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Apresentação 

 

 

A Semana Acadêmica de Ciência e Tecnologia em Alimentos (VII SACTA) é organizada pelos 
discentes do curso de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e por estudantes e pós-
doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da UFSC. O evento 
ocorre anualmente desde 2012. A Mostra Científica faz parte da atividade “Pesquisa em Ciência 
dos Alimentos: Integrando Graduação e Pós-Graduação”. Tendo por objetivo o debate, a 
integração e o desenvolvimento do conhecimento na área de Alimentos, a SACTA oportuniza 
aos discentes e profissionais da área, a troca de experiências e o contato com o mercado de 
trabalho. Em 2018 o CTA comemora 10 anos formando profissionais de ponta, preparando-os 
para o mercado de trabalho. Deste modo, a SACTA promove uma edição especial em prestígio a 
essa importante data.  

Ocorrida entre os dias 06 a 10 de agosto, no auditório da CELESC, a VII SACTA teve como tema 
“Ciência e Tecnologia de Alimentos: Passado, presente e futuro” onde contou com palestras 
ministradas por docentes e profissionais renomados da indústria, atuantes nas diversas áreas de 
conhecimento compreendidas na área de alimentos. O evento proporcionou ainda 
apresentações de trabalhos acadêmicos nas categorias oral e banner, além de minicursos nas 
áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Na edição anterior da SACTA em 2017 tivemos a colaboração de um total de 68 resumos e 
pôsteres de vários discentes de graduação, mestrado e doutorado do CTA/UFSC. Nesta edição de 
2018, apresentamos 65 resumos do atual corpo discente, e 10 resumos de participantes de 
diversas instituições, com parcerias que incluíram EPAGRI/SC, UFPR, UERJ, UTFPR, MAPA, IFTM, 
Católica/SC, IFSC, UFBA, SENAC/SP, UNIPLAC e Universitat Politècnica de Catalunya, totalizando 
75 resumos que compõem essa edição dos Anais da Mostra Científica da VII Semana 
Acadêmica de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC. 

A Comissão Organizadora agradece os autores pelo empenho na preparação dos resumos e 
apresentação de seus trabalhos, e aos palestrantes por sua valiosa colaboração. 

 

A comissão organizadora. 
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MICROENCAPSULAÇÃO DE Bifidobacterium BB-12 COM LEITE SEM LACTOSE 

E PREBIÓTICO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE COR  
 

Adriana Dantas1*, Silvani Verruck2, Bruna M. Maran1, Sofia G. Garcia1 e Elane S. Prudêncio2 

 

1 - Departamento de Engenharia Química e de Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Florianópolis, SC 

2 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC 

adrianaengenharia@hotmail.com 

  

Resumo: A microencapsulação de probióticos em conjunto com a adição de prebióticos é interessante devido à proteção conferida 

para as bactérias durante a passagem pelo trato gastrointestinal, bem como ao efeito simbiótico e, muitas vezes, termoprotetor. Os 

parâmetros de cor são importantes atributos de qualidade para microcápsulas à base de leite, e podem ser influenciados por vários 

fatores, como por exemplo, o uso do binômio tempo/temperatura no pré-tratamento das soluções de alimentação e também 

durante o processo de secagem por spray drying. Assim, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar quanto a propriedades de 

cor, microcápsulas de Bifidobacterium BB-12 obtidas por spray drying. O processo de microencapsulação foi realizado utilizando 

um mini spray dryer, para tal, duas soluções de alimentação distintas foram preparadas: Solução 1, contendo Bifidobacterium BB-

12 e leite sem lactose como agente encapsulante; e, Solução 2, contendo Bifidobacterium BB-12, leite sem lactose e inulina como 

agentes encapsulantes. Este processo resultou em duas microcápsulas, M1 e M2, respectivamente. A análise de cor foi realizada 

com um colorímetro Minolta Chroma Meter CR-400, e a escala de cor CIELab foi usada para mensurar os parâmetros L*, a* e b*. 

A diferença total de cor (∆E) foi calculada para comparar a amostra contendo prebiótico (M2) em relação à amostra desenvolvida 

com leite sem lactose apenas (M1). Também foram determinados os valores do ângulo Hue (h*) e croma (C*). As microcápsulas 

apresentaram valores elevados para o parâmetro L* (95,58 e 93,90, para M1 e M2, respectivamente), indicando que as amostras 

eram brancas (mais claras). Em relação aos parâmetros a* e b*, as microcápsulas apresentaram valores positivos e 

estatisticamente diferentes (P < 0,05), indicando tendência à cor vermelha e à cor amarela, respectivamente (M1: a* = 0,26, b* = 

8,87; M2: a* = 0,04, b* = 6,68). Os resultados do parâmetro croma (C*) fazem referência à intensidade da cor, e o ângulo Hue 

(h*) mostra a localização da cor em um diagrama, como também é a medida que mais se aproxima do que o ser humano refere-se 

à cor de um objeto. Para as nossas microcápsulas, o resultado do croma (8,87 e 6,68, para M1 e M2, respectivamente) indicou uma 

variação significativa (P < 0,05) da intensidade da cor, refletindo as mudanças que ocorreram nos parâmetros a* e b*. Isso indica 

que a cor dos pós obtidos mudou levemente com o agente carreador utilizado, e, através dos valores de h* (88,31 e 89,69, para M1 

e M2, respectivamente), pode-se verificar que a amostra M2 diferiu estatisticamente (P < 0,05) da M1, sugerindo que essa 

alteração não passa despercebida aos olhos humanos. Outros pesquisadores afirmam que uma diferença total de cor (∆E) > 2 já 

seria percebida por um observador inexperiente. Este foi o caso da microcápsula M2 quando comparada à microcápsula M1 (∆E = 

2,76), complementando os valores encontrados para o ângulo Hue. A caracterização revelou que ambas as microcápsulas 

mostraram atributos esperados, e estes foram coerentes com dados da literatura. Os resultados sugerem também, que agentes 

encapsulantes diferentes podem influenciar nas propriedades de cor.  

 

 

Palavras-chave: Spray drying. Leite sem lactose. Inulina. Bifidobactéria. Cor. 
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Resumo: A coloração de frutas frescas e processadas é um dos atributos sensoriais mais importantes para a aceitabilidade do 

consumidor, uma vez que o efeito visual gerado pela cor, normalmente é superior quando comparado a outros atributos. Na 

elaboração da geleia foram utilizados frutos de goiabeira-serrana (Acca sellowiana (Berg) Burret) também chamada de feijoa, 

pertencente á família Myrtaceae, que apresenta casca de coloração esverdeada não comestível e polpa de cor gelo com sabor doce-

acidulado e aromático. A análise colorimétrica foi realizada para as geleias de goiaba-serrana convencional, fortificada com 

vitamina D3 livre, nanopartículas carregadas com vitamina D3, nanopartículas vazias e para polpa de goiaba-serrana. A análise da 

coloração das geleias foi determinada em aparelho colorímetro, com comprimento de onda de 380 a 780 nm. O parâmetro 

luminosidade (L*) demonstra geleias de coloração mais escura quando comparadas com a polpa in natura, a coordenada a* (+) 

indica a tendência a coloração mais avermelhada nas amostras de geleia, revelando possíveis reações de escurecimento 

enzimático, ocorridas antes do tratamento térmico, ocasionados por enzimas do grupo oxiredutases, como peroxidase e 

polifenoloxidase que catalisam a degradação de compostos fenólicos presentes na fruta com a presença de oxigênio, assim 

provocando o aparecimento de pigmentos acastanhados ou avermelhados na polpa da fruta. Não houve diferença significativa (p < 

0,05) entre as amostras de geleia, apenas em relação a polpa da fruta, indicando que as geleias possuem tendência a ter uma 

coloração mais escura e avermelhada quando comparada a polpa in natura. Com relação ao parâmetro colorimétrico b* (+) que 

indica a tendência a coloração amarelada, também não houve diferença significativa (p < 0,05) entre as amostras de geleia, 

somente em relação a polpa, a qual apresentou valores superiores aos encontrados nas geleias, indicando geleias com tendência de 

coloração menos amarelada quando comparadas com a polpa in natura, isso é justificável uma vez que os frutos utilizados 

estavam em estágio final de maturação, desta forma influenciando diretamente a coloração dos mesmos. Para avaliar alterações 

globais de cor de uma amostra em relação a controle, analisamos o parâmetro (ΔE*), onde, valores menores que 1 significam 

diferenças de coloração não perceptíveis a olho humano, valores maiores que 1 e menores que 3 demonstram pequenas diferenças 

de cor perceptíveis a olho humano e por fim, valores maiores que 3 diferenças totalmente perceptíveis. Desta forma os resultados 

de ΔE demonstram que as geleias contendo vitamina D3 livre (1,28 ± 1,02), nanopartículas de vitamina D3 (3,00 ± 1,19) e 

nanopartículas vazias (2,99 ± 1,76) apresentaram pequenas diferenças de coloração perceptíveis a olho humano ao serem 

comparadas com a amostra controle (10,52 ± 2,14, geleia de goiaba serrana convencional). Valores de ΔE obtidos para a polpa de 

goiaba serrana indicam diferenças de cor completamente perceptíveis a olho humano. De maneira geral, não houve diferença 

significativa (p < 0,05) de coloração entre as geleias estudadas para os parâmetros L*, a*, b* e ΔE* demonstrando que a 

incorporação das nanopartículas carregadas com vitamina D3, vazias e vitamina D3 livre não afeta a coloração das mesmas.  
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Resumo: O alimento orgânico, in natura ou processado, é aquele obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou 

oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. A primeira grande pesquisa acerca do mercado 

nacional de produtos orgânicos, realizada em 2017, demonstrou que (ao contrário do que apontam as previsões de crescimento 

para o setor), existe uma parcela do público (cerca de 25% do mercado) que não possui interesse nesse tipo de produto. Essa 

mesma pesquisa aponta que um dos principais motivos para o desinteresse no consumo de orgânicos é a falta de confiança na 

segurança e inocuidade desses alimentos. Dentre as características de deterioração que comprometem os alimentos, está a 

contaminação fúngica. Essa contaminação é importante, não apenas sob o ponto de vista sensorial, mas também pelo perigo que a 

produção de micotoxinas representa para o consumidor. Essas toxinas são metabólitos secundários que além de diversos efeitos 

tóxicos agudos podem causar problemas crônicos graves, imunossupressão e carcinogenicidade.  Visto a insegurança do 

consumidor em relação ao alimento orgânico, e o alto consumo de arroz pela população brasileira, este trabalho tem como 

objetivo realizar um levantamento da contaminação por fungos e micotoxinas no arroz da produção convencional e orgânica. A 

base para a realização deste trabalho foi a compilação de dados publicados através de trabalhos científicos e pesquisas em redes 

eletrônicas de renome. Embora na literatura brasileira, estudos afirmem que ainda não existe evidência de que alimentos orgânicos 

(tal como arroz) possam ter maior suscetibilidade à contaminação microbiológica que alimentos convencionais, trabalhos que 

justificam essa afirmação são antigos. Na contramão, o estudo mais recente sobre contaminação por micotoxinas que diferencia 

arroz convencional de orgânico, apresenta o maior índice de contaminação fúngica no arroz orgânico - de 2 amostras de arroz 

orgânico, ambas apresentaram contaminações sendo 5 e 100%.  Pelo fato de não ser permitido o uso de fungicidas sintéticos no 

sistema orgânico, pode haver uma maior possibilidade de proliferação de fungos e consequente produção de toxinas. Em outro 

trabalho que reúne amostras de diferentes países, 7.8% das amostras convencionais apresentaram níveis de OTA de 4,3 a 27,3 

μg/kg e em 30% das amostras orgânicas detectou-se a presença dessa micotoxina variando de 1,0 a 7,1 μg/kg. Alguns estudos 

referentes a alimentos orgânicos em geral, mostram que a segurança dos mesmos é semelhante a segurança do convencional . 

Todavia, experimentos e estudos relacionados ao arroz especificamente, são escassos e não deixam margem para um consenso. Há 

necessidade de pesquisas aprofundadas inclusive referentes aos sistemas de armazenamento aplicados nos dois casos e suas 

diferenças (levando em conta os fatores umidade e temperatura). Nos dois sistemas, o uso de boas práticas agrícolas e de 

armazenagem são formas de reduzir ou até mesmo evitar o risco de contaminação por micotoxinas. Além disso, uma precisão e 

rigor na secagem e armazenagem dos mesmos devem ser fornecidos, pois esta é uma etapa chave para o controle do 

desenvolvimento desses microrganismos. 
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Resumo: O estado de Santa Catarina é responsável por 98% na produção no Brasil de ostras e mexilhões no qual compete a ele 

garantir a qualidade desses moluscos. A portaria SAR nº. 12/2017 estabelece critérios para o monitoramento de moluscos 

bivalves de acordo com a contagem de Escherichia coli (NMP/100g) que é indicativa para contaminação fecal, podendo a 

coleta estar liberada, liberada sob-condição ou suspensa. Culturalmente, na região da Grande Florianópolis, as ostras são 

comercializadas vivas, sendo assim, não são refrigeradas ficando por um longo período de tempo expostas a temperatura 

ambiente favorecendo o crescimento de bactérias, como a E. coli, que estariam presentes em menores concentrações no 

momento da coleta. O consumo dessas ostras na forma in natura ou em pratos como ceviche aumentam o risco de doença 

transmitida por alimentos. Visando esse risco a RDC n°. 12/2001 estabelece critérios para esse grupo de alimento, sendo que 

para coliformes a 45°C (amostra indicativa) o limite é de 102 NMP/g. Considerando tradicionalmente há a adição do sumo de 

limão no consumo de ostras, esse trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de descontaminação de E. coli com  adição de 

sumo de limão em ostras (Crassostrea gigas) estudando a influência dos tempos de contato de 1, 5 e 15 minutos na redução da 

contagem microbiana. Para essa pesquisa foram coletadas 150 amostras de ostras e 60 L de água salina no bairro Sambaqui, 

Florianópolis – SC em abril/2018. Essas ostras foram divididas em três aquários (A, B e C), sendo que em cada aquário dispõe -

se 50 ostras e 20 L de água. As ostras C. gigas foram contaminadas em aquário com E. coli com concentração necessária para 

atingir aproximadamente 102 NMP/g nas ostras em 20 L de água salina por 20 horas em bioacumulação. Após a bioacumulação 

as amostras foram submetidas à análise em triplicata para coliformes a 45°C em NMP/g nos tempos: zero de contaminação 

(C), um (1’T), cinco (5’T) e quinze minutos (15’T) em marinação no sumo de limão. O resultado da descontaminação para 1’T 

foi o que apresentou melhor resultado para os três aquários, indicando uma tendência de declínio de 82% não havendo 

diferença nos demais tempos de contato 5’ e 15’T em comparação com 1 minuto de contato com a solução ácida. 

