do ambiente de comercialização. Com o intuito de 

contribuir para a segurança dos alimentos, as embalagens inteligentes que proporcionam ao consumidor informações referentes a 

qualidade sanitária do alimento no momento da escolha do produto, são de grande importância na tecnologia de alimentos.  O 

desenvolvimento de filme indicador de pH têm como objetivo informar o consumidor sobre a vida de prateleira, ou grau de 

deterioração, de alimentos perecíveis de maneira facilitada (por meio de mudança de cor), pela utilização de componentes 

biodegradáveis e não tóxicos. Assim, para avaliação in vitro da eficiência de expressão da cor frente a mudança de pH, os filmes 

contendo antocianinas (ANT; Chr. Hansen) em matriz polimérica de quitosana (QTS) e poli(álcool vinílico) (PVA) foram imersos 

em soluções tampão com diferentes condições de pH. Para cada filme em cada pH os parâmetros L*, a*, b* foram determinados 

em colorímetro (Konica Minolta CR 400, Japão), as coordenadas cilíndricas (Chroma - C* intensidade e Hue - H* tonalidade) e a 

diferença total de cor (ΔE*) foram calculadas. Os filmes indicadores de pH apresentaram alteração visível da cor quando em 

contato com as soluções de diferentes pH, sendo que a variação da cor foi reversível e dependente do pH. Em geral, a cor dos 

filmes variou do vermelho ao amarelo do pH 1,0 ao 12,0, respectivamente. A mudança de cor dos filmes ocorreu do vermelho 

vivo em pH 1,0, para rosa em pH 2,0 e 3,0. Em pH 4,0, os filmes começam a apresentar coloração tendendo ao roxo, que é 

notavelmente expresso em pH 5,0 e 6,0. Em pH 7,0 os filmes indicadores de pH apresentaram coloração azulada, que perdeu 

intensidade em pH 8,0 e se apresentou amarelo-esverdeada em pH superior a 9,0. Tal comportamento é característico da presença 

das ANT. A cor de cada filme no pH 7,0 foi utilizada como padrão na determinação do ΔE, e o filme controle não apresentou 

variação no ΔE. Os valores para ΔE nos filmes indicadores de pH foram mais elevados em valores de pH extremos, o que justifica 

a mudança de cor observada visualmente. O L* apresenta valores elevados (L* > 60) em todos os filmes, uma vez que os filmes 

tendem mais ao transparente do que ao preto. A medida que o pH se torna alcalino a* apresenta valores negativos ou muito 

próximo de zero. Os filmes sofreram aumento do b* em condições de pH básico (pH > 9,0), representando a expressão da cor 

amarela nos filmes indicadores de pH.  As coordenadas C* e H° no filme controle não sofreram mudanças consideráveis nos 

valores de pH testados. Os filmes estudados apresentam boa qualidade na expressão da cor quando submetidos a diferentes pH. 

De acordo com a aplicação proposta, os filmes indicadores de pH atuaram de maneira eficaz na determinação da alteração do pH, 

e posteriormente, podem indicar processo de deterioração de alimentos.  

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES; Christian Hansen. 

 

Palavras-chave: Antocianinas; Filme Biodegradável; Embalagem Inteligente; Cor instrumental.  
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Resumo: A agricultura brasileira tem a avicultura como uma das principais atividades geradoras de receitas no país, sendo de 

extrema importância na esfera do comércio nacional e internacional. A indústria avícola do país começou na década de 1960 e, 

desde então, destacou-se entre as atividades que mais se desenvolveram no setor agrícola brasileiro, inserindo novas tecnologias 

na produção de carne fresca e alimentos processados. O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento de dados literários 

sobre aplicação de cipermetrina em aviários. Neste cenário há prejuízos econômicos causados por besouros, moscas, e ácaros que 

causam problemas de saúde nas aves, que prejudicam o desempenho do frango. Muitas vezes, o controle destas pragas é feito com 

aplicações de pesticidas apenas na superfície da cama de frango e torna-se ineficaz, pois a alcalinidade da cama causa 

desestabilização do princípio ativo do produto. A cipermetrina aplicada sistematicamente neste ambiente é capaz de contaminar a 

alimentação animal. O uso de piretróides sem controle e controle aumentou o risco tanto de sua presença sob a forma de resíduos 

nos alimentos (carne) quanto no meio ambiente e vida selvagem (aves, insetos e mamíferos). Considerando a aplicação deste grupo 

de inseticidas no ambiente aviário e suas repetições durante vários ciclos / lotes / aves, eles podem contaminar a cama e as 

instalações de aves, possibilitando sua presença sob a forma de resíduos em aves e no organismo dos aplicadores. A exposição a 

piretróides ocorre de forma direta e indireta, com o manuseio do produto (atomizador, spray ou transporte) em atividades 

ocupacionais e quando usado incorretamente e contato indireto (dérmico, olhos, ingestão) através da contaminação do ambiente e 

dos alimentos com resíduos dos compostos. Contudo, há necessidades de novos estudos envolvendo a utilização de pesticidas na 

produção animal, uma vez que sua utilização muitas vezes acontece de forma equivocada e descontrolada. Desta forma, vários 

trabalhos de pesquisa mostram a presença de resíduos de pesticidas do Grupo piretróides em tecidos cárneos e leite, tanto humano 

quanto animal, e que estes compostos podem ser passados via gestacional e com o consumo destes produtos. 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES.  

 

Palavras-chave: cipermetrina. carne. Frango. cama de frango. resíduo. 
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Resumo: A cama de aviário ou cama de frango (de pinus - Pinus taeda L.) possivelmente abriga várias espécies de organismos 

vivos responsáveis pela contaminação e sua biodegradação.  Estes ocorrerem na natureza e se proliferam ao longo dos estádios de 

produção dos frangos. Os fungos podem afetar a saúde do frango e a segurança dos produtos oriundos da carne destas aves. Isso 

pode ocorrer especialmente quando as condições do ambiente interno do aviário atingem alta umidade relativa e temperatura, que 

são consideradas ótimas para o crescimento dos organismos vivos (tanto deteriorados quanto toxigênicos). O objetivo do estudo 

foi avaliar a contagem fúngica e seus gêneros que infectam camas de aviários, assim interferindo no seu bem estar, 

desenvolvimento e características/qualidades da carne de frango. Como esperado, as condições de umidade (mc: 9,7-40,6% / aw: 

0,74-0,98) temperatura (25 a 29ºC) ocorridas ao longo do período de criação corroboram para o desenvolvimento de fungos 

toxigênicos tanto de campo, quanto de armazenagem. Os gêneros de fungos isolados durante o período (ciclo de 45 dias) foram 

Trichoderma,  Aspergillus, Fusarium e Penicillium. As matérias estranhas como (resíduos de alimentos, semi-plumas/penas e 

resíduos de animais) aumentam as chances de contaminação por estes gêneros fúngicos. Os fungos isolados estão descritos na 

literatura como agentes patogênicos que levam à redução da resistência do sistema imunológico e velocidade de crescimento dos 

animais, problemas respiratórios, oculares, infecções na moela e reações alérgicas e possível contaminação da toxina hepática. 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES.  