Estatisticamente a redução microbiana foi somente significativa no aquário B supondo que se faz necessário um maior número 

de repetições para a comparação da significância. Sendo assim, pode-se concluir que o tratamento com sumo de limão em um 

minuto é efetivo na redução da contagem microbiana, podendo ser uma alternativa para diminuir o risco do consumo de ostras 

sem tratamento térmico. 
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Resumo: A maçã (Mallus sp.) é a terceira fruta mais consumida e a oitava mais produzida no Brasil, sendo a região sul 

responsável por 99% da produção nacional. Santa Catarina representa 49% da produção brasileira e as principais variedades 

produzidas são Gala e Fuji. Considerando que muitas destas maçãs permanecem em câmaras frias por um longo período, é comum 

a deterioração das mesmas durante a estocagem, principalmente por fungos dos gêneros Penicillium e Aspergillus. Esses fungos 

são reconhecidamente produtores de enzimas pectinolíticas. A fim de valorizar as maçãs deterioradas produzidas durante a 

estocagem sob refrigeração, o objetivo deste trabalho foi avaliar a potencialidade de extratos de maçãs deterioradas Fuji e Gala 

para a produção de enzimas pectinolíticas. Os extratos foram preparados a partir de maçãs Fuji (F) e Gala (G) deterioradas. As 

amostras das frutas deterioradas foram lavadas, cortadas e trituradas para obtenção das polpas. As polpas foram então filtradas e 

os extratos obtidos foram avaliados quanto à atividade enzimática. A enzima pectinolítica Pectinex Ultra SP-L (Novozymes) foi 

utilizada como padrão (E) e a pectina cítrica p.a 1% (p / p) como substrato. A atividade enzimática foi determinada através da 

análise de açúcares redutores pelo método do ADNS, proposto por Miller (1959) com modificações, em triplicata. Inicialmente, 

60 minutos de hidrólise foi testado para todos os extratos em três temperaturas (45, 50 e 60 °C).  A temperatura de 60 °C 

apresentou melhor atividade enzimática para os extratos F e G, com U (g / mL) de 68,37 (F) e 8,68 (G). Contudo, nas demais 

temperaturas analisadas, somente foi observada atividade enzimática para G a 50 ºC (U 1,59 g / mL). Estes resultados indicam que 

a maçã Fuji deteriorada tem potencial para a produção de enzimas, uma vez que seus extratos apresentaram atividade próxima ao 

observado para E a 60 ºC (U 83,44 g / mL). 
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Resumo: A seletividade de um método pode ser considerada como a sua capacidade de determinar compostos de interesse em 

matrizes sem interferências de outros componentes presentes na própria matriz, de acordo com o protocolo de validação da 

Eurachem. O mel de melato de bracatinga apresenta em sua composição altos teores de açucares, portanto, é importante que o efeito 

da matriz na determinação de compostos fenólicos nesta amostra seja investigado. O método de QuEChERS foi aplicado neste 

estudo, onde foi avaliado o efeito de matriz na determinação de 18 compostos fenólicos em mel de melato de bracatinga. O efeito 

de matriz foi avaliado pela adição de padrão em amostra de mel de melato de bracatinga proveniente da cidade de Urupema - SC. 

Os compostos foram extraídos pelo método de QuEChERS e quantificados por HPLC-DAD. Foram construídas curvas de 

calibração em extratos da matriz, nas mesmas faixas de concentração utilizadas para curvas de solvente. Os coeficientes angulares 

das curvas de solução padrão e de matriz para todos os compostos foram comparados pela aplicação do teste t, a fim de avaliar as 

diferenças entre as variâncias. Se tcal < ttab considerou-se que a matriz não afetou a precisão do método. Além disso, foi 

determinado o fator de pureza espectral (pelo detector de arranjo de diodos) dos picos dos compostos fenólicos na amostra de mel 

de melato de bracatinga. O limite do fator de pureza foi estabelecido ≥ 990, através do software ChemStation Edition (Agilent 

Technologies, Santa Clara – EUA). O valor máximo é de 1000, sendo que valores > 990 indicam que os espectros são 

semelhantes, entre 900 e 990 indicam que há semelhança, e < 900 indicam que os espectros são diferentes. Os resultados 

mostraram que a matriz não afetou o sinal analítico de 17 dos 18 compostos estudados, uma vez que t calculado foi menor que o t 

tabelado, portanto, estes compostos podem ser quantificados a partir da curva de solvente. O único composto que teve o sinal 

afetado pela matriz foi pinobanksina, sendo então indispensável que este composto seja quantificado pela curva de matriz, para 

obtenção de resultados confiáveis. Foram confirmadas as premissas de normalidade, homocedasticidade e independência dos 

resíduos para uso dos métodos dos mínimos quadrados ordinários para confirmação da linearidade da curva de matriz de 

pinobanksina. Os fatores de pureza espectral foram ≥ 990 para os ácidos gálico, 3,4-dihidroxibenzóico, cafeico, ferúlico e 

salicílico, para o coniferaldeído e para os flavonoides rutina, hesperidina, luteolina, quercetina, pinibanksina e naringenina, 

indicando que os picos destes compostos são puros. Os picos dos compostos ácido siríngico e campferol-isoramnetina 

apresentaram fator de pureza de 963 e 938, respectivamente, indicando alta probabilidade de que os picos destes compostos sejam 

puros. Os ácidos clorogênico, p-cumárico e benzóico apresentaram fator de pureza inferior a 900, sugerindo a possível existência 

de interferentes no mesmo tempo de retenção ou que tenham comprimento de onda de absorção máxima semelhantes. O método 

de QuEChERS foi considerado seletivo e adequado para os a extração de compostos fenólicos em mel de melato de bracatinga. 
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Resumo: 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. A demanda por técnicas de extração de compostos fenólicos em 

méis, alternativas as convencionais por extração líquido-líquido e extração em fase sólida tem impulsionado o uso de métodos que 

permitam a diminuição dos tempos de extração e redução do consumo de solventes orgânicos. O método de QuEChERS é um 

exemplo, e se baseia em duas etapas basicamente, a saber: uma extração líquido-líquido com consumo mínimo de solvente 

orgânico, seguido de partição por salting-out; e uma etapa de limpeza utilizando extração em fase sólida dispersiva. Neste estudo, 

o método de QuEChERS foi utilizado para extração de compostos fenólicos em amostras de mel de melato de bracatinga. Foram 

coletadas 6 amostras de mel de melato de bracatinga, provenientes das cidades de Urupema (UP1, UP2 e UP3) e Bocaina do Sul 

(BS1, BS2 e BS3), ambas no Planalto Serrano Catarinense. Para o procedimento experimental foram pesados 5 g de mel, diluídos 

em 10 mL de água, e a seguir adicionados de 4 mL de acetonitrila acidificada (ácido fórmico 1%); a mistura foi agitada em 

agitador tipo vórtex por 1 min. Para a separação de fases, 1,0 g de NaCl e 4 g de MgSO4 foram adicionados e os tubos agitados 

por 1 min, também em vórtex. Foi tomada uma alíquota de 2 mL da fase orgânica e utilizada para a etapa de limpeza, com 150 mg 

de CaCl2, 50 mg de amina primária secundária e 50 mg de C18. Uma alíquota de 400 µL de extrato foi evaporada sob corrente de 

nitrogênio, reconstituída em fase móvel e injetada em sistema HPLC/DAD para identificação e quantificação dos compostos. 

Foram identificados 7 compostos fenólicos nas amostras de mel de melato de bracatinga, sendo os ácidos 3,4-dihidroxibenzoico, 

p-cumárico, salicílico e benzoico, rutina, luteolina e naringenina. O ácido 3,4 dihidroxibenzoico e naringenina foram encontrados 

apenas na amostra UP2, enquanto o ácido p-cumárico foi encontrado apenas na amostra BS2. Na amostra UP1 apenas rutina foi 

detectada e na amostra UP3 nenhum composto foi identificado. Os compostos ácido benzoico, rutina e ácido salicílico foram 

identificados em 4 das 6 amostras analisadas, e luteolina em 2 das 6 amostras. Rutina foi o composto identificado em maior 

concentração, variando de 15,0±0,8 a 25,9±2,1µg g-1. Os ácidos benzoico e salicílico foram identificados em concentrações que 

variaram entre 5,5±0,2 a 15,2±0,8 µg g-1 e 8,0±0,4 a 20,1±0,3 µg g-1 respectivamente. A diferença entre o tipo e concentração de 

compostos fenólicos nas amostras das duas cidades pode ser explicada por variações nas condições climáticas e de cultivo, 

entretanto, os resultados demonstram que a presença desses em amostras provenientes do mesmo local pode estar relacionada 

também ao genótipo da fonte de alimentação das abelhas, neste caso, o melato encontrado no caule da bracatinga. Os resultados 

são promissores, apontando a presença de alguns compostos em níveis semelhantes ou superiores aos encontrados em méis de 

melato provenientes de outras origens botânicas. 

 

 

Órgãos Financiadores: CNPq. CAPES. UFSC.  
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PANORAMA SOBRE O EMPREGO DE LÍQUIDOS IÔNICOS NA CIÊNCIA DE 

ALIMENTOS: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

Bruno L. Ferreira1* e Itaciara L. Nunes1 

 

1 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC 

f.bruno@outlook.com 

  

Resumo: Solventes verdes são alternativas aos convencionais solventes orgânicos. Os líquidos iônicos (LI) são substâncias não 

moleculares que apresentam ponto de fusão menor do que 100 °C, estabilidade química e térmica, não inflamáveis, alta 

condutividade e baixa pressão de vapor. Formados por um cátion e um ânion, são bons solventes para vários analitos, e alterando a 

formulação é possível “moldar” as características dos LI de acordo com o esperado. Por sua versatilidade, os LI têm sido 

amplamente empregados para diversas finalidades, dentre elas, extração de compostos com atividade antioxidante, como o 

licopeno, carotenoide associado à prevenção de doenças degenerativas. Esse pigmento é encontrado principalmente em tomate, 

goiaba vermelha, mamão, melancia, entre outros. Este trabalho objetivou identificar as lacunas da utilização dos LI como agentes 

extratores, bem como sua utilização em patentes aplicadas a ciência dos alimentos. A revisão em bases científicas Science Direct, 

Scielo e Periódicos Capes foi realizada utilizando os seguintes termos: “ionic liquid*”, “ionic liquid* AND extraction” e “ionic 

liquid AND lycopene extraction” em bases internacionais, e “líquidos iônicos” e “líquidos iônicos AND extração” e “líquidos 

iônicos AND extração de licopeno” em bases em português, na área de ciência de alimentos. A revisão em bases de patentes foi 

realizada utilizando os termos anteriormente citados e associando os códigos B01D1102, B01D1104 e B01J800 da Classificação 

Internacional de Patentes (IPC) nas bases INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e ESPACENET (European Patent 

Office). Os termos “ionic liquid*” e “ionic liquid* AND extraction” no portal Science Direct identificaram o crescimento 

constante de trabalhos publicados sobre os temas, com destaque para o ano de 2017 que concentrou maior número de publicações 

(1204 trabalhos). O crescimento continua constante quando observado que no primeiro semestre de 2018 já existem cerca de 830 

trabalhos publicados. No portal Scielo, a busca com o termo “ionic liquid*” revelou que em 2012 foi publicado o maior número 

de trabalhos (15) e até o momento existem seis publicações em 2018. O termo “líquidos iônicos” demonstrou maior concentração 

de trabalhos no ano de 2015. O grande número de trabalhos está relacionado com a vasta aplicação dos LI para diversas 

finalidades na pesquisa. O periódico Food Chemistry detém o maior número de trabalhos e a China é o país onde a tecnologia é 

mais explorada. Os autores Run-Cang Sun e Farzaneh Shemirani possuem o maior número de publicações. A prospecção 

tecnológica na base ESPACENET realizada somente com os termos de pesquisa, resultou em mais de 10000 patentes para o termo 

“ionic liquid*” e 858 para o termo “ionic liquid* AND extraction”. Associando também os códigos IPC, resultou em um menor 

número de patentes (27) concentradas entre 2012 e 2015, auge da química verde. Os países com mais patentes são Estados 

Unidos, Coreia do Sul e Índia, estando também relacionados com a produção científica. Os LI podem ser considerados solventes 

promissores, em especial, para a extração de licopeno, pois esta tecnologia apresenta uma lacuna, principalmente em relação às 

patentes. 

 

 

Órgãos Financiadores: O presente trabalho foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 

Estado de Santa Catarina. 
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AVALIAÇÃO DE PROTOCOLOS DE GERMINAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE 

BROTOS DE CULTIVARES DE FEIJÃO COMUM (Phaseolus vulgaris L.) 
 

Caroline M. Stein¹, Gabriela B. Rossi¹ e Ana Carolina M. Arisi¹* 

 

1 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC 

ana.arisi@ufsc.br 

 

Resumo: Grãos de leguminosas, como o feijão comum, apresentam um papel importante na nutrição humana, principalmente 

como fonte de proteínas para países em desenvolvimento. Seu consumo está majoritariamente associado ao cozimento dos grãos, 

no entanto, a busca por produtos in natura está aumentando e a germinação constitui uma tecnologia econômica e efetiva de 

produção, além de ser um processo eficaz de melhoria na qualidade nutricional de leguminosas. Dessa forma, esse trabalho teve 

como objetivo testar condições de germinação para obtenção de brotos de quatro cultivares de feijão comum, bem como, realizar a 

extração de proteína total solúvel dos brotos para o protocolo de germinação estabelecido. Para isso, grãos de quatro cultivares de 

feijão comum (BRS Sublime, BRS Estilo, BRS Esteio e BRS Vereda), cultivados em 2015 e 2017, foram fornecidos pela 

Embrapa Arroz e Feijão. Nos primeiros testes, com grãos de 2015, variou-se a concentração de hipoclorito de sódio na etapa de 

desinfestação dos grãos, o substrato e o tempo de germinação. Duas das quatro cultivares (BRS Sublime e BRS Vereda) 

apresentaram melhor porcentagem de germinação, sendo escolhidas para a realização das demais etapas. Posteriormente, grãos 

cultivados em 2017 foram adicionados nos testes, onde variou-se o tempo de desinfestação, o período de embebição e o tempo de 

germinação. Após a determinação da melhor condição (120 horas, 25°C, no escuro) um novo teste foi realizado repetindo-se as 

variáveis e os brotos obtidos foram imediatamente congelados em nitrogênio líquido e armazenados a -80 °C até o momento das 

análises. A extração de proteína total solúvel foi realizada a partir de aproximadamente 300 mg de amostra de cada cultivar, em 

duplicata, obtidos de um pool de brotos previamente triturados. Em um dos extratos foi realizada uma etapa adicional de 

purificação, a fim de comparação de resultados. Para a quantificação de proteína total solúvel, foi construída uma curva padrão e 

as leituras de densidade ótica foram obtidas em espectrofotômetro a 480 nm. A cultivar BRS Sublime apresentou 67% de 

germinação e os rendimentos obtidos para proteínas totais solúveis foram de 14,69 e 15,41 mg de proteína total solúvel por grama 

de amostra, para os extratos com e sem etapa adicional de purificação, respectivamente. Já para a cultivar BRS Vereda, 47% das 

sementes germinaram, no teste estabelecido, e os rendimentos obtidos com e sem etapa adicional de purificação foram de 15,37 e 

16,22 mg/g, respectivamente. Através dos testes de germinação realizados foi possível estabelecer uma condição na qual se 

observou os melhores resultados para essas cultivares e a partir dessa condição, alguns parâmetros podem ser ajustados para se 

obter melhores porcentagens de germinação. O protocolo de extração para proteínas totais solúveis também se mostrou adequado 

para brotos de feijão comum pois os rendimentos obtidos estão dentro do esperado para a realização de análises posteriores. Os 

resultados observados neste trabalho servirão de base para a realização da análise proteômica de brotos de feijão comum, uma vez 

que estudos com tais objetivos são escassos. 
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ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE PATENTES E PUBLICAÇÕES ENVOLVENDO 

BATATA-DOCE (Ipomoea batatas L. LAM) 
 

Cláudio E. Cartabiano Leite1* e Itaciara L. Nunes1 

 

1 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC 

cartabiano@gmail.com  

  
Resumo: A produção mundial de batata-doce (Ipomoea batatas L. Lam.) foi, em 2016, superior a marca de 105 milhões de 

toneladas. Do total, 74,7 % fora produzido pelo continente Asiático, o qual também detém a maior parcela de consumidores deste 

tubérculo. No Brasil, a crescente demanda por batata-doce ampliou a sua exploração agrícola, sendo produzidas mais de 669 mil 

toneladas no ano de 2016. Esta perspectiva positiva de crescimento do setor torna necessária a sondagem de patentes envolvidas 

na utilização e beneficiamento da batata-doce, sob a ótica do desenvolvimento de novos produtos alimentícios. O propósito deste 

estudo foi buscar documentos de patente e publicações relacionadas à batata-doce. O levantamento de patentes foi realizado com 

informações disponíveis na plataforma especializada ESPACENET utilizando como palavras-chave ‘sweet’ ‘and’ ‘potato’, 

‘Ipomoea batatas’ e ‘sweetpotato’ relacionadas ao título dos documentos, em conjunto com códigos referentes ao Cooperative 

Patent Classification-CPC sendo A23L19/00 (produto à base de frutas ou legumes; seu preparo ou tratamento), A23L19/10 (de 

tubérculos ou outras raízes contendo amido) e A23L19/12 (de batatas). A busca por publicações ocorreu na plataforma científica 

ScienceDirect®, utilizando a palavra-chave ‘sweetpotato’ presente no título. Desse modo, foram analisados 122 documentos de 

patentes e 788 publicações, ambas relacionadas com a palavra-chave de maior ocorrência ‘sweetpotato’. Verificou-se crescimento 

no número de depósitos de patentes e publicações nos últimos 20 anos. Os Estados Unidos (44 documentos), a Coréia do Sul (40 

documentos) e a China (31 documentos) são os principais países detentores de tecnologias envolvendo as patentes com batata-

doce. Dentre os 222 códigos CPC identificados e verificados, a maior ocorrência se deu para A01H5/00 (35 documentos) referente 

à “angiospermas, i.e. plantas floríferas, caracterizadas por suas partes de plantas; angiospermas caracterizadas por modo diverso 

de sua taxonomia botânica”, sendo identificados apenas 14 documentos com os códigos de processamento processamento 

utilizados na pesquisa (9 documentos para A23L19/10; 4 documentos para A23L19/00; 1 documento para A23L19/12). Em 

relação aos artigos publicados, o ano de 2012 apareceu como o expoente com 50 estudos em diversas áreas.  Conclui-se que a 

batata-doce possui potencial para novos trabalhos científicos e tecnológicos, com possibilidade de novos depósitos de patentes e 

transferência de tecnologia. 
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ÓLEO DE ANDIROBA (Carapa guianensis Aublet.): SEU POTENCIAL REPELENTE 

DE INSETOS & ANTI-INFLAMATÓRIO 
 

Cristiano W.R. Ribeiro1, Neyeli C. da Siva1, Bruna A. Silva1, Clarissa M. Aquino1, Milena O. Dutra1, Carlos E. Soares e 

Vildes M. Scussel1 
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cristiano.warley@hotmail.com 

  

Resumo: A utilização de plantas e suas diferentes partes na medicina tradicional, está incluída e reconhecida em sistemas de 

saúde em países em desenvolvimento. A andiroba (Carapa guianensis Aublet) é uma árvore da família Meliaceae, cujo nome 

deriva de ãdi'roba, termo tupi que significa "óleo amargo" (referência dada ao óleo extraído da semente da planta). É uma espécie 

com grande potencial repelente, atribuído principalmente ao óleo extraído de sua semente. Caracterizado por ser composto 

basicamente por ácidos graxos de cadeia longa (mirístico, palmítico, esteárico, oleico - 9, linoléico - 6 e linolênico - 3), além 

dos responsáveis pelo odor característico, ácidos graxos de cadeia curta (fórmico, propiônico e butírico), o torna destaque entre os 

óleos tradicionais no Norte do país. O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica que objetiva elucidar sobre o 

potencial repelente e farmacológico do óleo de andiroba. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de cunho investigativo nas bases 

de dados (Scielo, Lilac e Pubmed), utilizando como descritores unidos e isolados os termos: óleo de andiroba/potencial 

repelente/farmacológico/utilização, incluindo como quesitos de busca artigos e citações publicadas nos últimos 10 anos, nos 

idiomas inglês, português e espanhol. Foi realizada uma avaliação crítica dos arquivos encontrados, seguida da seleção e síntese 

de dados relevantes obtidos. A presente pesquisa revela que a semente da andiroba é amplamente utilizada na medicina popular, 

sendo grande parte deste uso atribuído ao seu óleo. É utilizado contra câncer de pele por proteger dos danos do sol (foto-protetor), 

tem ação emoliente, anti-reumática, antisséptica e anti-inflamatória. Em relação a infestação por organismos vivos, tem atividade 

repelente de insetos e ácaros. Estudos científicos relatam veracidade de tais potenciais medicinais no óleo de andiroba - com 

ressalva para atividade fotoprotetora onde há ainda muita discordância na literatura. Embora muito conhecido através da sabedoria 

popular, poucos são as pesquisas mais aprofundadas sobre sua composição química específica e efeitos adversos, seja como 

repelente, anti-inflamatório ou como emoliente. Alguns estudos têm relatado sua possível ação antifúngica. Portanto, o óleo de 

andiroba, um produto nativo da região amazônica, possui grande potencial para ser incluído na aplicação tanto como método 

brando (substituto de agrotóxicos) em alimentos, bem como tratamentos de saúde (fitoterápico). Contudo, há necessidade de 

maiores estudos a fim de determinar dosagens adequadas, principais compostos ativos e o uso farmacológico ao qual se destina. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS DAS 

CEPAS ENCONTRADAS EM SUSHIS COMERCIALIZADOS NA REGIÃO SUL 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

Dafne Reinisch2*, Francie Gaio2, Liandra Palmório1 e Deise H. B. Ribeiro1 

 

1 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC 

dafnecalufsc@hotmail.com 

Resumo: O consumo de sushi tem crescido muito nos últimos anos, por isso, o número de estabelecimentos com este tipo de 

culinária vem aumentado em diversos locais do mundo. Há diversas opções de restaurantes em Florianópolis com este tipo de 

alimento, assim, o presente trabalho teve como objetivo fazer uma avaliação microbiológica dos sushis comercializados na região 

sul de Florianópolis e testar a susceptibilidade de cepas isoladas destes alimentos frente a diferentes antimicrobianos de ampla 

utilização, são eles: amoxicilina 30µg, aztreonam, cefoxitina 30µg, cloranfenicol 30µg, eritromicina 15µg, estreptomicina 10µg, 

norfloxacino 10µg, penicilina G 10un, RIF05: rifampicina5µg, tetraciclina 30µg, vancomicina 30µg. As análises microbiológicas 

foram realizadas de acordo com os métodos descritos por Silva et al. (2017). A análise do perfil de resistência aos antibióticos foi 

realizada com discos da marca DME e o halo medido conforme orientação do fabricante. O índice de múltipla resistência foi 

calculado de acordo com Krumperman (1983). Os resultados foram comparados aos padrões microbiológicos para alimentos 

prontos para o consumo, estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada 12/2001. Das 30 amostras analisadas, 3 coletas em 

10 diferentes restaurantes, 12 obtiveram enumeração de coliformes termotolerantes acima do permitido, que é de 10² NMP/g, 

sendo em 5 delas confirmada a presença de Escherichia coli, em 4 amostras foi constatada presença de Salmonella em 25g. sendo 

necessária a ausência em 25 g, de acordo com a legislação,  Estafilococos coagulase positiva foram encontrados em 6 amostras, no 

entanto todas estavam dentro dos parâmetros permitidos na legislação, que é de 5. 10³ UFC/g.  Assim 43% das amostras estavam 

impróprias para o consumo, oriundas de 80% dos estabelecimentos pesquisados. Para o perfil de resistência das cepas de 

Escherichia coli frente a 11 antimicrobianos, todas apresentaram perfil de resistência a rifampicina e vancomicina e 63,6% dos 

isolados obtiveram perfil de sensibilidade ou sensibilidade intermediária aos outros 9 antibióticos, tendo o índice de múltipla 

resistência a antimicrobianos uma variação de 18,2 a 36,4%. Para os isolados de estafilococos coagulase positiva, 100% 

apresentaram perfil de sensibilidade para cloranfenicol e resistência para vancomicina, o índice MAR variou de 16,7 a 58,3%, 

apresentando um dado preocupante, 83,3% com valores superiores a 35%, demonstrando uma crescente resistência aos 

antibióticos e a necessidade de controle ao uso para que não se obtenha uma progressiva adaptação das bactérias a estes fármacos. 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a necessidade de que as BPF sejam observadas para que haja segurança no 

consumo deste tipo de alimento. É de extrema importância o cuidado com a qualidade da matéria prima, higienização dos 

utensílios a serem utilizados, evitar a contaminação cruzada e pelo manipulador, além do armazenamento dos sushis sob controle 

de temperatura até o momento do consumo. 

 

Palavras-chave: Sushi. Micro-organismos. Boas Práticas de Fabricação. Antimicrobianos. Resistência bacteriana.  
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, DETERMINAÇÃO DE FENÓLICOS 

TOTAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE SUCOS “DETOX” 
 

Dhenny S. Silva¹, Mariana S. Mello¹*, Victoria Y. Melena¹ e Matheus V. O. B. Maciel¹ 

 

1 – Curso de Nutrição, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Joinville, SC 

 marisusan.mello@gmail.com  

  

Resumo: O consumo e procura por alimentos ricos em compostos bioativos, vem crescendo ao longo dos últimos anos e fez a 

indústria alimentícia buscar novas alternativas de produtos para suprir tal demanda. Os sucos chamados “detox”, que são a base de 

vegetais que podem ser fontes ricas de compostos bioativos, se enquadram nessa linha e diante disso, o objetivo do presente 

estudo foi analisar diferentes marcas de sucos antioxidantes, vendidos como sucos “detox” e comparar com uma formulação 

experimental, quanto ao conteúdo de fenólicos totais e capacidade antioxidante. Para isso foram utilizadas três marcas comerciais, 

codificadas como A, B e C, e uma formulação experimental codificada como D. A formulação experimental foi obtida utilizando 

água mineral, água de coco, abacaxi pérola, couve, gengibre e hortelã e armazenada em frasco fechado em geladeira. Já as marcas 

comerciais foram obtidas no comércio local da cidade de Joinville, SC. A análise espectrofotométrica de Folin-Ciocalteu 

utilizando curva padrão de ácido gálico foi utilizada para a determinação dos compostos fenólicos totais (CFT) e a atividade 

antioxidante foi realizada por metodologia utilizando ensaio de inibição do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). Também 

foram realizadas as leituras de pH e dos Sólidos Solúveis de acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolf Lutz. Todas as 

determinações foram obtidas por média e desvio padrão e comparadas por análise de variância ANOVA. Para os resultados de 

CFT as amostras C e D apresentaram maiores valores (51,95 ± 1,01 e 43,17 ± 0,38 mg EAG/100 mL, respectivamente) o que 

consequentemente também foi observado nos valores de atividade antioxidante (75,85 ± 12,28% e 42,45 ± 17,22%, 

respectivamente). Para as leituras dos sólidos solúveis os valores variaram entre 6 e 10 de °Brix e para o pH os resultados 

variaram entre 3,3 e 4,2 o que mostrou diferença significativa ao nível de 95% de confiança entre as amostras, sendo o maior °brix 

encontrado na amostra C e menor pH para a amostra B. Estes resultados mostram que os sucos vendidos como antioxidantes, 

podem apresentar significante diferença entre as quantidades desses compostos entre as marcas, o que torna difícil por parte do 

consumidor a escolha pensando nos benefícios que este produto pode trazer. Porém, por outro lado, todos apresentaram algum 

nível de atividade antioxidante, justificando o seu apelo. Vale salientar que a formulação experimental também apresentou 

resultados satisfatórios, mostrando que é possível a fabricação, mesmo que artesanal, para consumo próprio de sucos antioxidantes 

com menor quantidade de ingredientes e de fácil preparo no dia a dia. 
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USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS, QUITOSANA E SUA COMBINAÇÃO NA 

REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DA PODRIDÃO CINZENTA (Botrytis cinerea) EM 

PÓS-COLHEITA DE MORANGO 
  

Eduardo G Ramos¹* e Robson M Di Piero1 

 

1 - Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC  

eduardogramoa@gmail.com; robson.piero@ufsc.br 

 

Resumo: O morango é um pseudofruto pequeno e frágil que é acometido por diversas doenças, principalmente no final da cadeia 

produtiva, no pós-colheita, como por exemplo a podridão cinzenta (Botrytis cinerea). Apresentam-se como possíveis formas de 

controle, os óleos essenciais extraídos de plantas e quitosana, polissacarídeo presente nas carapaças de crustáceos.  Óleos 

essenciais (Alecrim, Citronela, Cravo, Eucalipto, Capim Limão, Melaleuca e Palmarosa) por volatilização e quitosanas com 

diferentes densidades (por contato direto) foram avaliados quanto à inibição da germinação de B. cinerea (105 esporos/mL) em 

lâminas escavadas. Pelo maior efeito antimicrobiano apresentado, os óleos de alecrim e cravo, assim como a quitosana de alta 

densidade, foram selecionados para os testes com frutos de morango em bandejas plásticas. A volatilização do óleo essencial de 

alecrim (400 ppm) no interior das bandejas reduziu a incidência da podridão cinzenta em 50% nos frutos previamente inoculados, 

enquanto a quitosana a 10 mg/mL, ou a mistura óleo e quitosana, aplicados por imersão nos frutos, não exibiram efeitos 

significativos. Os frutos de morango foram submetidos a analises fisico químicas, após o tratamento com óleo essencial de 

alecrim, quitosana e sua combinação, com o auxílio de pHmetro e refratômetro. Os frutos tratados com Alecrim tiveram os teores 

de açúcares mantidos, em relação a testemunha, mas ocorreu, redução do peso e diminuição de pH. Sendo assim, pode-se concluir 

que o óleo essencial de alecrim, aplicado por volatilização, possui efeito erradicante in vitro e curativo in vivo contra Botrytis 

cinerea, apresentando potencial para ser utilizado como medida dentro do manejo integrado de doenças em pós-colheita. 
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EXTENSÃO DO ESCOPO DE UM MÉTODO PARA INSPEÇÃO DE 

HEXAMETILENOTETRAMINA EM QUEIJOS POR CROMATOGRAFIA 
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Resumo: O uso de conservantes em alimentos tem sido cada vez mais utilizado para promover o retardamento das deteriorações 

causadas por micro-organismos. Porém, muitos desses agentes químicos podem trazer malefícios à saúde dos indivíduos que os 

consomem devido, principalmente aos efeitos carcinogênicos comprovados que muitos destes conservantes possuem como é o 

caso da hexametilenotetramina (HMT). O efeito conservante do HMT está basicamente ligado à formação de formaldeído em 

meio ácido ou na presença de proteínas, porém a legislação brasileira não autoriza o seu uso em alimentos. Já na Europa o uso de 

HMT é permitido apenas em queijos provolone defumados em um limite máximo de 20 mg kg-1. Por tratar-se de uma técnica 

sensível, eficiente e rápida, a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrômetro de massas em modo tandem (CL-

EM-EM) tem sido cada vez mais utilizada na detecção e quantificação de conservantes em alimentos. Neste trabalho uma 

extensão de escopo de um método desenvolvido por, adicionando-se um novo analíto, o HMT foi realizado. As amostras foram 

analisadas em um sistema 1290 Infinity da Agilent Technologies, Inc. Já a espectrometria de massas foi realizada em um 

espectrômetro de massas do tipo triplo quadrupolo linear híbrido com aprisionador de íons (íon-trap) (5500 QTRAP) da Sciex, 

equipado com uma fonte de ionização por electrospray (ESI) trabalhando em modo positivo (ESI+) e monitoramento de múltiplas 

reações (MRM). Os parâmetros analisados foram: precisão, repetibilidade, recuperação, especificidade e seletividade, efeito de 

matriz, linearidade e limites analíticos. Em relação a repetibilidade, todas as repetições das amostras apresentaram valores 

inferiores de Coeficiente de variação inferior a 16%, sendo todos menores que o valor de Horwitz calculado. Os valores das 

recuperações obtidos foram satisfatórios apresentando resultados entre 80 e 110%. Os resultados da precisão intermediária não 

ultrapassaram 16%, indicando que não houve diferenças significativas entre os resultados obtidos em diferentes dias. Não foram 

observadas interferências nos tempos de retenção dos analitos nas amostras em branco, o que mostra que o método não foi afetado 

por interferentes da matriz. O método mostrou-se linear nas faixas de concentrações de 2,5 a 20 mg kg-1 para o HMT e as curvas 

obtidas não demonstraram diferença significativa quanto à inclinação e intercepto, e os valores dos coeficientes de regressão 

foram satisfatórios (R2>0,95). Quanto ao efeito de matriz, houve uma supressão do sinal analítico quando a matriz foi adicionada. 