 

Palavras-chave: cama de frango. fungos. fungos toxigênicos. carne. 
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Resumo: Com a intensificação da produção agrícola, o besouro Alphitobius diaperinus, usualmente chamado de cascudinho, 

encontrou nos aviários às condições propícias para seu desenvolvimento. A espécie A. diaperinus virou alvo de estudos 

agropecuários pela problemática que trouxe à produção, já que é um carreador em potencial de microorganismos patógenos como 

fungos, vírus e bactérias; chega a causar a perda de lotes inteiros dentro de aviários de frango de corte. O exoesqueleto dos 

artrópodes é formado principalmente por quitina, um polissacarídeo que constitui o exoesqueleto de insetos (besouros) e também a 

parede celular de fungos. Formado por várias camadas de quitina, e essas camadas conferem ao besouro o aspecto rígido e 

blindado. Contudo, esta armadura fornece substrato para o desenvolvimento de fungos. O objetivo do estudo foi analisar a partes 

anatômicas do (A. diaperinus) vivos e mortos em que se encontram aderidos às estruturas reprodutivas de fungos toxigênicos. Foi 

utilizada a estereoscopia e microscopia eletrônica para apresentar as principais regiões morfológicas do besouro que favorecem a 

proliferação de fungos filamentosos. Nos besouros mortos foi observada a presença de fungos com toda sua estrutura reprodutiva 

nas regiões dorsal e ventral dos insetos. As principais partes anatômicas onde os fungos estavam aderidos e em desenvolvimento 

foram a dorsal sutura elitral e pronotum e ventral a boca, prosternum, patas, abdômen e antenas, respectivamente. Já nos besouros 

vivos foram observados apenas esporos na região ventral como abdômen e antenas. Para minimizar os problemas infestação do 

A.diaperinus são aplicados inseticidas com extratos de plantas e controles biológicos, entretanto não elimina os besouros mortos 

que também são vetores importantes para a disseminação de fungos.   

 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES.  

 

Palavras-chave: Cama de frango. Carne. Quitina. Fungos toxigênicos. 
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Resumo: O controle da infestação de besouros (Alphitobius diaperinus) em aviários de produção de proteína animal em todo o 

mundo baseia-se exclusivamente na aplicação de inseticida do grupo de piretróides (cipermetrina) (durante os 45 dias de criação 

de aves). Alguns estudos relatam a resistência da população de besouros, reforçando a necessidade de métodos alternativos para o 

controle dos besouros. O gás ozônio (O3) é considerado um GRAS - geralmente reconhecido como gás seguro. Ele retorna em 

oxigênio em cerca de 30 min e foi estudado para controlar os organismos vivos nos alimentos. Este trabalho avalia as condições 

de susceptibilidade da população de besouros (n = 10) submetidos ao gás O3 após a aplicação concentração/tempo (40 ppm / 

120min). O3 foi aplicado em silos (392 cm
3
) in vitro (contendo cama aviária) através de uma abertura de entrada, nas três 

concentrações e tempos de exposição. A umidade e atividade de água da cama de frango foram de 0,74 para 0,98, 

respectivamente. A redução da população de insetos foi estabelecida à medida que concentração e o tempo de exposição  

atingirem a inativação total (100%) dos insetos. O tratamento com O3 com concentração de 40 ppm durante 120 minutos não se 

mostrou eficaz durante o tratamento, pois não eliminou os besouros. Contudo o gás ozônio é utilizado como estratégia alternativa 

em unidades de armazenagem de grãos no controle de besouros como o Tribolium e fungos como o Aspergillus e Penicillium e 

mais seguro durante a produção de frango em vez de inseticidas. 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES.  

 

Palavras-chave: verde. cama de frango. A. diaperinus. estratégia. carne. 
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Resumo: O Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae), vulgarmente denominado como cascudinho é um besouro 

originário do Oeste da África, responsável por grandes problemas no setor avícola. Seu desenvolvimento é dividido em cinco 

fases reprodutivas, sendo elas a pré-ovoposição, ovo, larvas, pupa e adultos. O inseto adulto possui o corpo ovulado, tegumento 

marrom escuro, cabeça encaixada no protorax e seu comprimento podem variar de 5 a 6 mm. O presente estudo isolou insetos ( A. 

diaperinus) vivos e mortos coletados em 1 kg de cama em galpões de frangos de corte para investigar a distribuição de esporos de 

fungos toxigênicos (que afeta a saúde do frango e a produção de carne) e suas características de acumulação (dorsal e ventral) 

utilizando estereoscopia e microscopia eletrônica de varredura como ferramenta de identificação. Apesar de os besouros vivos 

serem os principais portadores de esporos de fungos, os mortos tinham muito mais esporos anexados ao seu exoesqueleto corporal 

sendo um foco de infecção. Em relação à distribuição de esporos e, portanto, a presença de hifas e concentração de micélios em A. 