A extensão de escopo deste método apresentou-se adequada, podendo ser utilizada para a quantificação de HMT em queijos. Esta 

análise possui extrema importância, uma vez que a legislação brasileira não determina nenhum limite para o uso deste conservante 

em alimentos e existe um vasto histórico de violações no uso de conservantes em produtos de origem animal no Brasil.  
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ANÁLISE DA ROTULAGEM DE FARINHAS DE ARROZ QUANTO AO TEOR DE 

GLÚTEN DE ACORDO COM OS NOVOS PARÂMETROS DA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 
 

Estela R. Domingues1*, Iara R. Santos1, Maria E. V. Pereira1, José F dos S. Silveira Jr1, Erick A. Bezerra1 e Alicia De 

Francisco1 
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estelareginadomingues@gmail.com 

 

Resumo: O glúten é um complexo de proteínas de reserva encontrado em grande quantidade em grãos de trigo e em menores 

teores no centeio e na cevada, formado pelas gliadinas e as gluteninas, que desempenham importante papel na formação de 

massas, devido principalmente a suas características tecnológicas de coesividade e elasticidade, respectivamente. Atualmente, as 

Desordens Relacionadas ao Glúten (DRG) tem ganhado grande relevância devido ao aumento nos diagnósticos de reações 

adversas a estas proteínas, sendo a mais destacada Doença Celíaca (DC), uma enteropatia autoimune causada pela ingestão do 

glúten, caracterizada principalmente pela inflamação crônica da mucosa do intestino delgado que pode resultar na atrofia das 

vilosidades intestinais, e promover má absorção intestinal. O CODEX Alimentarius recomenda que o glúten seja detectado em 

alimentos por meio de métodos imunológicos que ofereçam sensibilidade entre 20 e 100 ppm (mg/kg). A metodologia oficial 

adotada pela Association of Official Analytical Chemistry (AOAC), trata-se de uma técnica baseada no princípio imunológico de 

reconhecimento e união dos anticorpos às moléculas e fragmentos presentes nas proteínas do glúten que são detectados por leitor 

de ELISA. A lei brasileira nº 10.674/2003 obriga que os alimentos sejam rotulados como “Contém glúten” e “Não contém 

glúten”, porém não especifica um limite mínimo para que um alimento seja considerado isento de glúten. Por este motivo, até 

meados de 2016, os laboratórios adotavam o limite mínimo de 20 ppm, recomendado pelo CODEX Alimentarius, para classificar 

os alimentos como livre de glúten. O entendimento desta legislação vigente foi modificado e passou-se a adotar como critério para 

considera-se um alimento isento de glúten, o limite de detecção de cada método aplicado pelos laboratórios. O objetivo desta 

pesquisa foi avaliar 30 amostras de farinha de arroz coletadas entre os anos de 2006 e 2017, provenientes da extensão do 

Laboratório de Cereais (CAL/UFSC) e comparar os resultados com os novos padrões adotados. A farinha de arroz é um alimento 

naturalmente isento de glúten em sua composição, o que justifica sua escolha para o estudo. Das 30 amostras avaliadas, 9 

apresentaram valor inferior ao limite de detecção do método utilizado (3 ppm), 19 amostras apresentaram resultados entre 3 ppm e 

20 ppm e apenas 2 amostras obtiveram valores superiores a 20 ppm. Ao considerar o proposto pelo CODEX Alimentarius, 28 das 

30 amostras seriam rotuladas como “não contém glúten”. Perante o novo entendimento da legislação, apenas 9 das 30 amostras 

podem ser rotuladas com a alegação de “não contém glúten”. Visto que a legislação brasileira não determina um limite mínimo 

para o teor de  glúten  em alimentos e  que a verificação é feita através da lista dos ingredientes adicionados e naturais, a 

interpretação errônea de laudos de análises pode gerar  incerteza por parte das empresas sobre como rotular seus produtos 

adequadamente. Além disto, os consumidores que possuem DC necessitam de uma legislação que especifique teores mínimos de 

glúten que atendam suas restrições,  assegurando assim a adequada rotulagem dos alimentos, e evitando danos a  sua saúde. 
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FAMÍLIA LEMNACEAE: POTENCIAL FONTE DE PROTEÍNAS VEGETAIS 

PARA ALIMENTAÇÃO HUMANA  
 

Fabiani C. de O. Santana1* e Carmen M. O. Müller1 
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Resumo: A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), estima que em 2050 a população mundial 

seja na ordem dos nove bilhões e, até ao final do século, ultrapassará dez bilhões. Paralelamente ao crescimento populacional, as 

perspectivas no incremento da produção de alimentos para satisfazer uma população de nove bilhões são de aproximadamente 60 

%. Essa demanda é ainda maior para fontes proteicas animais, aumentando de 270 milhões de toneladas atuais, para 470 milhões 

de toneladas futuras. Dentro dessa perspectiva, vê-se a importância em se disponibilizar alimentos que atendam as necessidades 

nutricionais da população crescente, mas que sigam uma produção sustentável e acessível de maneira a garantir a segurança 

alimentar. Perante esse panorama, as plantas aquáticas da família da Lemnaceae apresentam uma potencial fonte de proteínas 

como uma alternativa renovável e sustentável para essa demanda. As Lemnaceae são plantas aquáticas de água doce ou salobra, 

amplamente distribuídas no mundo e que compreendem cinco gêneros: Landoltia, Spirodela, Lemna, Wolffiella e Wolffi. 

Caracterizam-se por apresentar elevada taxa de crescimento, sendo capazes de duplicar sua biomassa em 24 horas e, devido sua 

habilidade em sequestrar nitrogênio e minerais da água, podem ser cultivadas em fluxos de águas, sendo muito exploradas no 

tratamento de águas residuais. As Lemnaceae apresentam interessante composição nutricional, com destaque para a fração 

proteica (~ 35 %), cujo perfil de aminoácidos se assemelha às leguminosas, como o grão-de-bico e ervilha, possuindo 

concentrações de cisteína, metionina, treonina, finilalanina e leucina acima do limite recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde. Além disso, estudos vêm apontando a presença de compostos fenólicos e flavonóides nessas plantas, com potencial 

atividade antioxidante, podendo prevenir, por exemplo, a oxidação lipídica de produtos alimentares. A Lemnaceae tem despertado 

o interesse do seu uso como fonte alimentar na produção de rações de alta qualidade para animais da agricultura e da aquicultura. 

Entretanto, embora já na década de 70 a Lemnaceae tenha sido apontada como uma possível fonte de proteína de alta qualidade e 

barata para o consumo humano, pesquisas que envolvam sua caracterização e propriedades tecnológicas para a alimentação 

humana ainda são pouco exploradas. As plantas da família Lemnaceae possuem potencialidades para alimentos futuros, sendo 

uma alternativa de fonte proteica vegetal. Proteínas vegetais têm um grande potencial para o desenvolvimento de produtos de 

valor agregado e, desta forma, podem enriquecer a dieta vegetariana e vegana, bem como, atuar como um substituto de proteínas 

de origem animal e fonte de potenciais alergênicos, como leite, ovos, soja e trigo. 
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CHOCOLATES E A ROTULAGEM PARA ALERGÊNICOS 
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Resumo: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou em 2105 a RDC n° 26/2015, que dispõe sobre os requisitos para 

rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. A Alergia alimentar é uma reação adversa à 

saúde que ocorre quando o sistema imunológico reconhece um alimento como uma entidade agressora ao organismo, podendo, em 

alguns casos, levar o indivíduo a óbito. O chocolate é um alimento que abrange uma grande faixa-etária de consumo e, 

dependendo da sua composição, pode acumular um grande número de ingredientes alergênicos, potencializando os riscos 

associados ao seu consumo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a rotulagem de chocolates quanto à conformidade e não 

conformidade frente à legislação RDC n° 26/2015. Os chocolates foram separados em oito categorias (Barras somente chocolate; 

Barras adicionadas de frutas, sementes e outros; Barras de chocolate importadas; Waffer com chocolate; Confeitos; Bombons e 

tabletes; Chocolate à base de soja; Chocolate diet/light/zero), sendo avaliados 139 rótulos, cujas informações foram coletadas das 

gôndolas de supermercados e loja de chocolate, localizados em Florianópolis. A coleta de dados foi realizada através de dois 

questionários: um sobre informações básicas do produto e outro referente às adequações da rotulagem frente à legislação. Dos 139 

rótulos analisados, 11 % não apresentaram declaração para alergênicos, mesmo havendo, em todos os casos, ingredientes com 

obrigatoriedade de declaração.  Dentre estes, as categorias de “chocolate a base de soja” e “confeitos” apresentaram 40 e 33 % 

respectivamente, dos rótulos não declarados. Com relação as não conformidades analisadas, 53 % dos rótulos apresentaram pelo 

menos uma não conformidade frente à legislação analisada, estando, portanto, apenas 47 % dos rótulos em acordo com os critérios 

estabelecidos pela legislação. A categoria “chocolate diet/light/zero” apresentou 100 % dos rótulos com pelo menos uma não 

conformidade, seguida pela categoria “confeitos”, com 50 %. Dentre as não conformidades, a declaração em “local encoberto, de 

difícil visualização e/ou no lacre/torção”, foi a mais recorrente, estando presente em 21 % dos rótulos. A legislação deveria ser 

suficiente para promover um alinhamento na comunicação entre a indústria e consumidor. Entretanto, observa-se que a adesão às 

novas regras de rotulagem ainda não foi completa, mesmo depois de encerrado o período das adequações. O descumprimento da 

resolução constitui infração sanitária e, embora as punições possam ser severas, os chocolates não conformes ainda estão sendo 

comercializados. Isso ocorre, tanto pelas limitações no processo de fiscalização, quanto pela falta de conhecimento do 

consumidor. 
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QUANTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM MÉIS DE ABELHAS 

MANDAÇAIA (Melipona quadriasciata) UTILIZANDO LC-ESI-MS/MS 
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Resumo: Nos últimos anos, os méis de abelhas sem ferrão (Meliponinae) têm apresentado crescente valorização, devido as suas 

propriedades sensoriais e físico-químicas peculiares e, principalmente, pela alegação de benefícios à saúde humana, associadas 

especialmente aos compostos bioativos presentes nestes méis. Tal reconhecimento gera impactos positivos a economia com a 

valorização do produto e consequente aumentando o potencial produtivo no mercado nacional de méis da região sul do Brasil, 

notadamente no estado de Santa Catarina. Neste contexto, o presente estudo objetivou identificar e quantificar compostos 

fenólicos em amostras  de méis de abelhas Mandaçaia (Melipona quadrifasciata) da subfamília Meliponinae produzidos a partir 

de diferentes floradas predominantes, coletadas na mesma propriedade rural do município de Santa Rosa de Lima- SC. Fazendo 

uso de um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência acoplado a um espectrômetro de massas com analisador 

triploquadrupolo (LC-ESI-MS/MS) foram analisados extratos obtidos por extração liquido-líquido (ELL), de cinco amostras de 

mel, sendo possível identificar doze compostos fenólicos. Os principais compostos observados em todas as amostras analisadas 

foram: p-cumarico (7,0 – 28,0 mg 100 g -1), isoquercetina (30,0 - 121,1 mg 100 g-1), aromadendrina (7,0 - 130,3 mg 100 g -1) e 

taxifolina (19,0 – 130,1 mg 100 g -1). Foi possível observar ainda uma variação de compostos nas diferentes amostras, certamente 

influenciada pela florada predominante. Assim, siringaldeido (140,0 mg 100 g -1), 4-aminobenzoico (86,0 mg 100 g -1) e 

quercetina (8,0 mg 100 g -1) foram encontrados em apenas uma amostra. Desta forma, conclui-se que os méis de abelha 

Mandaçaia estudados possuem compostos fenólicos e estes podem variar de acordo com a origem floral. Estudos adicionais 

devem ser realizados para investigar e enfatizar as diferenças particulares de cada mel levando em conta as diferentes espécies de 

abelhas, origem geográfica e botânica.  
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Resumo: Brownie pode ser definido como um bolo úmido de chocolate, cortado em quadrados, típico da culinária estadunidense. 

O brownie é uma sobremesa que vem sendo bastante apreciada pelos brasileiros, sendo composto tradicionalmente por farinha de 

trigo refinada, açúcar mascavo, ovos, chocolate meio amargo e manteiga.   O objetivo deste estudo foi desenvolver um brownie 

orgânico, sem adição de açúcares e de baixo teor de carboidratos complexos, voltado para pessoas que necessitem reduzir o 

consumo de carboidratos, especialmente açúcares, como é o caso de pessoas que apresentam diabetes mellitus ou resistência 

insulínica. Além disso, buscou-se a utilização de ingredientes orgânicos como o chocolate e o ovo devido à menor contaminação 

química.  Para o desenvolvimento da preparação, incialmente, foi realizado levantamento de receitas culinárias em websites e 

canais de vídeos on-line. Após a escolha da receita, esta foi adaptada, testada duas vezes, padronizada por meio de ficha técnica, 

sendo elaborada a embalagem, rótulo e rotulagem do produto, conforme a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) sobre rotulagem e utilizando-se a tabela de composição de alimentos TACO. A formulação final do brownie consistiu 

de ovos orgânicos e chocolate orgânico 70% cacau, apresentando, na porção de 40 g, a composição nutricional,de 103 Kcal, 10 g 

de carboidratos, 2 g de proteínas, 6 g de gorduras totais, 3 g de gorduras saturadas, 0 g de gordura trans, 4 g de fibra alimentar, 10 

mg de sódio. Ao comparar a composição nutricional do brownie desenvolvido e do tradicional, percebe-se que o brownie 

desenvolvido apresenta valor energético 36,4% menor, redução de 50% de carboidratos totais, mesmo teor de proteínas, 24% 

menos gorduras totais, mesmo teor de gordura saturada, 0% gordura trans, 400% mais fibras alimentares e 88,8% menos sódio. 

Sendo assim, considera-se que o produto desenvolvido pode ser uma alternativa saudável de lanche ou sobremesa para pessoas 

que necessitem reduzir o consumo de carboidratos, além de poder ser consumido por outras pessoas que apresentem restrições 

alimentares, pelo fato de não conter laticínios, glúten e açúcar de adição.   

 

 

Palavras-chave: Alimentação saudável. Restrição carboidratos. Diabetes mellitus. Sobremesa.  
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ESTUDO PROSPECTIVO DE PATENTES DE TÉCNICAS DE PRESERVAÇÃO DO 

ÓLEO DE PALMA BRUTO 
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Resumo: O óleo de palma bruto possui características nutricionais interessantes, como o teor de carotenoides e tocoferois, que são 

compostos antioxidantes. Contudo, estes compostos degradam-se facilmente com a exposição ao oxigênio, luz e calor, o que 

dificulta sua aplicação na indústria de alimentos. O presente trabalho tem como objetivo a busca de anterioridade de tecnologias 

desenvolvidas com o intuito de preservar estes compostos no óleo de palma bruto. A metodologia utilizada consistiu na pesquisa 

avançada de pedidos de patentes nas bases de dados European Patent Office (Espacenet) e Banco de dados do Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil nos meses de agosto a dezembro de 2017. Na estratégia de busca para a base Espacenet 

foram utilizadas as palavras-chave “palm oil” (óleo de palma) encontrando-se 1127 documentos e “crude palm oil” (óleo de 

palma bruto) com 23 documentos. A fim de ampliar os resultados encontrados, cada palavra-chave foi associada ao código da 

Classificação Internacional de Patentes (CIP) “C11B”, referente à extração, conservação e refinamento de óleos e gorduras, 

encontrando-se 300 resultados para a primeira e 14 para a segunda, e “A23”, referente a alimentos e seu tratamento, com 260 e 5 

resultados, respectivamente.  A distribuição de pedidos de patentes por área do óleo na forma bruta foi de 64% para área química, 

22% área de alimentos e 14% tratamento de resíduos, e estão distribuídas entre os países: Malásia (13), Estados Unidos (3), Japão 

(2) e China, Reino Unido, Indonésia, Holanda e Singapura (1cada). A Malásia destaca-se, o que mostra que além do clima tropical 

que é propício ao cultivo deste óleo, há investimento do governo - 5 das patentes pertencentes a este país são do Malasyan Palm 

Oil Board (Conselho de Óleo de Palma da Malásia), agência governamental que promove o desenvolvimento da indústria do óleo 

de palma. Dentre as patentes depositadas nas diversas áreas, destacam-se as técnicas de melhoramento de refino, aumento da 

produção e rendimento de extração, desenvolvimento de produtos que utilizam o extrato do óleo ou algum composto de interesse 

(como tocoferol), mas não foi encontrado nenhum documento de patente relacionado à preservação destes compostos no óleo 

bruto. No cenário brasileiro, a busca na base do INPI foi realizada utilizando-se as palavras “óleo de palma bruto”, “óleo de 

palma” e “azeite de dendê” com 0, 30 e 4 resultados, respectivamente. Embora o Brasil seja um país em que não há costume de 

proteção à propriedade intelectual, a produção do óleo de palma bruto, que ocorre principalmente no Pará, Amazonas, Amapá e 

Bahia devido ao clima propício, justifica o pedido de patentes relacionados a este óleo. Dentre os documentos dessa base, 2 

destinam-se à preservação do óleo: Um trata do processo de microencapsulamento do azeite de dendê e outro do produto final de 

microcápsulas em pó, ambos depositados pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Os resultados mostram que o cenário 

tecnológico para preservação do óleo de palma bruto é ainda pouco explorado, mostrando grandes oportunidades no 

desenvolvimento de tecnologias para este fim, em especial a nanotecnologia. 