diaperinus, foram detectadas principalmente na sutura elitral e pronotum (na região dorsal).  Apesar disso, a maior concentração 

de esporos / micélios estavam nas partes bucais e pernas (região lado ventral). De fato, as estruturas microscópicas anatômicas do 

besouro (partes bucais e pernas) abrigaram a maior concentração de esporos de fungos e proliferação de colônias. Assim, o 

crescimento das colônias do besouro morto leva à multiplicação de esporos, a sua disseminação em todo o ambiente da cama do 

aviário e, portanto, seu contato com os pés e o corpo do frango, levando ao desconforto e desenvolvimento de doenças / 

micotoxicoses. Os fungos filamentosos foram mais detectados pelos gêneros Aspergillus e Penicillium. Portanto, os besouros 

mortos devem ser removidos do aviário (em cada ciclo de reprodução de 45) para reduzir a contaminação. Eles representam 

substratos ricos para desenvolvimento de fungos com possibilidade de formação de toxinas, além da exposição a doenças de 

frango devido aos hábitos alimentares de seus insetos. 
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Palavras-chave: cama de frango. A. diaperinus. cascudinho. carne. 
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Resumo: A pitaia (Hylocereus undatus) pertence à família Cactaceae é uma fruta nativa das Américas cujas cascas tornam-se 

resíduos do processamento da polpa. Estas cascas são ricas em betalaínas constituindo um material interessante para a produção 

de pós que possam ser utilizados como fontes destes pigmentos. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi realizar a 

secagem convectiva de casca de pitaia visando o aproveitamento desse subproduto. Foi realizada a secagem das cascas de pitaia a 

65 ºC por 600 minutos com levantamento das cinéticas. A partir dos dados cinéticos, foi determinada a variação da razão de 

umidade em função do tempo e foram ajustados os modelos de Lewis, Henderson e Pabis e Page. As amostras desidratadas foram 

avaliadas em termos de teor de betalaínas e isotermas de adsorção de umidade a 25 °C (método gravimétrico estático). Aos 

resultados experimentais foram ajustados aos modelos de BET e GAB utilizando o programa Statistica 13.0 e a morfologia dos 

materiais foi avaliada através de microscopia eletrônica de varredura. No que se refere às cinéticas de secagem, o modelo de Page 

foi o que descreveu melhor os dados experimentais permitindo a determinação da taxa de secagem que foi de 0,0030 ± 0,0003 

min
-n

. As isotermas de adsorção mostraram um comportamento sigmoide tipo II, característico de materiais hidrofílicos em que o 

modelo de GAB obteve o melhor ajuste com valores de teor de umidade da monocamada de 0,061 g de água/ g de sólido seco. Na 

análise das microscopias observou-se a presença de algumas estruturas vasculares vegetais e de uma estrutura compactada na 

superfície exposta à secagem, o que pode ter levado ao aprisionamento da água e consequentemente longos tempos de secagem. 

Na quantificação de pigmento foi obtido um teor de betalaínas total na casca in natura de 200 ± 17 mg 100 g sólidos secos
-1

, 

superior ao pó resultante da secagem convectiva (92 ± 10 mg 100 g sólidos secos
-1

). Ainda assim os pós preservaram em torno de 

46 % das betalaínas presentes nas cascas de pitaia. Com base nos resultados obtidos percebe-se que a utilização do pó da casca da 

pitaia, um subproduto da polpa da fruta, tem potencial para o uso em produtos alimentícios, pois representa uma alternativa a 

corantes artificiais, devido à maior preocupação da população com a saúde e também na atribuição destes a diversas alergias 

alimentares. 

 

mailto:suliana_andrade@hotmail.com


55 

 

Órgãos Financiadores: CNPq e UFSC através do Laboratório Central de Microscopia Eletrônica (LCME).   

 

Palavras-chave: corantes naturais, subprodutos, betalaínas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (VI SACTA) 

 De 28 de agosto a 1º de setembro de 2017 

CAL – CCA – UFSC 

Florianópolis, SC 
 

SACTA 

 

 

ÁGUA DE EXTRAÇÃO DO GRÃO-DE-BICO (Cicer arietinum L.): UMA 

ALTERNATIVA PARA PRODUÇÃO DE ESPUMAS PROTEICAS VEGETAIS 
 

Fabiani C. de O. Santana
1
* e Carmen M. O. Müller

1
  

 

 

1 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, 

fabi.cta@gmail.com 

 

  

 

Resumo: Devido à necessidade de disponibilizar alimentos que atendam as necessidades nutricionais, que sejam fonte de 

proteínas, que não de origem animal, cuja produção seja sustentável e de fácil acesso favorecendo a segurança alimentar, a FAO 

lançou 2016 como o ano internacional das leguminosas. A campanha objetivou promover o consumo e divulgar os benefícios 

desses grãos à saúde, bem como, incentivar sua produção, comércio e pesquisa. As leguminosas são fontes mais baratas de 

proteínas, ricas em fibras, pobres em gorduras e apresentam o dobro de proteínas contidas no trigo e no arroz. Entre as 

leguminosas podemos destacar o grão-de-bico (Cicer arietinum L.), cuja água de cocção, vem ganhado destaque como um 

substituto de espumas protéicas, obtidas especialmente a partir de clara de ovo. O objetivo desse trabalho foi avaliar os extratos 

protéicos obtidos do grão-de-bico e comparar as propriedades espumantes desse extrato frente à espumas produzidas a partir de 

clara de ovo. O grão-de-bico foi macerado (12 h / temperatura ambiente). A água de maceração foi descartada e o grão-de-bico foi 

submetido ao processo de extração com água destilada a 95 °C/1h, sem sal (E2A) e com NaCl 0,1 M (E3A). Foram determinados: 

o teor protéico pelo método de Kjeldahl modificado (AOAC, 1995), pH (IAL, 2008), capacidade espumante até o tempo de 18 

minutos (% overrun) e estabilidade (tempo ½ vida) dos extratos de grão-de-bico e da clara de ovo pasteurizada líquida (CP), 

adquirida no comércio local. A clara de ovo apresentou o teor protéico de 10 % e pH de 9,1 ± 0,2 enquanto o grão-de-bico 

apresentou um teor protéico de 20 %, estando ambos de acordo com a literatura. Os extratos E2A e E3A apresentaram teores 

protéicos e pHs similares, 0,5 % e 6,0 ± 0,2, respectivamente. Esses resultados indicam uma grande diferença entre os teores 

protéicos e os valores de pH entre a clara e os extratos obtidos. Além disso, a concentração protéica dos extratos comparada à 
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concentração protéica encontrada no grão indica que o processo de extração pode ser melhorado e, a presença de sal não 

influenciou na extração. Nas análises de overrun os extratos E2A e E3A tiveram o mesmo tempo de overrun máximo (12 minutos), 

enquanto na clara foi de 9 minutos. Embora os extratos possuíssem uma baixa concentração de proteínas, suas capacidades 

espumantes foram similares à clara de ovo, 569 % (E2A), 575 % (E3A) e 560 % (CP), sugerindo o grande potencial na formação 

de espumas desses extratos. Nos ensaios de estabilidade, as espumas do E3A foi a mais estável (120 minutos), seguido pela CP (70 

minutos) e E2A (60 minutos), indicando que a presença de NaCl interferiu positivamente na estabilidade da espuma. Os extratos 

de grão-de-bico mostraram grande potencial para o desenvolvimento de produtos à base de espumas, uma vez que a extração das 

proteínas ainda pode ser melhorada. As espumas obtidas a partir dos extratos vegetais apresentaram melhores resultados de 

overrun e estabilidade, embora apresentassem um teor de proteínas relevantemente menor do que os da clara de ovo. 
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Resumo: A bactéria Escherichia coli é um bacilo gram-negativo não esporulado, pertencente à família Enterobacteriaceae, cujo 

ambiente natural é o trato intestinal do homem e de outros animais de sangue quente. Espécies patogênicas de E. coli estão 

largamente distribuídas em áreas costeiras e associadas a casos de gastroenterites em humanos após o consumo de alimentos de 

origem marinha contaminados. Estudos demonstraram a presença de E. coli, incluindo cepas patogênicas, em moluscos bivalves 

em diferentes locais no mundo, inclusive no Brasil. A presença de espécies patogênicas de E. coli nos alimentos é uma 

preocupação em saúde pública e que pode causar sérios riscos à saúde dos consumidores. O objetivo do presente estudo foi 

determinar os sorogrupos, o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos e a relação genética de cepas de E. coli isoladas de 

moluscos bivalves coletados no litoral do estado de Santa Catarina. Um total de 100 amostras, sendo 60 amostras de mexilhão e 

40 de ostra, foram coletadas entre os meses de janeiro a julho de 2015 em 10 municípios distribuídos no litoral catarinense. A 

contagem de E. coli foi realizada utilizando o método ISO 16649-3, o teste de susceptibilidade a antimicrobianos foi realizado 

pelo método de disco difusão, e as cepas que foram resistentes a três ou mais classes de antimicrobianos foram classificadas como 

multirresistentes (MDR). A determinação dos sorogrupos foi realizada com 181 antisoros para os sorogrupos O1-O187 e a 

diversidade genética das cepas foi determinada por eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE), através do protocolo do Unites 

States Centers for Disease Control and Prevention. Os resultados mostraram que a contagem de E. coli variou amplamente, com 

concentrações variando de 20 a 18.000 NMP/100 g. Entre os 100 isolados, 17% foram classificados como MDR, e a resistência 

foi observada com maior frequência em cefalotina (73%), ampicilina (19%), tetraciclina (16 %) e nitrofurantoína (12%). O maior 
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índice de resistência a antimicrobianos foi observado no mês de fevereiro. Os sorogrupos predominantes foram: O8 (17 %), O6 (7 

%), O21 (4 %), sendo que alguns sorogrupos patogênicos (O15, O86, O88, O113, O126, O128) foram identificados entre as 

cepas.  O dendrograma construído a partir do PFGE mostrou uma grande variabilidade genética entre as cepas. Ao considerar 80 

% de similaridade, 24 clusters foram identificados e, com 100 % de similaridade, 2 clusters foram identificados. Observou-se 

tendência de agrupamento pelo sorogrupo e data de coleta, entretanto, com locais de coleta diferente, resultado este que sugere 

cepas filogeneticamente relacionadas espalhadas em diferentes locais do litoral.  Estes resultados encorajam estudos com foco na 

caracterização de cepas de E. coli e também de outras bactérias isoladas da cadeia produtiva de alimentos no Brasil. A presença de 

sorogrupos patogênicos aliada a cepas multirresistentes reforça a importância, do ponto de vista de saúde pública, do presente 

trabalho. 
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O Estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de ostras e mexilhões cultivados, atividade econômica importante e que 

confere destaque ao estado. Os moluscos bivalves, através da filtração da água, tendem a acumular em seus tecidos, vírus e 

bactérias que estejam presentes na água de cultivo. Dentre as bactérias, a incidência de Escherichia coli em moluscos bivalves foi 

reportada em diversos estudos e cepas patogênicas foram relacionadas a casos de gastroenterites. O controle microbiológico 

adotado em diferentes países é a contagem de E. coli na água e/ou nos moluscos bivalves. Métodos convencionais para contagem 

de E. coli em alimentos são demorados e trabalhosos, tornando-se, desta forma, necessário o desenvolvimento de metodologias 

mais rápidas, que forneçam resultados sensíveis e robustos. O objetivo deste estudo foi desenvolver um método de qPCR para 

quantificação de E. coli em ostras. Os iniciadores e a sonda de hidrólise foram desenhados tendo como alvo o gene uidA de E. 

coli. Para o teste de seletividade, foram utilizadas 14 cepas de bactérias que são filogeneticamente relacionadas com E. coli ou 

potencialmente encontradas em moluscos e 50 cepas de E. coli isoladas de amostras de ostras e mexilhões e também o DNA de 3 

cepas ATCC (ATCC 25922; ATCC 35218; ATCC 43894). Curvas padrão foram preparadas com diluições decimais do DNA de 

E. coli e também com ostras (Crassostrea gigas) artificialmente inoculadas com diluições decimais de uma suspensão de E. coli a 

fim de se obter concentrações de 2 Log a 7 Log UFC/g. O método proposto foi comparado com um método cultivo dependente 

(ISO 16649-2:2001) em 30 amostras de ostras. O DNA de E. coli foi extraído utilizando o Dneasy Blood & Tissue Kit (Qiagen), o 



58 

 

Rotor-Gene Probe PCR kit (Qiagen) foi utilizado para as reações de PCR que foram conduzidas no equipamento Real Time 

Rotor-Gene Q
® 

(Qiagen). Os iniciadores e sonda amplificaram especificamente o DNA de E. coli enquanto que com o DNA (não 

alvo) das cepas bacterianas não houve amplificação. O coeficiente de correlação da curva padrão (R
2
) com diluições decimais de 

DNA do E. coli foi 0,99, o valor do coeficiente angular da reta (a) foi – 3,3598, correspondente a uma eficiência de 98 % com um 

limite de detecção (LOD) de 10 cópias do genoma. Os parâmetros da curva padrão construída com ostras artificialmente 

inoculadas com E. coli também foram adequados (R
2
 = 0,99; a = -3,3354; eficiência = 99%) e a equação da reta foi utilizada para 

a determinação de E. coli em UFC/g e comparação com o método ISO. Em 100 % das amostras testadas, a diferença de contagem 

entre os dois métodos foi menor que 0,5 Log UFC/g e em 83 % das amostras a contagem obtida pelo método qPCR foi maior que 

a contagem obtida pelo método ISO. Os parâmetros das curvas obtidas no presente trabalho estão de acordo com as 

recomendações da literatura e o método de qPCR se mostrou uma promissora ferramenta para quantificação de E. coli em ostras. 