 

 

Palavras-chave: Prospecção Tecnológica. Óleo de palma bruto. Azeite de dendê. Preservação de óleos vegetais. 
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Resumo: A noz pecã (Carya illinoensis (Wang.) K. Koch) apresenta baixo conteúdo de ácidos graxos saturados e índices 

elevados de ácidos graxos mono e poli-insaturados; esteróis e tocoferóis e um conteúdo expressivo de polifenóis com potencial 

ação antioxidante. A torta da noz pecã é um subproduto resultante da prensagem para obtenção do óleo rico em compostos 

bioativos que podem ser extraídos desta matriz. A escolha do método e dos parâmetros de extração são cruciais para o rendimento 

da extração e a obtenção dos polifenóis com o mínimo de degradação. O principal método utilizado é por interação de solventes 

com a amostra, onde fatores como temperatura, tempo e volume do solvente representam grande influência na extração dos 

fitoquímicos presentes. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o uso de diferentes solventes não tóxicos na extração dos 

compostos fenólicos da torta da noz pecã e sua atividade antioxidante por meio de um delineamento de misturas. Utilizou-se um 

planejamento de misturas simplex-centroid para avaliar o efeito das combinações de três variáveis independentes (etanol, água e 

ácido acético).  Foram realizadas extrações assistidas por ultrassom (15 minutos a 30 °C) variando as concentrações dos diferentes 

solventes conforme o delineamento. Os compostos fenólicos foram analisados pelo método de Prussian Blue (ʎ =725nm). A 

determinação da atividade antioxidante foi realizada pelos métodos de captura do radical, 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) (ʎ = 

517nm) e pela capacidade redutora total (CRT) (ʎ=665nm). A qualidade estatística dos modelos foi avaliada pela porcentagem de 

variabilidade explicada pelo coeficiente de determinação (R2), pelo coeficiente de determinação ajustado aos dados experimentais 

(R2
adj), e pela significância do modelo (P ≤ 0,05). Com base no teste de Brown-Forsythe (P ⩾ 0,05) constatou-se homogeneidade 

das variâncias entre os ensaios, e por meio do teste de one-factor ANOVA (P < 0,05) verificou-se diferenças significativas para 

todas as variáveis de resposta. Os modelos de regressão múltipla explicaram, satisfatoriamente, a extração de fenolicos totais (R2 = 

0,98 e R2
adj = 0,97) e o perfil antioxidante CRT (R2 = 0,82 e R2

adj = 0,73) e DPPH (R2 = 0,99 e R2
adj = 0,98). O maior conteúdo de 

fenólicos totais 1714,96 mg (AGE 100-¹) foi observado para a extração com a mistura de água, etanol e ácido acético na 

concentração de 33% cada (1:1:1). No extrato obtido com etanol e água na proporção de 1:1 foi observada a maior atividade 

antioxidante (2070,80 mg QE 100-1 para CRT e 74,11% de inibição para DPPH). Quando avaliados de forma isolada somente o 

etanol e água são significativos (P < 0,05) para obtenção dos compostos. Para o efeito quadrático e cúbico, observa-se que o ácido 

acético quando associado aos demais solventes (em concentrações que variam de 4,17 a 16,6 %), favorece de forma significativa 

(P < 0,05) a extração dos fenólicos totais. Os dados demonstram que os solventes orgânicos não tóxicos podem ser utilizados para 

o aumento da extração do conteúdo fenólicos totais e a atividade antioxidante da torta de noz peça, abrindo novas perspectivas 

para a exploração de tais sistemas para diversos setores da indústria.  
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DESENVOLVIMENTO DE WAFFLE SABOR BAUNILHA COM ADIÇÃO DE 
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Resumo: A busca por um estilo de vida mais saudável e sustentável tem crescido nos últimos anos, resultando em um aumento na 

procura por produtos alimentícios com maior qualidade nutricional e que sejam desenvolvidos com ingredientes sustentáveis. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver um produto inovador e com alto valor nutritivo, utilizando resíduos da indústria de 

alimentos. Foram elaborados waffles sabor cacau utilizando farinha da casca de abóbora (Cucúrbita máxima) e waffles sabor 

baunilha utilizando farinha da casca de banana (Musa ssp). As cascas foram selecionadas, higienizadas com água corrente e 

sanitizadas com solução com água clorada (200 ppm) por 10 minutos e as cascas de banana forma branqueadas (água 100 ºC por 

10 minutos e logo após submersas em água a 20 ºC por 2 minutos). A seguir ambas as cascas foram secas em estufa de circulação 

de ar por 12 horas a 50 ºC, e posteriormente trituradas em liquidificador industrial, peneiradas e armazenadas em potes de plástico 

hermeticamente fechados à temperatura ambiente. Foi elaborada uma massa base contendo: amido de milho, ovo integral 

pasteurizado, fermento químico, açúcar demerara, leite, aveia, açúcar de baunilha, canela, essência de baunilha, propionato de 

cálcio e Mix M-25 (mix de água, mono e diglicerídios de ácidos graxos, ácido acético e lecitina de soja).  Para elaboração das 

duas formulações de waffer 100g de massa base foi utilizada e foram adicionados: (i) Nos waffles de sabor baunilha, 13 g de 

farinha da casca de banana e (ii) para os waffles de sabor cacau, adicionados 9,4g de cacau em pó e 12,9g farinha de casca de 

abóbora. Uma vez feitas as formulações, as mesmas foram misturadas até obtenção de uma massa homogênea, e assadas em 

placas de ferro por 6 minutos a 200 ºC. Como resultado, os waffles de sabor baunilha apresentaram 31 kcal e os waffles de sabor 

cacau 54 kcal, uma redução de aproximadamente 50% do valor calórico em comparação com a tabela de referência da ANVISA 

para este tipo de produto além de alto teor de fibras. Por meio deste trabalho observou-se que a produção de um alimento doce, 

com utilização de ingredientes inovadores, e livre de glúten, através da adição de farinha de casca de abóbora moranga e farinha 

de casca de banana é viável, e que os subprodutos da agroindústria apresentam grande potencial de utilização na elaboração de 

novos produtos que atendam aos desejos dos consumidores. 
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Resumo: As bananas verdes não são consumidas in natura devido ao sabor adstringente, por isso, são empregadas na produção de 

biomassa de banana verde (BBV), que podem ser aplicadas como espessante em inúmeras formulações alimentícias. Contudo, o 

processamento de BBV gera uma grande quantidade de resíduos (cascas). A literatura apresenta diversos trabalhos em relação à 

exploração de cascas de banana provenientes de diferentes espécies e em diferentes estádios de maturação para extração de 

pectinas. As pectinas são compostas principalmente por ácido galacturônico e estão presentes na parede celular vegetal. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial do resíduo gerado na produção de biomassa de banana verde como 

matéria-prima de extração de pectina. As propriedades macromoleculares das pectinas extraídas na condição otimizada (PO) 

foram avaliadas. O planejamento experimental Box-Behnken foi utilizado para avaliar o efeito de três variáveis independentes na 

extração de pectina, sendo elas: temperatura (70, 80 e 90 ºC), pH da solução de ácido cítrico (2, 2,5 e 3) e tempo de extração (2, 4 

e 6 horas) empregando 3 níveis, 3 fatores e 15 combinações, incluindo 3 repetições do ponto central. A ANOVA e a metodologia 

de superfície de resposta foram utilizadas para validar o modelo. O teor de proteínas totais foi determinado pelo método de 

Bradford, utilizando BSA (Soro de Albumina Bovino) como padrão. O teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo 

método de Folin-Ciocalteu, utilizando ácido tânico como padrão.  A dosagem do ácido urônico foi realizada pelo método 

colorimétrico meta-hidroxibifenil, utilizando ácido galacturônico como padrão. A natureza do ácido urônico foi identificada por 

cromatografia de alta performance aniônica com campo de detecção amperométrico pulsado (HPAEC-PAD). O grau de acetilação 

(DA) foi determinado pelo método colorimétrico de Hestrin, utilizando tetra-acetato de eritrol como padrão. O grau de metil-

esterificação (DM) foi determinado por espectroscopia de infra-vermelho (FT-IR Fourier Transform- Infrared). A ANOVA 

(p<0,10) apresentou um coeficiente de determinação de 82 % para os efeitos significativos (temperatura, pH da solução de ácido 

cítrico, tempo e interação entre tempo e temperatura). A metodologia de superfície de resposta revelou que a condição ótima de 

extração foi obtida a 90 ºC, com pH 2 por 6 horas, com um rendimento ótimo de 11,63 %. PO apresentou traços de proteínas 

(0,00051±0,0003 %), baixo teor de compostos fenólicos totais (0,43± 0,21 %) e baixo DA (0,009 ±0,001 %). PO pode ser 

classificada com baixo grau de metil-esterificação, pois apresentou um DM de 24,32 %. Apesar de ser confirmada a presença de 

ácido galacturônico pela técnica de HPAEC-PAD, PO não pode ser considerada pectina, devido ao baixo teor de ácido 

galacturônico (2,71 ± 0,02 %). Este estudo demonstrou que a casca de biomassa de banana verde não apresenta potencial para 

extração de pectina. 
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PECÃ (Carya illinoinensis) OBTIDO POR VIA ENZIMÁTICA 
 

Gabriela Polmann1*, Jane M. Block1 e Maria M. C. Feltes1  

 

1 - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC 

gabipolmann@gmail.com  

 

Resumo: O óleo de noz pecã é fonte de ácidos graxos insaturados e vitaminas, obtido comercialmente por prensagem mecânica. 

A extração enzimática é um método alternativo e sustentável para a obtenção de óleos comestíveis. Durante o processo 

enzimático, os produtos resultantes da hidrólise provocam uma variação no pH do meio reacional, podendo afetar a qualidade do 

óleo obtido. A avaliação qualitativa destes produtos é fundamental, embora não seja investigada na literatura, e pode ser realizada 

por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), técnica rápida, de fácil execução e que utiliza pouco volume de amostra. Pode ser 

aplicada para a identificação de monoacilgliceróis (MAG), diacilgliceróis (DAG) e ácidos graxos livres (AGL) que podem estar 

presentes como resultado das reações de hidrólise do óleo. No presente estudo, avaliou-se o efeito da variação do pH do meio 

sobre a extração e a qualidade de óleo de noz pecã obtido utilizando-se proteases e carboidrases. A noz triturada foi adicionada em 

soluções tampão fosfato, a um pH ótimo para cada enzima. As amostras foram incubadas em shaker a 60°C, com agitação orbital 

de 120 rpm, concentração de substrato de 0,2 g/mL, e proporção enzimática de 1% (m/m em relação ao substrato). Realizaram-se 

os experimentos conforme segue: (1) adição da Alcalase® em pH 8,0, com posterior ajuste do valor do pH para 4,5, para a adição 

da Celluclast®; (2) adição das duas enzimas ao mesmo tempo ao meio reacional, em pH 6,0 ou 6,5; (3) adição da Alcalase® em 

pH 8,0, com retirada de alíquotas ao longo de 24 horas. Monitorou-se o pH do meio antes e após a incubação. Após as reações, as 

enzimas foram inativadas em banho-maria. As amostras foram resfriadas e centrifugadas. Em paralelo, realizou-se a prensagem 

mecânica a frio da noz, para a extração de óleo. Os produtos da hidrólise do óleo (DAG, MAG e AGL) foram determinados 

qualitativamente através de CCD e os resultados foram comparados com o óleo obtido por prensagem. Para a análise por CCD, as 

amostras foram diluídas em hexano (20 mg/mL) e aplicadas em cromatofolhas de alumínio cobertas com sílica gel. A eluição foi 

realizada com os solventes hexano/éter etílico/ácido fórmico (70:30:1, v/v/v). As manchas foram reveladas com vapor de iodo, 

utilizando-se ácido oleico como padrão. O monitoramento do pH indicou uma variação antes e depois da extração enzimática, 

sendo que os valores reduziram após a reação para todos experimentos, ficando entre 5,08 e 7,86, dependendo da enzima utilizada. 

A análise por CCD indicou que os TAG e os DAG estavam presentes nas amostras obtidas tanto por prensagem quanto por 

extração enzimática. Na reação de 24 horas, o perfil lipídico manteve-se ao longo do tempo, com a presença de TAG e de DAG 

para todas amostras. O mesmo comportamento ocorreu quando a Alcalase® e a Celluclast® foram adicionadas ao meio, em 

sequência ou ao mesmo tempo. Não observou-se a presença de AGL, nem de MAG nas amostras analisadas. Durante a extração 

enzimática, a diminuição do pH não interferiu nas frações lipídicas presentes no óleo, nas condições avaliadas. 
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Resumo: O soro de leite de cabra apresenta elevada importância na indústria de laticínios devido à sua produção em quantidades 

significativas, além de possuir entre vários benefícios, propriedades alergênicas inferiores em comparação com o leite de vaca. 