 

Palavras-chave: Ostra; qPCR; métodos moleculares; Escherichia coli. 
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Vinhos são conhecidos por sua composição fenólica, relacionada com excelente propriedade antioxidante. Em espumantes 

elaborados pelo método Tradicional, a segunda fermentação ocorre na garrafa. Na segunda fermentação, a autólise das leveduras é 

responsável pelas trocas na composição química do meio extracelular. O envelhecimento sobre borra e o armazenamento em 

garrafa são responsáveis por diversas reações bioquímicas que modificam o perfil fenólico dos espumantes e consequentemente 

suas propriedades antioxidantes. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antioxidante in vitro de vinhos 

espumantes rosé, elaborados com uvas da variedade Cabernet Sauvignon, utilizando o método Tradicional durante o 

envelhecimento sobre borra e o armazenamento em garrafa, utilizando três diferentes métodos analíticos. Os espumantes foram 

elaborados pelo método Tradicional e envelhecidos em contato com as borras das leveduras por 4 meses. Posteriormente, as 

garrafas foram divididas em dois tratamentos. No primeiro tratamento as garrafas permaneceram em contato com a borra por mais 

7 meses (envelhecimento sobre borra), no segundo tratamento, as garrafas foram degoladas e armazenadas por 7 meses 

(armazenamento em garrafa). Após este período, os espumantes foram abertos e/ou degolados e analisados por técnicas 

espectrofotométricas para atividade antioxidante in vitro pelos métodos ABTS (ácido 2,2-azino-bis(3-etilbenzotiazolina)-6-ácido 

sulfônico), DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) e FRAP (Poder de redução do Ferro). Os resultados demonstram que o tratamento, 

armazenamento em garrafa, apresentou a maior atividade antioxidante quando utilizados os métodos ABTS e FRAP, sendo de 
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0,760 e 0,259 mMol TEAC/L, respectivamente. Enquanto que para o tratamento, envelhecimento sobre borra, os resultados para a 

atividade antioxidante para o ABTS foi de 0,555 mMol TEAC/L e para o FRAP foi de 0,249 mMol TEAC/L. Sugerindo que o 

tipo de envelhecimento (envelhecimento sobre borra ou armazenamento em garrafa) podem influenciar na atividade antioxidante. 

Utilizando o método DPPH, observou-se que não houve diferença significativa na atividade antioxidante entre os tratamentos. 

Dentre os três métodos avaliados, o ABTS apresentou as melhores concentrações nos vinhos espumantes rosé. Os resultados deste 

estudo indicam que os vinhos espumantes aumentam a atividade antioxidante com o envelhecimento em garrafa. No entanto, mais 

estudos devem ser realizados quanto aos compostos químicos e parâmetros enológicos dos espumantes rosé.  
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As nanopartículas de prata (NPAg) têm demonstrado atividade antimicrobiana para um largo espectro de micro-organismos, 

incluindo bactérias gram-positivas e gram-negativas e fungos. Isso faz com que as NPAg de prata sejam interessantes para uma 

série de aplicações, tais como a descontaminação da água. O uso de NPAg para descontaminação da água torna-se interessante 

devido sua elevada superfície de contato. Escherichia coli e Salmonella Typhimurium são bactérias gram-negativas, pertencentes 

a família Enterobacteriaceae que tem como habitat o trato intestinal de animais de sangue quente. E. coli é considerado um 

indicador de contaminação em água e alimentos e S. Typhimurium é uma bactéria amplamente envolvida em casos de infecção 

relacionados ao consumo de água. O Ministério da Saúde determina ausência de E. coli por 100 mL em água para consumo 

humano. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana de NPAg frente E. coli 

(ATCC 25922) e S. Typhimurium (ATCC 14028) em água. Elementos filtrantes (47mm diâmetro X 8mm espessura) fabricados 

em celulose foram impregnados com solução de NPAg 0,1% na proporção 1:4 (p/v), após impregnação, os elementos foram 

mantidos em estufa a 45
ᵒ
 C por 24 horas para secagem. Elementos filtrantes com as mesmas características, porém sem NPAg 

foram utilizados como branco. O volume de 500 mL de água destilada, previamente estéril, foi artificialmente inoculado com uma 
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suspensão das cepas bacterianas do estudo a fim de se obter 1,5x10
5
 UFC/mL. Com auxílio de um sistema de filtração, 

previamente esterilizado, a água contaminada foi filtrada, por gravidade, 60 vezes através do elemento filtrante. A contagem 

microbiológica na água foi realizada a cada 10 passagens da água pelo elemento. A mesma metodologia foi realizada com o 

elemento filtrante branco, que serviu como controle do processo. O experimento foi realizado em triplicata e conduzido 

separadamente para as duas bactérias. O elemento filtrante impregnado com NPAg foi eficiente na redução de E. coli e S. 

Typhimurium em água a níveis abaixo do limite de detecção do método. Para E. coli, após a 10ª, 20ª e 30ª passagem da água pelo 

elemento, foram observadas reduções de 1,2 Log, 2,4 Log e 3,7 Log, respectivamente, a partir da 40ª passagem, as contagens 

ficaram menores que 1,0 x10
1
 UFC/mL. Nos ensaios com S. Typhimurium, após a 30ª, 40ª e 50ª passagem da água pelo elemento, 

foram observadas reduções de 3,0 Log, 3,1 Log e 4,2 Log, respectivamente, a partir da 50ª passagem, as contagens ficaram 

menores que o limite de detecção do método. No elemento filtrante branco, não foi observada diferença significativa entre as 

contagens.  Estes resultados confirmam, nas condições do presente estudo, que os elementos filtrantes impregnados com NPAg 

reduzem as contagens de E. coli e S. Typhimurium em água, podendo ser uma alternativa promissora na descontaminação de água 

para consumo humano.  

 

Órgão Financiador: CNPq.  

 

Palavras-chave: Escherichia coli; Salmonella Typhimurium; qualidade da água; nanopartículas de prata.  
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Resumo: Blendas de amido termoplástico (TPS) e poli(ácido lático) (PLA), matérias-primas de fontes renováveis e 

biodegradáveis, são uma alternativa para utilização como embalagens. O TPS é obtido por extrusão de amido e um plastificante 

que usualmente é o glicerol. Blendas imiscíveis de PLA/TPS podem ser compatibilizadas incorporando ácidos orgânicos, 

modificando as propriedades micro e macroscópicas, devido a mudanças na interação entre os componentes do domínio e da 

matriz. Assim, foram preparados TPS com amido acidificado e amido granular, denotado por TPSAC e TPSG, respectivamente e 

foram obtidas blendas de PLA/TPSAC e PLA/TPSG na proporção de 70/30 (m/m).  Os amidos foram caracterizados quanto à 

viscosidade (RVA) e as blendas de PLA/TPS com relação às propriedades mecânicas e solubilidade em água. Embora os valores 

das viscosidades máximas do amido granular e do amido acidificado serem próximos, a viscosidade final do amido acidificado foi 

50% menor do que o amido granular. A blenda PLA/TPSAC apresentou maiores valores de tensão na ruptura (20,62±2,65
 
MPa) e 
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de rigidez do que a blenda PLA/TPSG (12,68±1,09 MPa). Por outro lado, os valores de elongação na ruptura para as blendas com 

TPSAC e TPSG não apresentaram diferenças significativas. As mudanças das propriedades mecânicas da blenda PLA/TPSAC podem 

estar associadas à compatibilização entre a interfase dos domínios e da matriz pela presença de ácido lático proveniente do amido 

acidificado e ao efeito na mistura durante o processo de extrusão associado à menor viscosidade do amido acidificado. Os valores 

de solubilidade em água foram de 8,29 %
 
e 16,95 % para a blenda PLA/TPSAC e PLA/TPSG, respectivamente, indicando a menor 

higroscopicidade da blenda PLA/TPSAC. Os resultados sugerem que o efeito de compatibilização favorece mudanças nas 

propriedades mecânicas e redução da solubilidade em água da blenda com TPSAC indicando que as blendas de PLA/TPSAC 

constituem uma alternativa para produção de materiais menos higroscópicos, mais rígidos e tenazes. 

 
Órgãos Financiadores: CNPq; Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES. 

 

Palavras-chave: Blendas biodegradáveis. Compatibilização. Extrusão. 
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Resumo: As embalagens são formuladas para atender as necessidades de proteção das diferentes composições alimentícias 

existentes, e através do conhecimento das propriedades mecânicas e de barreira pode-se melhor definir as aplicações e uso para 

cada tipo de embalagem. O objetivo do presente trabalho foi elaborar e avaliar as propriedades mecânicas e de barreira ao vapor 

de água de filmes de alginato de sódio adicionados de extrato aquoso de erva-mate (Ilex paraguariensis Saint Hilaire). Os filmes 

foram elaborados pela técnica de casting. Utilizando em sua formulação 1,5 % (m/v) de alginato de sódio e 0,3 g de glicerol/ g de 

alginato, solubilizados em água destilada e aquecida a 70 °C. O extrato de erva-mate foi preparado na concentração de 3 % (m/v) 

e adicionado na solução filmogênica nas proporções de 0, 10, 15, 20 e 25 % (v/v). Após a completa dissolução a solução 

filmogênica foi filtrada e colocada em sonicador (Modelo Maxi Clean 1650, Unique) por 20 minutos e posteriormente secos em 

estufa com circulação de ar a 40 °C por 14 h. Após a secagem, os filmes foram reticulados por imersão em 100 mL da solução de 

CaCl2 à 3 % (m/v) e 30 % (v/v) de etanol, durante 5 minutos. Os filmes preparados foram submetidos ao ensaio mecânico de 
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tração utilizando equipamento de ensaio universal EMIC DL 2000, de acordo com as recomendações da norma ASMT D882-00, 

foram obtidos os valores para tensão na ruptura, elongação na ruptura e módulo de Young. A permeabilidade de vapor de água 

(K
w
) foi determinada conforme a norma ASTM E96-95: os filmes foram fixados em células de difusão contendo sílica e 

acondicionadas à 75 % UR, o ganho de massa da cápsula foi medido em função do tempo, por 25 h. Os resultados obtidos quanto 

as propriedades mecânicas mostram que a adição do extrato não comprometeu a elongação na ruptura, porém, a tensão na ruptura 

aumentou com o aumento do teor do extrato nos filmes, tornando os materiais mais resistentes. A maior tensão na ruptura 

verificada foi no filme com 25 % de extrato (87,7 ± 3,9 MPa). No entanto, o aumento observado na resistência não foi verificado 

na rigidez, uma vez que, o módulo de Young não apresentou diferença significativa com a adição de até 20 % do extrato, sendo 

assim, o extrato de erva-mate torna o filme mais rígido e mais resistente sem alterar a elongação. A permeabilidade ao vapor de 

água reflete a capacidade do filme controlar a transmissão do vapor de água do meio ambiente para o produto, através de 

processos difusivos e de solubilidade. Todos os filmes elaborados apresentaram baixos valores para K
w
, porém, a partir da adição 

de 15 % de extrato houve um aumento crescente da permeação. Contudo, os resultados mostraram que a incorporação de baixos 

teores do extrato de erva mate aos filmes de alginato, promoveu uma maior resistência mecânica e aumentou a barreira ao vapor 

de água ampliando a utilização deste biopolímero como material de embalagem em alimentos com baixa atividade de água. 

 

Órgãos Financiadores: CNPq; Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES.  