Entretanto, processos envolvendo soro de leite raramente incluem o soro caprino, devido a preocupações relacionadas às variações 

de volume sazonalmente e, em geral, por falta de conhecimento sobre as suas propriedades nutricionais e funcionais, o que 

acarreta no seu descarte. Dentre os métodos de concentração mais adequados ao soro de leite, destaca-se a crioconcentração, a 

qual é definida como uma tecnologia capaz de concentrar produtos alimentares líquidos através do seu congelamento e 

subsequente separação de uma parte da água congelada, sem causar danos a compostos termicamente sensíveis. Em virtude disso, 

este trabalho teve como objetivo aplicar três estágios da crioconcentração em blocos em soro de leite de cabra empregando dois 

diferentes métodos de descongelamento, o gravitacional e o assistido por micro-ondas e compará-los com base na eficiência do 

processo de cada estágio da crioconcentração. A eficiência do processo foi calculada através do teor de proteínas no concentrado 

em relação ao teor de proteínas remanescente no gelo e o teor de proteínas totais foi determinado pelo método de Kjeldahl (N x 

6,38). De acordo com os resultados, pode-se obter uma eficiência do processo de até 90,81 % no método de crioconcentração 

gravitacional, sendo este destacado por apresentar valores de eficiência significativamente superiores ao método assistido por 

micro-ondas, que obteve valores de até 67,53 %, em todos os estágios analisados. Ambos os métodos diminuíram a eficiência à 

medida que os estágios aumentaram devido ao aumento de proteínas remanescentes no gelo. No entanto, o método de 

crioconcentração gravitacional apresentou a maior eficiência em todos os três estágios em relação ao método assistido por micro-

ondas. Este fato demostra que a utilização de micro-ondas contribuiu para a desnaturação e, consequentemente, diminuição do 

teor proteico do soro de leite de cabra e que a crioconcentração em blocos gravitacional foi o método mais eficaz do ponto de vista 

de concentração de proteínas do soro de leite de cabra.    
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Palavras-chave: Crioconcentração. Crioconcentração em blocos gravitacional. Crioconcentração em blocos assistida por micro-

ondas. Eficiência do processo. Soro de leite de cabra.  
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Resumo: O soro de leite, produto secundário da indústria láctea, é o líquido residual obtido a partir da coagulação do leite 

destinado à fabricação de queijos ou de caseína. Apesar do seu não aproveitamento gerar o descarte deste no meio ambiente, 

causando sérios problemas de poluição, é reconhecido por apresentar elevados teores de aminoácidos sulfurados presentes em 

suas proteínas, caracterizando-as como de alto valor biológico. Além disso, as proteínas do soro caprino possuem propriedades 

tecnológicas superiores ao soro de leite bovino. Do ponto de vista de valorização, a tecnologia de crioconcentração em blocos 

representa uma estratégia promissora para o aproveitamento das proteínas do soro, diminuindo o problema ambiental destas 

indústrias. Devido às baixas temperaturas empregadas no processo, esta tecnologia é capaz de preservar os componentes 

termicamente sensíveis, tais como as proteínas. Neste trabalho foi avaliado o fator de concentração em relação aos dados de 

proteína total obtidos em cada um dos três estágios da crioconcentração em blocos. Apesar de o soro de cabra inicial apresentar 

teor de proteína menor (P > 0,05) que o soro bovino inicial, durante o processo de crioconcentração em blocos o soro de cabra 

apresentou teores de proteína maiores (P > 0,05) que o soro bovino no primeiro e segundo de crioconcentração. Ao final do 

terceiro estágio não foi observada diferença significativa (P < 0,05) entre os teores de proteína de ambos os concentrados, 

entretanto, ao final do processo de crioconcentração, o soro caprino apresentou um fator de concentração maior (P > 0,05) que o 

soro bovino, sendo de 458,22 ± 12,54 e 420,09 ± 3,69, respectivamente. Estes resultados demonstram que uma maior quantidade 

de proteína manteve-se retida na fração de gelo do soro bovino, resultando a um maior fator de concentração para o soro de cabra 

ao final do processo. Por fim, pode-se concluir que a técnica de crioconcentração em blocos foi eficaz na concentração de 

proteínas de ambas espécies, podendo ser uma alternativa para a utilização do soro caprino e bovino pelas indústrias alimentícias.  
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Resumo: O mel floral é um produto doce produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores. É constituído majoritariamente de 

açúcar e de uma menor porcentagem de minerais, proteínas, ácidos orgânicos e outros compostos. A presença de minerais nesse 

alimento está diretamente relacionada ao tipo de solo no qual a planta fonte de néctar está localizada. Por isso, o perfil mineral 

pode indicar a possível origem geográfica de méis e, portanto, favorecer a rastreabilidade do produto. Assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar o perfil mineral de amostras de méis florais e, com auxílio de análise quimiométrica, buscar distingui-las de 

acordo com a região em que foram produzidas. Para tanto, cinco amostras de méis florais foram coletadas de quatro cidades 

distintas (Alfredo Wagner, Painel, São Bonifácio e Urupema) do estado de Santa Catarina, no ano de 2016, e submetidas à análise 

do perfil de minerais majoritários (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Mn2+), utilizando eletroforese capilar com detector de arranjo de diodos. 

Utilizou-se eletrólito de corrida composto por 30 mmol L−1 de imidazol, 300 mmol L−1 de ácido acético e 140 mmol L−1 de ácido 

lático, pH 3,0, e um capilar de sílica fundida com comprimento total de 48,5 cm (40,0 cm de comprimento efetivo × 75 μm de 

diâmetro interno). Os resultados obtidos variaram de 489,93 ± 23,65 a 2329,59 ± 13,22 mg kg-1 para potássio, 15,69 ± 1,79 a 

186,71 ± 2,10 mg kg-1 para magnésio, 11,20 ± 0,50 a 130,32 ± 2,99 mg kg-1 para cálcio, menor que o limite de detecção do método 

(0,27 mg L-1) a 7,75 ± 0,47 mg kg-1 para manganês. Avaliando os dados obtidos por análise de componentes principais, foi 

possível verificar que todas as amostras foram diferenciadas pela sua localização geográfica e as componentes principais (PCs) 1 e 

2 explicam juntas 96,89% da variação total dos dados. As variáveis com maior correlação com a PC1 foram magnésio (0,96), 

sódio (0,85) e cálcio (0,99) enquanto que a PC2 teve maior correlação com o manganês (0,96). Os resultados obtidos nesse estudo 

demonstram que o perfil de minerais majoritários apresenta potencial para ser explorado na classificação de méis florais de acordo 

com a origem geográfica, destacando a importância de mais estudos envolvendo maior número de amostras para a confirmação 

dos achados deste trabalho.  
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Resumo: O composto 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) é um produto originado a partir da transformação dos açúcares presentes 

no mel, podendo ser formado lentamente durante o armazenamento ou de forma acelerada caso o produto seja aquecido. Por esse 

motivo, o 5-HMF é considerado um importante indicador de qualidade do mel, tendo limites definidos pela legislação. Assim, é 

extremamente importante que esse composto seja avaliado em méis. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 

presença de 5-HMF em amostras de mel de melato de bracatinga (Mimosa scabrella Bentham) disponíveis para venda. Para tanto, 

cinco amostras de mel de melato de bracatinga foram adquiridas no comércio de cinco cidades localizadas no estado de Santa 

Catarina (Bom Retiro, Lages, São Joaquim, São Bonifácio e Urubici), no ano de 2016. Estas amostras estavam acondicionadas em 

embalagens plásticas transparentes e a temperatura ambiente. A determinação de 5-HMF foi realizada utilizando eletroforese 

capilar com detector de arranjo de diodos. O preparo da amostra foi realizado a partir de três réplicas independentes e consistiu 

apenas na diluição de uma alíquota de mel em água ultrapura na proporção de 1:1 (v / v), seguido da diluição na proporção 9:1 (v / 

v) com padrão interno (cafeína 2000 mg L-1). As seguintes condições foram definidas: detecção direta com leitura fixa em 284 

nm, temperatura de 25 °C, capilar de sílica fundida de 32 cm de comprimento total (8,5 cm comprimento efetivo x 50 µm 

diâmetro interno), eletrólito de corrida composto por 5 mmol L-1 de tetraborato de sódio e 120 mmol L-1 de dodecilsulfato de 

sódio, pH 9,3. Os resultados demonstraram a presença de 5-HMF em apenas uma amostra, na concentração de 44,93 ± 2,23 mg 

Kg-1. As demais amostras apresentaram valores abaixo do limite de detecção do método (3,37 mg kg-1). De acordo com os 

resultados apresentados, observa-se que todas as amostras apresentaram valores de 5-HMF abaixo dos limites estabelecidos pela 

legislação brasileira (60 mg Kg-1) indicando assim que os méis comerciais de mel de melato de bracatinga avaliados nesse estudo 

apresentaram boa qualidade quanto ao parâmetro avaliado.  
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BIOACESSIBILIDADE DE ANTOCIANINAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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Resumo: As antocianinas são muito utilizadas na produção de nutracêuticos e alimentos funcionais, pois apresentam alto 

potencial corante, além da sua elevada capacidade antioxidante, anti-inflamatória e anticancerígena. A estabilidade das 

antocianinas é afetada pelo pH, temperatura, estrutura química, concentração, luz e oxigênio, sendo que a maior estabilidade é 

observada em condições de pH ácido, baixas temperaturas, baixa concentração de oxigênio, ausência de luz e baixa atividade de 

água. É importante avaliar a bioacessibilidade das antocianinas por meio de modelo de digestão in vitro visando à utilização 

desses pigmentos na área farmacêutica e alimentar. Os modelos de digestão in vitro visam reproduzir as condições fisiológicas 

humanas, utilizando enzimas digestivas, pH, tempo de digestão e sais biliares similares ao modelo gastrointestinal in vivo. O 

modelo de digestão in vitro é apresentado em três etapas principais, fase oral (boca), fase gástrica (estômago) e fase intestinal 

(duodeno) onde as condições como pH, fluídos, enzimas e sais biliares são ajustadas e controladas. O objetivo desta revisão 

sistemática foi selecionar e analisar as publicações relacionadas ao efeito da digestão in vitro na estabilidade das antocianinas de 

diferentes frutos. O recurso de análise foi a coleta de artigos disponíveis na base de dados Science Direct, nos anos de 2010 a 

2018. As publicações foram pré-selecionadas a partir dos títulos que mencionassem bioacessibilidade e compostos fenólicos em 

frutos. A análise de oito estudos foi realizada a partir da sumarização das informações em instrumento contendo os itens: autor, 

ano de publicação, título, objetivo, análises e principais resultados encontrados. Por meio desta revisão sistemática foi possível 

observar que durante a fase oral as antocianinas estavam em menor concentração quando comparadas com as fases gástrica e 

intestinal. Os estudos demonstram que comparando as concentrações de antocianinas nas diferentes fases (oral, gástrica e 

intestinal), a fase gástrica apresenta os maiores valores, segundo os autores isto é justificado pela maior estabilidade das 

antocianinas em pH ácido. A baixa concentração de antocianinas obtidas na fase oral e intestinal pode ser devido à liberação 

incompleta das matrizes avaliadas (romã, maçã, jabuticaba, amora, uva e bagaço de uva) ou possíveis interações com outros 

compostos, como fibras e lipídios, ou por uma fraca hidrólise enzimática, além da instabilidade das antocianinas em pH 6,5. As 

antocianinas possuem grupos cromóforos que são bastante sensíveis às alterações de pH do meio, portanto sob pH intestinal (pH 

6,5) podem ocorrer modificações na sua estrutura, o que dificulta sua identificação e quantificação. Os dados dos diferentes 

estudos demonstram que no estômago as antocianinas estão mais bioacessíveis, e que independente da matriz as menores 

concentrações estão no intestino. Os estudos realizados concluem que a quantidade inicial de antocianinas de um fruto não é a 

mesma concentração que será absorvida pelo organismo, portanto, mais estudos devem ser realizados visando a melhor 

compreensão dos mecanismos de estabilidade das antocianinas ao longo da digestão in vitro. 
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Resumo: A presença de biotoxinas marinhas em moluscos bivalves é um dos principais problemas de origem biológica que pode 

acometer esses alimentos. Existem vários grupos de toxinas produzidas por dinoflagelados, presentes no plâncton, que são 

consumidos por muitas espécies marinhas e acumulam-se ao longo da cadeia alimentar (bioacumulação). Mais de 200 biotoxinas 

já foram identificadas. Com o propósito de preservar a saúde pública, foi instituído, no Brasil, o Programa Nacional de Controle 

Higiênico Sanitário de Moluscos Bivalves, que determina a colheita periódica de amostras e da água de cultivo de moluscos 

bivalves para detecção de toxinas e organismos produtores de toxinas. Esse programa divide as toxinas em três grupos: toxinas 

paralisantes, toxinas amnésicas e toxinas lipofílicas (com os subgrupos do ácido okadaico e seus ésteres, yessotoxinas e 

azaspirácidos). Este trabalho teve por objetivo desenvolver e validar um método de detecção de 18 biotoxinas marinhas com 

propriedades químicas diferentes em moluscos bivalves. De forma semi-quantitativa, foram determinadas as toxinas como 

equivalentes ao ácido okadaico (grupo I), equivalentes aos azaspirácidos (grupo II), equivalentes à yessotoxina (grupo III), ácido 

domóico (grupo IV) e equivalentes à saxitoxina (grupo V). O método se baseou na extração sólido-liquido com partição à baixa 

temperatura, utilizando solução hidrometanólica acidificada para extrair as toxinas. Para se determinar as toxinas do grupo I, os 

extratos hidrometanólicos foram submetidos à hidrólise alcalina, para que todos os ésteres acilados fossem convertidos às toxinas 

precursoras. Por fim, os extratos foram filtrados e submetidos à separação cromatográfica em fase reversa, utilizando cianopropil 

como fase estacionária e detecção por espectrometria de massas em modo tandem, utilizando fonte de ionização por electrospray 

(LC-ESI-MS/MS). Na validação foram avaliados seletividade, especificidade, faixas de trabalho e linearidade, precisão, 

recuperação, veracidade, limite mínimo de desempenho requerido (LMDR), capacidade de detecção (CCβ) e determinação da 

incerteza de medição. A seletividade foi verificada pela análise de amostras brancas e positivas analisadas previamente pelas 

técnicas de bioensaio e cromatografia líquida de alta eficiência. O LMDR foi obtido como sendo 50% do valor do limite 

regulatório estabelecido para cada toxina, com reprodutibilidade aceitável. Os valores de CCβ foram 111 µg/kg (grupo I); 122 

µg/kg (grupo II), 0,937 mg/kg (grupo III), 19 mg/kg (grupo IV) e 738 µg/kg (grupo V). Os resultados obtidos na validação 

demonstraram que o método desenvolvido possui confiabilidade metrológica, podendo ser executado em rotina analítica. 
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Resumo: A procura por novas matérias-primas e tecnologias para o desenvolvimento de óleo vem sendo cada vez mais estudadas 

a fim de substituir o óleo de soja por produtos com características que compõem um melhor benefício à saúde. Os frutos da 

Munguba apresentam sementes comestíveis com características organolépticas muito apreciadas e possuem um grande teor de 

óleos nas sementes. Em uma mesma área de plantio podem ocorrer várias florações, e é esse fato que impossibilita a maturação 

homogênea e prejudica, consequentemente a qualidade dos frutos colhidos. Por causa disto, numa mesma planta, é possível 

encontrar frutos em diferentes estádios de maturação, cores, densidades e teores de umidade. O presente trabalho teve por objetivo 

avaliar o índice de acidez de óleos extraídos de semente de frutos em estádio precoce de maturação proveniente de 12 árvores de 

munguba presentes no campus do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triangulo Mineiro, a fim de verificar a influencia 

desse estádio na acidez dos frutos. A acidez foi determinada por titulação com hidróxido de sódio a 0,1 N, tendo a fenolftaleína 

como indicador. O resultado foi expresso em g de ácido oleico por 100 g da amostra. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não houve efeito significativo no índice de acidez 

de óleo das sementes dos frutos das 12 árvores analisadas. Foi observada média de 12,33 % de acidez em de ácido oleico, valor 

superior ao encontrado em outros estudos em estádio ideal de colheita. O alto teor de acidez de um óleo bruto aumenta a perda da 

neutralização, com isso conclui-se que o óleo de semente de munguba em estádio precoce de maturação não é viável para 

industrialização. 
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Resumo: A acidez do óleo é um dos fatores determinantes na qualidade e custo do produto final, além de influenciar na 

estabilidade oxidativa e em sua conservação. Diante disto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a acidez do óleo da soja, 

provenientes de grãos produzidos sob diferentes doses de adubação foliar com cálcio. O experimento foi conduzido em 

delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de 5 doses de cálcio foliar aplicados 

durante o cultivo dos grãos de soja, sendo as doses avaliadas de 0, 1, 2, 3 e 4 litros de CalSuper por hectare. Após a colheita dos 

grãos, avaliou-se o índice de acidez, pelo método que utiliza como solução titulante, o hidróxido de sódio 0,1N e fenoftaleína 

como indicador, segundo metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz que expressa o teor de ácido oleico por 100 g de 

amostra. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Não houve efeito significativo dos tratamentos no índice de acidez de óleo de sojas tratadas com doses de 0, 1, 2, 3 e 4 litros de 

CalSuper por hectare. Foi observada média de 0,45 mg KOH/g. Porém, destaca-se que a média encontrada se encontra de acordo 

com o que preconiza a RDC nº 270 de 22 de setembro de 2005 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Conclui-

se que as doses de adubação com cálcio não afetaram no índice de acidez do óleo.   
 