 

Palavras-chave: Biofilmes; Alginato de sódio; Propriedades mecânicas; Propriedades de barreira.  
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Resumo: Listeria monocytogenes é considerado um dos principais patógenos transmitidos por alimentos e pode causar meningite, 

septicemia em recém-nascidos, encefalomielite ou mesmo morte em humanos, especialmente em idosos, mulheres grávidas ou 

recém nascidos, sendo que, a taxa de mortalidade por listeriose é de cerca de 20 a 30% em grupos vulneráveis. Os recentes surtos 

da doença foram associados a vários gêneros alimentícios, tais como carne, queijos, peixe, especialmente produtos prontos para o 

consumo. O mais recente surto relatado foi nos EUA, em março de 2017, envolvendo leite cru contaminado e resultou em seis 

pessoas hospitalizadas e dois óbitos O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização de cepas de Listeria monocytogenes 

isoladas de amostras de produtos de pescado, a fim de avaliar a relação genética entre as cepas e o seu perfil antimicrobiano e de 

resistência, correlacionando os resultados. Para a realização do trabalho, foram coletadas noventa amostras de produtos de pescados 
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variados, no comércio de Florianópolis, Santa Catarina, sendo que as amostras foram avaliadas quanto á presença de Listeria 

monocytogenes, através do método padrão ISO 11290-1 e através de técnica de PCR em tempo real, utilizando kit comercial e um 

protocolo in house desenvolvido previamente pelos autores. O perfil antimicrobiano de todas as cepas encontradas foi estabelecido, 

através da avaliação de resistência frente a 21 antibióticos, pelo método de difusão em disco. Além disso, a diversidade genética das 

cepas está sendo avaliada através da técnica de eletroforese em gel de campo pulsante (PGFE). Oito das noventa amostras testadas 

foram positivas para Listeria monocytogene, sendo que todas as cepas foram suscetíveis a ampicilina/ sulbactam e cloranfenicol e 

aproximadamente noventa e cinco por cento das cepas foram suscetíveis à vancomicina. Todas as cepas isoladas se mostraram 

resistentes á oxacilina e sessenta e quatro por cento também foram resistentes à tetraciclina. Oitenta e cinco por cento das cepas 

foram resistentes a pelo menos um agente antimicrobiano e vinte e dois eram resistentes a três ou mais antimicrobianos. O estudo 

genético das cepas ainda está sendo realizado, mas ao final do estudo, os resultados serão avaliados através da utilização do 

software Bionumerics (AppliedMaths, Austin, TX, USA), sendo que, as cepas que tiverem, ao menos, oitenta por cento de 

similaridade serão consideradas geneticamente relacionadas, e aquelas que tiverem cem por cento de similaridade serão 

classificados como clones. Ao final, os resultados do perfil antimicrobiano e a avaliação da similaridade das cepas serão 

analisados comparativamente. 

 

Órgãos Financiadores: FAPESC 

 

Palavras-chave: Listeria monocytogenes; qPCR; Pescados; perfil antimicrobiano; PGFE; 
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Resumo: O óleo essencial de palmarosa é rico no monoterpeno acíclico geraniol, apresentando propriedades antimicrobianas 

e antioxidantes naturais. No entanto, estes compostos apresentam instabilidade química, em condições adversas de temperatura, 

devido à alta volatilidade.  Desta forma, o método de encapsulação é uma alternativa para proteger o geraniol e o óleo de 

palmarosa de um ambiente desfavorável. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver suspensões de nanopartículas de 

poli (ε-caprolactona) carregadas com o óleo essencial e seu composto majoritário pela técnica de nanoprecipitação, avaliando 
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assim sua atividade antimicrobiana. A nanoprecipitação consiste no polímero dissolvido em um solvente orgânico e juntamente 

com o polímero, o tensoativo lipofílico e a substância a encapsular. A fase oleosa é vertida sobre a fase aquosa, a qual é composta 

de água e tensoativo hidrofílico, originando espontaneamente as nanopartículas. A caracterização destas nanopartículas se derma 

em função do tamanho médio de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta em equipamento Zetasizer Nano Series a 173º. 

Os tamanhos médios das nanopartículas carregadas variaram entre 282,1 ± 0,4 nm e 289,3 ± 1,5 nm, para geraniol e palmarosa 

respectivamente, e 207,8 ± 0,1 nm para as nanopartículas controle (não carregadas). Os resultados de polidispersibilidade foram 

menores do que 0,140, indicando uma distribuição unimodal. Todas as formulações apresentaram uma excelente estabilidade 

(potencial zeta <30 mV). A atividade antimicrobiana das nanopartículas carregadas e vazias foram testadas através do ensaio de 

difusão em poços. Os compostos encapsulados apresentaram resultados positivos de inibição frente às bactérias estudadas (E. coli 

e S.aureus), no entanto para a E. coli, gram-negativa, precisa-se de uma concentração maior do composto ativo encontrado nas 

nanopartículas para uma inibição total do microrganismo. 

 

Órgãos Financiadores: Universidade Federal de Santa Catarina; CAPES; FAPESC. 

 

Palavras-chave: Nanopartículas. Óleo essencial. Polímero. Atividade antimicrobiana. 
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Resumo: As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são síndromes ocasionadas pela ingestão de alimentos e água 

contaminados, o quadro clínico depende do agente etiológico envolvido e os principais sintomas são náusea, anorexia, vômitos e 

diarréia, e podem estar acompanhados de febre e outros sintomas comuns à diversas doenças, dificultando seu correto diagnóstico. 

As DTAs são problemas de saúde pública especialmente para crianças e adolescentes (0 a 19 anos), os quais ainda possuem 
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sistema imunológico em desenvolvimento. Nesta faixa etária está a segunda maior taxa de surtos no Brasil, devido sua 

vulnerabilidade, justificando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e de diminuição da prevalência das DTAs. 

Uma das alternativas é o treinamento dos manipuladores de alimentos e das pessoas ligadas à área de educação. Com o objetivo de 

informar e orientar funcionários de Instituições de Ensino sobre o que são as DTAs, suas possíveis causas, efeitos, como evitá-las 

e de que maneira proceder quando um surto tem início, foi desenvolvido um material a ser disponibilizado nas escolas de nível 

primário da rede pública do município de Palhoça, Santa Catarina. O manual foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica 

sistemática, tendo como base materiais disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 

Ministério da Saúde. O material intitulado como O Livro das Doenças Transmitidas por Alimentos para Funcionários de Escolas, 

é uma adaptação ao The Stomach Bug Book, manual oferecido aos funcionários de Instituições de Ensino dos Estados Unidos da 

América. Atualmente encontra-se em fase de revisão e diagramação, bem como de captação de recursos para produção em escala. 