 

Palavras-chave: Acidez de óleo. Qualidade. Cálcio. Soja. Adubação.  
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ALIMENTOS CONTENDO COBRE E SUA RELAÇÃO COM A DOENÇA DE 
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Resumo: O cobre (Cu) é um microelemento essencial para o funcionamento do organismo, encontrado complexado com co-

fatores e/ou outros metais. Está presente em diversos alimentos (principalmente em leguminosas, nozes, frutos do mar, produtos 

açucarados, e processados), necessários na nutrição de organismos vivos e exerce papel importante nas reações enzimáticas do 

metabolismo. Todavia, quando ingerido em excesso, apresenta efeitos tóxicos e desencadeia um transtorno metabólico 

autossômico recessivo - a Doença de Wilson (DW), caracterizada por ser uma doença hereditária, rara, relacionada diretamente 

com o acúmulo do metal em tecidos (fígado, olhos, rins e sistema nervoso central). Com o objetivo de obter informações sobre 

alimentos que contém cobre (Cu) e suas características para fins de ingestão segura para portadores da DW o presente trabalho 

apresenta uma Revisão detalhada sobre estas fontes e sua relação com a doença em questão. Para o desenvolvimento da pesquisa, 

foram utilizadas literaturas nacionais e internacionais, publicadas como artigos científicos, livros e redes eletrônicas de renome 

(Scielo, Lilacs-Bireme, Pubmed e Science Direct). Segundo os dados reportados no estudo a concentração de Cu em alimentos 

pode ser quantificada por diversos métodos sendo os principais por espectrometria de emissão atômica com plasma de argônio 

indutivamente acoplado, espectroscopia de absorção atômica (de chama e forno de grafite). Os níveis de ingestão de Cu 

permitidos variam entre as legislações (nacional e internacional) a depender da faixa etária e da condição fisiológica da pessoa, 

onde a ingestão diária (ID) estabelecida para adultos é de 900 mg/dia. Cabe enfatizar que embora o microelemento seja essencial 

para o funcionamento do organismo, seu excesso pode causar diversos problemas na saúde, além da DW. O controle de sua 

ingestão deve ser realizado tanto pela seleção de alimentos a serem consumidos (os quais devem conter teor reduzido de Cu), 

quanto através de medicamentos (complexantes do Cu). Portanto, devido a ausência de informações sobre a dieta adequada a 

portadores de DW, podendo a ingestão errônea agravar a sintomatologia patológica destes, é necessário realizar estudos científicos 

mais aprofundados a fim de enriquecer as bases de dados literários para melhor monitorar a industrialização, manipulação e 

utilização de equipamentos no processo e preparo do alimento, bem como embalagens para o transporte e conservação, além de 

métodos analíticos mais rápidos e eficazes. 
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE ONDAS ULTRASSÔNICAS NO TEOR DE 

POLIFENÓIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO VINHO 
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Resumo: Durante o envelhecimento do vinho, ocorrem reações químicas complexas envolvendo principalmente os polifenóis, que 

atuam na estabilização da coloração do vinho tinto e na redução da adstringência e amargor, melhorando as propriedades 

organolépticas ao longo do armazenamento. O método tradicional de envelhecimento do vinho é o armazenamento em barril de 

carvalho por longo período de guarda. Nos últimos anos, novas tecnologias têm sido avaliadas para acelerar a maturação e 

envelhecimento dos vinhos tintos, como por exemplo a utilização de ondas ultrassônicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito da aplicação de ondas ultrassônicas na aceleração da maturação do vinho tinto. Uma amostra de vinho tinto jovem foi 

adquirida no mercado local e submetida a tratamento com ondas ultrassônicas em diferentes frequências, 25 e 40 kHz durante 1 e 

2 horas. Uma amostra de vinho não sofreu o processo e foi mantida como controle. Após, os vinhos foram armazenados durante 

40 dias e avaliados quanto aos parâmetros de cor (intensidade e tonalidade da cor), teor de antocianinas monoméricas totais (mg 

de malvidina 3-glicosídeo L1), polifenóis totais (mg de ácido gálico L-1) e atividade antioxidante (método ABTS) (mM TEAC L-

1). Os resultados deste trabalho demonstraram que os vinhos submetidos ao tratamento com ultrassom apresentaram alterações na 

composição fenólica quando comparado ao vinho sem tratamento de ultrassom (controle). Foi possível observar que o vinho 

controle apresentou maiores valores de antocianinas monoméricas totais quando comparado aos vinhos submetidos ao tratamento 

com ultrassom. A menor concentração de antocianinas foi observada para a amostra submetida a frequência de 40 kHz durante 2h. 

Estes resultados indicam que o uso de ultrassom pode ter favorecido a ocorrência de reações como polimerização e condensação 

entre as antocianinas e os compostos presentes no vinho, os quais ocorrem naturalmente durante o tempo de envelhecimento do 

vinho. O teor de polifenóis totais aumentou nos vinhos submetidos ao tratamento com ultrassom, não sendo observado diferença 

significativa entre as duas frequências aplicadas no tempo de 2 horas. A atividade antioxidante também foi maior nos vinhos 

submetidos ao ultrassom quando comparado ao controle, em que a utilização da maior frequência ultrassônica (40 kHz) 

proporcionou os maiores valores de atividade antioxidante. Correlação significativa e positiva (R>0,90; p<0,05) foi observada 

entre a atividade antioxidante e a concentração de polifenóis nos vinhos após tratamento com ondas ultrassônicas. Os resultados 

deste trabalho sugerem que o ultrassom pode ser usado com uma nova tecnologia no processo de vinificação a fim de produzir 

vinhos tintos com composição química similar ao vinho tradicionalmente envelhecido em um período mais curto de tempo. 
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EFEITO DA ADIÇÃO DE AGENTES ESPUMANTES E ESTABILIZANTES DE 

ESPUMA SOBRE A DENSIDADE DE PURÊ DE ABÓBORA “TETSUKABUTO” 

DESTINADA À SECAGEM EM LEITO DE ESPUMA 
 

Karoline Panato1; Fabiani C de O. Santana1, Carmen M. O. Muller1 
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Resumo: A secagem em leito de espuma é um método que permite a transformação de alimentos líquidos ou pastosos em 

materiais porosos que podem ou não ser moídos para converte-los em pós. Esse método apresenta como principais vantagens o 

uso de temperaturas relativamente baixas, altas taxas de secagem e menor custo operacional quando comparado as secagens em 

tambor ou spray drying, por exemplo. Para formação de um leito poroso, é necessário a formação de uma espuma através da 

incorporação de gás por ação mecânica. Este processo em alguns casos requer o uso de agentes espumantes ou estabilizantes no 

alimento, capazes de atuar na interface gás-líquido, que promovam essa incorporação de ar. A densidade é um parâmetro que pode 

ser utilizado para avaliar a incorporação de ar no material destinado à secagem, desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito de agentes espumantes ou estabilizantes de espuma sobre a densidade de purê de abóbora e selecionar a melhor condição de 

formação do leito de espuma. Para isso, foram preparados misturas de purê de abóbora (C. maxima x C. moschata var. 

‘Tetsukabuto’) adicionadas de: 1) 0,5 % carboximetilcelulose (CMC); 2) 3 % CMC; 3) 1 % alginato de sódio; 4) 1 % 

monoestearato de glicerol (MEG); 5) 3 % MEG. Posteriormente as misturas foram batidas em batedeira doméstica por 15 minutos 

e posteriormente foi determinada a densidade (g cm-3) (n=3). Como controle, utilizou-se o valor de densidade do purê de abóbora 

in natura (ρ = 1,03±0,02 g cm-3) e os resultados foram avaliados por análise de variância e teste de Tukey (p≤0,05). A estrutura do 

purê controle e da melhor condição de espuma foram avaliadas por microscopia óptica de fluorescência. Os resultados indicaram 

que o uso de CMC e ALG não reduziu significativamente a densidade da mistura em relação ao controle, sugerindo que estes 

aditivos não promoveram uma espuma adequada para a formação do leito de espuma. Em contrapartida, as misturas de purê com o 

MEG nas concentrações de 3 e 1 %, (0,95 ± 0,01 e 0,93± 0,01 g cm-3, respectivamente) contribuíram para a redução significativa 

da densidade em relação ao controle, e a mistura com MEG a 1 % escolhida como a melhor condição. As imagens de 

autofluorescência indicaram a presença de bolhas na amostra com MEG 1 % quando comparada ao controle, corroborando com os 

ensaios de densidade. Portanto, neste estudo foi possível utilizar a densidade como parâmetro para selecionar a melhor condição 

para a secagem de leito de espuma de purê de abóbora. 

 

 

Órgãos Financiadores: CNPq. Universidade Federal de Santa Catarina. 
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PERFIL FENÓLICO E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO DA 

CASTANHA DE SAPUCAIA (Lecythis Pisonis Cambess) 
 

Letícia Turcatto de Carvalho1*, Fernanda Demoliner1, Priscila de Britto Policarpi1, Luciano Vitali2, Gustavo Amadeu 

Micke2 e Jane Mara Block1 
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Resumo: A castanha de sapucaia (Lecythis pisonis Cambess) da família botânica Lecythidaceae, é uma espécie originária da 

Amazônia também encontrada na Mata Atlântica brasileira. Está presente pincipalmente nos estados do Amazonas, Pará, 

Rondônia, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esta espécie de castanha é rica em 

ácidos graxos essenciais, proteínas, fibras alimentares e minerais, e estudos sobre sua composição fenólica ainda são escassos na 

literatura. Assim, este trabalho teve como objetivo determinar o perfil fenólico, o teor de compostos fenólicos totais (FT) e, a 

atividade antioxidante dos extratos da castanha de sapucaia provenientes dos estados do Piauí e Minas Gerais. Após serem 

moídas, os compostos fenólicos foram extraídos pelo método de infusão assistida por ultra-som, utilizando água como solvente de 

extração. O perfil fenólico foi determinado por LC-ESI-MS/MS, o teor de FT pelo método espectrofotométrico de Folin-

Ciocalteau e a atividade antioxidante através dos métodos FRAP e ABTS. Nas amostras estudadas foram identificados 14 

compostos fenólicos (7 ácidos fenólicos, 6 flavonóides e 1 aldeído fenólico). O ácido vanílco (0,032 – 0,045 mg g-1), ácido ferúlico 

(0,011 – 0,023 mg g-1), ácido elágico (0,021 – 0,065 mg g-1) e miricetrina (0,019 – 0,047 mg g-1) foram quantificados em todas as 

amostras. O teor de FT variou de 29,03 a 41,34 mg GAE.g-1  e os resultados para a atividadea antioxidante mostraram uma alta 

atividade antioxidante nos ensaios FRAP (15,82 a 19,38 µmol TEAC.g-1) e ABTS (34,15 a 48,13 µmol TEAC.g-1). De acordo com 

os reultados obtidos foi possível observar que a castanha de sapucaia é uma promissora fonte natural de compostos fenólicos e 

apresenta alta atividade antioxidante. Os dados obtidos neste trabalho podem ser utilizados para estimular a produção e consumo 

local deste tipo de castanha, bem como seu uso pela indústria de alimentos. 

 

 

Palavras-chave: Castanha de sapucaia. Atividade antioxidante. Perfil fenólico. LC-ESI-MS/MS. 
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EFEITO DA EXTRAÇÃO ASSISTIDA POR ULTRASSOM NO TEOR DE 

COMPOSTOS FENÓLICOS E TANINOS CONDENSADOS DA TORTA DE NOZ 

PECÃ (Carya Illinoensis (Wang.) K. Koch) UTILIZANDO DELINEAMENTO DE 

MISTURAS  
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Resumo: Originária do sul dos Estados Unidos e norte do México, a noz pecã (Carya illinoensis (Wang.) K. Koch) pertence à 

família das Jungladaceae e possui reduzidos teores de ácidos-graxos saturados, além de apresentar em sua composição tocoferóis, 

esteróis e compostos fenólicos, os quais se destacam pelo seu potencial antioxidante. No Brasil, seu cultivo se estende desde o 

estado de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, sendo este o maior produtor no país. Seu processamento resulta em subprodutos 

como a casca, que é comercializada para o preparo de chás, e a torta que, por ser resultante da extração do óleo, apresenta um teor 

de compostos bioativos concentrado. Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo avaliar o conteúdo fitoquímico da torta 

da noz pecã obtido por meio do uso da extração assistida por ultrassom com diferentes solventes. Um delineamento de mistura 

simplex-centroid cúbico completo composto por 10 ensaios experimentais foi aplicado com a finalidade de avaliar os efeitos 

lineares, quadráticos e cúbicos dos solventes etanol, água e ácido acético (variáveis independentes), sobre o teor de fenólicos totais 

e taninos condensados da torta de noz pecã. As amostras foram preparadas de acordo com o planejamento experimental e os 

extratos obtidos pelo uso do ultrassom (40 kHz, 300 W, 15 minutos e 30º C). O teor de compostos fenólicos totais foi determinado 

pelo método de Folin-Ciocalteau (λmax = 725 nm). Para quantificação de taninos condensados foi utilizado o ensaio de vanilina (λmax 

= 500 nm). A diferença entre os valores médios foi avaliada pela análise de variâncias (ANOVA) unifatorial seguida do teste de 

Fisher LSD. Foram considerados para rejeição da hipótese nula, p-valores abaixo de 5%. Com base no teste de Bartlett (P ⩾ 0,05) 

constatou-se homogeneidade das variâncias entre os ensaios, e por meio do teste de one-factor ANOVA (P < 0,05) verificou-se 

diferenças significativas para todas as variáveis de resposta. O conteúdo de compostos fenólicos totais variou de 172,43 a 2744,24 

mg AGE 100 g-1 e o teor de taninos condensados de 253,42 a 1376,44 mg CE 100 g-1. A extração com etanol e água (1:1) resultou 

em concentrações de fenólicos e taninos significativamente maiores (P < 0,01). O efeito significativo (P < 0,05) dos três solventes 

foi observado no modelo linear, quadrático e cúbico proporcionando aumento no conteúdo de compostos fenólicos. Contudo, a 

interação entre etanol e ácido acético no modelo quadrático juntamente com interação entre as três variáveis no modelo cúbico 

tendem a diminuir significativamente o conteúdo de taninos condensados. Em conclusão, a metodologia de superfície de resposta 

foi bem-sucedida para modelar a extração de compostos fenólicos da torta de noz pecã e as equações de regressão desenvolvidas 

podem ser usadas para motivos de predição. Além disso, a associação da extração assistida por ultrassom com solventes orgânicos 

não tóxicos demonstra ser uma alternativa a outros métodos, por sua eficiência, capacidade de promover maior rendimento e 

possuir baixo custo, além de serem inofensivos ao meio ambiente. 
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Resumo: Este estudo seguiu os requisitos das normas ISO/IEC 17043 e 17025 para avaliar o desempenho de laboratórios na 

determinação de histamina em pescado. Participaram nove laboratórios públicos e privados, pertencentes à Rede Nacional de 

Laboratórios Agropecuários, à Rede Nacional de Análise de Alimentos, bem como outros laboratórios de indústrias, de 

universidades e de institutos de pesquisa. O item de ensaio consistiu das espécies Thunnus albacares e Katsuwonus pelamis, 

contendo naturalmente o analito. As amostras foram misturadas, congeladas, cortadas e liofilizadas. O material foi moído, 

homogeneizado e distribuído em tubos e selados a vácuo. Nos estudos de homogeneidade e estabilidade, utilizou-se eletroforese 

capilar de zona com detecção por arranjo de diodos (DAD-CZE) para determinação de histamina, com extração etanólica e 

calibração por superposição de matriz branca e padronização interna (1-metil-imidazol). O tratamento estatístico se baseou na 

IUPAC e na norma ISO 13528 para determinação do valor designado, incerteza padrão e desvio padrão alvo. Não foram 

evidenciadas tendências entre os participantes. O desempenho foi avaliado através do z-score, determinado a partir do valor 

designado, desvio padrão alvo e os resultados válidos de cada participante. Seis técnicas analíticas foram comparadas, entre as 

quais predominaram técnicas instrumentais de separação química (cromatografia líquida de alta eficiência e eletroforese capilar). 