O material será utilizado como ferramenta em cursos oferecidos às cozinheiras escolares pela Diretoria de Nutrição e Alimentação 

Escolar do município para prevenção de surtos de DTAs em escolas, servindo de apoio para todos os funcionários de Instituições 

de Ensino da rede. Cabe ressaltar a importância do contínuo investimento de recursos no desenvolvimento de materiais didáticos e 

de apoio, cientificamente embasados, para a educação e promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de material. Doenças transmitidas por alimentos. Instituições de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (VI SACTA) 

 De 28 de agosto a 1º de setembro de 2017 

CAL – CCA – UFSC 

Florianópolis, SC 
 

SACTA 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO ISO 11290-1 E PCR EM TEMPO REAL IN 

HOUSE PARA DETECÇÃO DE Listeria monocytogenes EM PRODUTOS DE 

PESCADO  

 
Clarissa Barretta

1
*, Daiane Bobermin

1
, Marília Miotto

1
, Helen Silvestre

1
, Karin Medeiros

1
, Cleide W. Vieira

1
, Elane S.  

Prudêncio
1
 

 

1 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, 

clarissa.vet@hotmail.com.br 



66 

 

 

Resumo: Os produtos advindos da pesca são alimentos considerados extremamente importantes na dieta humana, devido ao seu 

alto valor nutricional, que contribui para a preservação da saúde humana. Contudo, estes alimentos, especialmente os produtos de 

pescado prontos para o consumo podem se tornar veículos para agentes infecciosos, como Listeria monocytogenes. Este micro 

organismo é considerado o agente etiológico de doenças alimentares com alto risco potencial para a saúde dos consumidores, 

especialmente mulheres grávidas, idosas e indivíduos imunocomprometidos. Os métodos convencionais para detecção de L. 

monocytogenes em alimentos, como a ISO 11290-1, ainda amplamente utilizado no Brasil, são laboriosos, demorados e possuem 

uma sensibilidade reduzida. As técnicas moleculares atuais, como a PCR em tempo real, são extremamente sensíveis, rápidas e 

efetivas para a detecção de agentes patogênicos transmitidos pelos alimentos. Desta forma, este estudo teve como objetivo 

detectar a presença de Listeria monocytogenes nas amostras de produtos de pescado através da utilização de um protocolo de PCR 

em tempo real desenvolvido in house e da técnica convencional da ISO 11290-1, realizando a comparação entre as duas técnicas. 

Foram analisadas noventa amostras dos produtos à base de peixe vendidos em supermercados de Florianópolis, Santa Catarina. As 

amostras incluíram nove tipos de produtos, que foram: dez amostras de pizza de atum, dez amostras de kani, dez amostras de 

bolinho de bacalhau, dez amostras de bolinho de peixe, dez amostras de hambúrguer de peixe, dez amostras de filé de peixe, dez 

amostras de marisco cozido, dez amostras de nuggets de peixe e dez amostras de nuggets de peixe para crianças. A detecção 

convencional foi realizada conforme descrito na norma ISO 11290-1 e a detecção molecular de Listeria monocytogenes foi 

conduzida com um protocolo desenvolvida in house pelos autores, utilizando um iniciador e sonda previamente descritos e 

testados. Listeria monocytogenes foi detectado em oito amostras (8,88%) por PCR em tempo real e em seis amostras (6,66%) pela 

técnica ISO 11290-1. Os produtos que tiveram amostras positivas foram pizza de atum, bolinho de bacalhau, filé de peixe e 

bolinho de peixe. Os resultados mostraram uma alta incidência de Listeria monocytogenes em produtos de pescado e indicam uma 

maior sensibilidade da análise da técnica in house da PCR em tempo real em comparação com a metodologia convencional, em 

um tempo total de análise bastante reduzido. 
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Resumo: O consumo de produtos de pescado vem aumentando significativamente em todo o mundo. Associado a esse aumento, a 

indústria de pescado vem enfrentando uma crescente preocupação com a segurança destes alimentos. As doenças veiculadas por 

alimentos são caracterizadas por alta prevalência e baixas taxas de mortalidade, no entanto, no caso da listeriose, doença causada 

pela bactéria Listeria monocytogenes, a situação é mais grave. Este patógeno já foi responsável pela ocorrência de inúmeros 

surtos, sendo especialmente perigoso em grupos de alto risco, como grávidas, neonatos, idosos e indivíduos imunocomprometidos, 

apresentando, nestes casos, taxas de mortalidade de até trinta por cento. A listeriose é a quinta doença zoonótica mais comum, 

sendo que os produtos de pescado são especialmente importantes nesta transmissão. Os métodos convencionais para detecção de  

Listeria monocytogenes em alimentos, como o ISO 11290-1, apesar de serem considerados métodos padrão ouro, demandam um 

longo tempo de análise, dificultando o trabalho da indústria e da fiscalização, além de serem métodos laboriosos e pouco 

sensíveis.  Já as técnicas moleculares atuais, como a PCR em tempo real, tem se mostrado sensíveis e rápidas para a detecção de 

agentes patogênicos transmitidos pelos alimentos. Este estudo, então, teve como objetivo detectar a presença de Listeria 

monocytogenes em amostra de produtos de pescados, usando um kit comercial de PCR em tempo real, o Mericon Listeria 

monocytogenes Kit®. Os resultados foram comparados aos obtidos com a técnica convencional, de acordo com o descrito na 

norma ISO 11290-1. Foram analisadas noventa amostras dos produtos à base de peixe vendidos em supermercados de 

Florianópolis, Santa Catarina. As amostras incluíram nove tipos de produtos de peixe, que foram: dez amostras de pizza de atum, 

dez amostras de kani, dez amostras de bolinho de bacalhau, dez amostras de bolinho de peixe, dez amostras de hambúrguer de 

peixe, dez amostras de filé de peixe, dez amostras de marisco cozido, dez amostras de nuggets de peixe e dez amostras de nuggets 

para crianças. Listeria monocytogenes foi detectada em sete amostras (7,77%), através do kit de PCR em tempo real e em seis 

amostras (6,66%) pela técnica ISO 11290-1. Os produtos que tiveram amostras positivas foram pizza de atum, bolinho de 

bacalhau, filé de peixe e bolinho de peixe. Os resultados mostraram uma alta incidência de Listeria monocytogenes em produtos 

de pescado e indicam que este kit pode ser usado para a detecção desse patógeno em alimentos com maior sensibilidade e rapidez, 

em comparação ao método ISO 11290-1. 
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