A rodada foi concluída com êxito, sendo possível estabelecer um valor de consenso entre os participantes, apesar de seu baixo 

número. Dado o limitado número de laboratórios brasileiros que oferece esse ensaio e sua importância na análise de alimentos e 

na saúde pública, é fundamental que mais comparações interlaboratoriais sejam realizadas periodicamente. 
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UVAS BRANCAS: USO DE METABISSULFITO DE POTÁSSIO NA PREVENÇÃO 
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Resumo: A uva Goethe é uma variedade híbrida (V. vinifera L. x V. labrusca L.) cultivada na região dos Vales da Uva Goethe, no 

Estado de Santa Catarina. Suas uvas brancas são particularmente sensíveis à oxidação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

influência da aplicação de metabissulfito de potássio durante a colheita de uvas Goethe quanto à composição fenólica e 

parâmetros da cor, visando reduzir o escurecimento oxidativo e melhorar a qualidade de suas uvas e vinhos. Dois diferentes 

tratamentos foram utilizados: metabissulfito de potássio em solução (10 g/L) e em pó, ambos aplicados nas uvas imediatamente 

após a colheita. As colheitas foram realizadas em dois horários, (temperaturas de 19  1 ºC e 35  1 ºC). As amostras foram 

caracterizadas quanto à composição fenólica por espectrofotometria de UV-Vis e parâmetros da cor. Para as análises de orto-

difenóis, flavanóis totais, polifenóis totais e atividade antioxidante foram preparados extratos metanólicos (HCl 1%, v/v) das 

cascas de uva, maceradas por 24 horas ao abrigo da luz. Para as análises de cor (CIELab), foram utilizados o mosto e as cascas. As 

concentrações de polifenóis totais nos extratos variaram de 166,63 a 224,25 mg de ácido gálico/100g de casca fresca, com os 

maiores valores observados nas amostras do período vespertino. Quanto à atividade antioxidante, foi observado diferença 

significativa (p<0,05) entre a amostra metabissulfito em pó vespertino (89,46 Mol TEAC/100 g ) e controle vespertino (93,39 

Mol TEAC/100 g), com menor valor referente às uvas tratadas com metabissulfito em pó, sendo que as uvas colhidas no período 

vespertino e tratadas com solução de metabissulfito apresentaram os maiores valores em comparação às uvas colhidas no período 

matutino. Em relação aos orto-difenóis, uvas tratadas com metabissulfito em pó apresentaram menor concentração (2,25 mg de 

catequina/100 g) quando comparadas ao controle (3,57 mg de catequina/100 g), sendo também observado que o horário de colheita 

não influenciou nos resultados. As análises referentes a flavanóis totais apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre as 

amostras metabissulfito em pó (36,98 mg de catequina/100 g) e controle (46,82 mg de catequina/100 g), ambas do período vespertino, 

com menores valores para as uvas tratadas com metabissulfito em pó. As amostras colhidas no período vespertino obtiveram 

menores valores de flavanóis totais. As análises referentes a medida de escurecimento mostraram que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos aplicados, contudo foi observado que o horário de colheita influenciou nos valores de 

absorbância (420 nm) com maiores resultados para a temperatura mais alta. De forma geral os parâmetros de cor não mostraram 

diferenças entre os tratamentos e os horários de colheita utilizados nos experimentos. As aplicações de metabissulfito em solução 

e em pó no momento da colheita e os diferentes horários de colheita, demonstraram pouca influência na proteção da oxidação e 

consequente escurecimento em uvas brancas. 
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Resumo: O efeito da nutrição mineral nas plantas é usualmente analisado em termos do aumento de produtividade. No entanto, 

também influência na sua resistência ao ataque de doenças e pragas e na qualidade do produto colhido. O cálcio é um elemento 

importante da parede celular, sendo fixado na planta e dessa forma, fortalece e confere resistência aos tecidos. A literatura 

demonstra, que alguns mecanismos de defesa da planta, como os que atuam na membrana celular ou formando barreiras físicas, 

podem possibilitar o aumento de metabólitos secundários, como compostos fenólicos. Neste contexto, o objetivo deste estudo, foi 

avaliar o efeito da aplicação de cloreto de cálcio no manejo do vinhedo de uvas Sauvignon Blanc, sobre a composição fenólica e 

atividade antirradical. O experimento foi conduzido em um vinhedo comercial, de Santa Catarina, na safra 2017, utilizando 

delineamento de blocos casualizados. Foram realizadas quatro aplicações de cloreto de cálcio, nas doses de 0,5% (T2), 1,0% (T3) 

e 1,5% (T4), direcionadas nos cachos, durante o ciclo vegetativo: grão chumbinho, mudança de cor das bagas, início do 

amolecimento da baga e 15 dias antes da colheita. Plantas sem aplicação foram mantidas como controle (T1).  As amostras de uva 

foram analisadas quanto à polifenóis totais, flavonóis totais, o-difenóis, índice de escurecimento e atividade antirradical. Na 

avaliação dos resultados, a concentração de polifenóis totais, flavanóis totais, o-difenóis e atividade antirradical foi maior na 

amostra que foi aplicado 0,5% de cloreto de cálcio (235,32 mg L-1, 124,75 mg L-1, 11,04 mg L-1 e 182,33 Mol TEAC 

respectivamente), demonstrando diferença significativa (p≤0,05)  em relação ao controle e as demais amostras. Em relação ao 

índice de escurecimento, todas as amostras apresentaram diferença significativa (p≤0,05) ao controle, sendo que a amostra com 

aplicação de 1,0% de cloreto de cálcio, obteve o maior índice (2,17). Com base nos resultados, é possível afirmar que a aplicação 

cloreto de cálcio influenciou na concentração de polifenóis totais, flavanóis totais, o-difenóis e atividade antirradical das uvas, 

sendo que, a amostra com tratamento de 0,5% de cálcio obteve maior concentração (p≤0,05) em relação às outras concentrações 

utilizadas. O tratamento com bioestimulantes em plantas com determinados minerais, além de aumentar a produtividade, também 

influencia nas características fitoquímicas da matéria prima obtida. 
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Resumo: A uva (Vitis sp.) e seus derivados são importantes fontes de compostos fenólicos na dieta humana. As propriedades 

bioativas de seus constituintes fenólicos são extensamente associadas aos seus efeitos benéficos à saúde. Compreender os fatores 

que afetam a bioacessibilidade e a biodisponibilidade desses compostos é imprescindível para avaliar sua significância e eficácia 

biológica em alimentos funcionais. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura acerca da composição fenólica da 

uva e seus aspectos de bioacessibilidade. A bioacessibilidade de nutrientes ou de substâncias bioativas compreende a sua fração 

que é liberada da matriz alimentar durante o processo de digestão no trato gastrointestinal, tornando-se disponível, ou 

bioacessível, para a absorção intestinal. Após o metabolismo intestinal, a fração de um determinado composto ou seu metabólito 

que atinge a circulação sistêmica torna-se então biodisponível. Postula-se que a estrutura e os componentes presentes na matriz 

alimentar exercem influência na bioacessibilidade e, por conseguinte, na biodisponibilidade de compostos fenólicos. Dessa forma, 

a biodisponibilidade de substâncias bioativas depende de sua estabilidade à digestão gástrica e entérica, da composição da matriz 

alimentar, da extensão em que são liberados da matriz alimentar (bioacessibilidade) e de sua capacidade de atravessar o epitélio 

intestinal. Características do meio digestivo como pH, concentração de sais, disponibilidade de líquidos e presença de outros 

alimentos, também afetam a bioacessibilidade de fenólicos. Atualmente, é crescente o interesse em compostos fenólicos da uva 

devido às suas funções bioativas e efeitos in vivo, como a capacidade antioxidante, cardioprotetora, anti-inflamatória, 

anticarcinogênica, antilipemiante, entre outras. O efeito protetor associado à ingestão de uvas, frente a diversas condições 

metabólicas e patológicas, é atribuído à presença de fenólicos bioativos e relacionam-se com a estrutura química, polaridade, 

natureza e posição de seus grupamentos constituintes. De fato, suas propriedades químicas são determinantes de sua 

bioacessibilidade e comportamento durante a passagem gastrointestinal, em que os fenólicos são submetidos à digestão em meio 

ácido e alcalino, respectivamente. Compostos derivados de fenóis, encontrados em uvas, possuem estruturas instáveis e 

susceptíveis à degradação dependendo das condições do meio. Em alimentos, os compostos fenólicos encontram-se na forma de 

ésteres, glicosídeos, ou polímeros que não são absorvidos na sua forma nativa, sendo hidrolisados durante a passagem 

gastrointestinal, através da digestão gástrica e da ação de enzimas intestinais e bactérias presentes no cólon, favorecendo a 

absorção intestinal.  A eficiência de absorção de fenólicos é frequentemente reduzida, uma vez que a microbiota gastrointestinal 

também degrada suas formas agliconas produzindo diversos ácidos aromáticos simples. Não obstante, uma substância bioativa 

deve atingir o alvo fisiológico em uma concentração mínima de modo a exercer sua atividade biológica, sendo esta, portanto, uma 

condição intrínseca da sua bioacessibilidade a partir da matriz alimentar.  
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Resumo: O aumento no número de pessoas com doenças crônicas degenerativas, particularmente o diabetes mellitus tipo 2, tem 

sido associado aos maus hábitos alimentares. Estima-se que há 415 milhões de adultos com diabetes, dos quais 318 milhões 

apresentam tolerância limitada à glicose. A reeducação alimentar e o controle da ingestão de carboidratos são os tratamentos mais 

indicados. Nesse contexto, o desenvolvimento de alimentos diet deve ser estimulado para atender as necessidades metabólicas da 

população em geral, particularmente os diabéticos. O Estado de Santa Catarina é um dos maiores produtores nacionais de maçã, 

principalmente pelo clima favorável para o cultivo, correspondendo a 51% da produção nacional. O frozen-yogurt é uma 

sobremesa láctea fermentada e congelada, com aspecto de sorvete, de sabores ácidos advindos do iogurte e, de aceitabilidade 

comercial devido ao baixo conteúdo de gordura se comparado às outras sobremesas. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi 

desenvolver um frozen-yogurt diet adicionado de maçã Fuji com casca para fornecer mais uma opção de alimento aos indivíduos 

com ingestão controlada de açúcares e valorizar esse pseudofruto importante na economia catarinense. Inicialmente foi obtido o 

iogurte base por meio da inoculação direta das culturas Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium e Streptococcus thermophilus 

em leite UHT integral, e fermentação em estufa a 37 °C. A calda foi elaborada em liquidificador industrial de alta rotação com 

adição de 63,24% de iogurte base, 18,46% de maçãs, 6,15% de edulcorante xilitol, creme de leite, leite em pó, emulsificante, 

estabilizante/espessante, saborizante de maçã verde e goma xantana. Em seguida, essa calda foi maturada a 15 °C por 15 h, e 

submetida à agitação e congelamento em máquina sorveteira. O produto foi envasado e armazenado à -22 ºC até a realização da 

análise sensorial. As análises microbiológicas foram realizadas conforme metodologias descritas na IN n° 62 de 26 de agosto de 

2003. Foram realizadas contagem de coliformes à 45 °C, contagem de estafilococos coagulase positiva e pesquisa de Salmonella 

spp, conforme preconiza a RDC nº 12 de 2 de janeiro de 2001 para gelados comestíveis. A análise sensorial foi realizada em 

laboratório de cabines individuais com 70 avaliadores voluntários, não treinados. O frozen-yogurt diet à base de maçã foi 

submetido a um teste de aceitação dos atributos cor, sabor, odor, textura e aceitação global, por meio de uma escala hedônica de 7 

pontos. Calculou-se os índices de aceitabilidade do produto, em relação a cada atributo. A média das notas obtidas na análise 

sensorial desse frozen-yogurt à base de maçã para esses atributos foi 5, que se refere à descrição “gostei” na escala hedônica. Vale 

ressaltar que os avaliadores que participaram da avaliação sensorial não eram diabéticos e, portanto, não habituados ao amargor 

residual de edulcorantes de alimentos destinados a esse público. Mesmo assim, o produto apresentou um índice de aceitação maior 

que 70 % para todos os atributos julgados. Sendo assim, foi possível elaborar um produto alimentício diferenciado, sem adição de 

açúcar e com boa aceitação sensorial, podendo ser comercializado como sobremesa láctea destinada aos indivíduos que têm 

ingestão controlada de açúcares. 
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Resumo: A alimentação saudável está deixando de ser uma tendência para se tornar um hábito da população, levando a um maior 

consumo de saladas e, consequentemente, de molhos para saladas. Tendo em vista a tendência do enriquecimento de produtos 

com ingredientes saudáveis e compostos bioativos, molhos para salada enriquecidos podem ser produtos rentáveis. O objetivo 

deste trabalho foi verificar, por meio de prospecções tecnológicas, as patentes depositadas para molhos de salada. A busca foi 

realizada em 12 de abril de 2018 no portal Espacenet, o qual é de acesso livre e contém documentos de patentes do mundo todo. A 

busca realizada foi do tipo avançada, onde o maior número de resultados de produtos de interesse foi encontrado utilizando a 

palavra-chave “salad dressing” no campo título juntamente ao código IPC (International Patent Classification) A23L27/60, o qual 

corresponde a molhos para salada, maionese e ketchup. Para o tratamento de dados, o resultado da busca foi exportado no formato 

CSV, editado no software CSVed® 2.2.1 e convertido para ser aberto e trabalhado no software Microsoft Excel® 2013. Do total 

de 160 documentos encontrados, 4 correspondiam a equipamentos, 63 não eram de molhos para salada enriquecidos e 19 eram de 

anos anteriores a 2000, sendo excluídos manualmente, totalizando 35 patentes. O código IPC mais presente nas patentes foi o 

A23L33/00 com 7 aparições, correspondendo a produtos dietéticos e mudanças na qualidade nutritiva de alimentos. Os países com 

os maiores números de registros foram a China com 13 e o Estados Unidos e Coréia do Sul empatados com 7 cada. Quanto aos 

setores da sociedade que realizaram o registro, 49% são titulares individuais, 34% são empresas e 17% são universidades. Ambas 

as empresas Tianjin Food Co Ltd e Kraft Foods possuem 2 patentes depositadas cada. Este alto número de patentes depositadas 

por autores individuais se dá pelo fato de molhos para salada serem produtos fáceis de produzir sem equipamentos sofisticados, e 

o motivo da maior aparição das empresas citadas acima é que são grandes indústrias no ramo de snacks e alimentos, na China 

(Tianjin Food) e Estados Unidos (Kraft Foods), o que demonstra seu investimento na inovação de produtos. O maior número de 

depósitos foi observado nos anos 2005, 2011, 2015 e 2016, todos com 4 patentes depositadas, demonstrando que há anos a 

inovação nesta área encontra-se constante e não cresce no mesmo ritmo da mudança de hábitos alimentares da população. Afim de 

comparar os resultados com a literatura científica, foi realizada uma busca de artigos relacionados à molhos para salada 

enriquecidos nos anos descritos acima e somente dois artigos científicos foram encontrados na área, um de molho acrescido de 

resíduos de leveduras da indústria cervejeira em 2015, e o outro em 2016 associando óleos essenciais ao molho. Os artigos 

publicados em outros anos estão associados somente à reologia, estabilidade e avaliação microbiológica destes produtos. Portanto, 

a prospecção realizada comprovou que o desenvolvimento de produtos do tipo molho para salada enriquecidos é ainda pouco 

explorado, sendo viável a elaboração de produtos nesta área. 
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Resumo: Os amidos estão entre as principais fontes de carboidratos na alimentação e continuam sendo foco de interesse da 

indústria de alimentos. Muitas indústrias usam o amido como ingredientes para melhoramento das propriedades funcionais e, 

dependendo do tipo, o amido pode, entre outras funções, servir para facilitar o processamento, fornecer textura, utilizado como 

espessante, fornecer sólidos em suspensão e proteger os alimentos durante o processamento. O amido é digerível pelas enzimas no 

trato gastrintestinal, e absorvido na forma de glicose no intestino delgado, entretanto, o amido resistente é aquele que resiste à 

digestão no intestino delgado, sendo fermentado no intestino grosso pela microbiota bacteriana. Foram analisadas o total de 23 

amostras provenientes da extensão do Laboratório de Cereais (CAL/UFSC), dentre elas 21 de amido total e 2 de amido resistente. 

Os alimentos analisados foram farinhas, condimentos e embutidos, os resultados expressos em g/100 g. O amido total foi 

determinado por método enzimático colorimétrico, utilizando as enzimas alfa-amilase e amiloglucosidase fornecidas pelo kit de 

amido total. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 510 nm, segundo o método 996.11. O amido resistente foi determinado 

segundo o método oficial. Das 23 amostras, nove foram de farinha de trigo, dentre as amostras, apenas uma apresentou valor 

menor que 65%, ficando abaixo do permitido pela legislação. Segundo a Instrução Normativa Nº 52/2011, a farinha de mandioca 

deve possuir valor igual ou superior a 80 % de amido. Foram analisadas cinco amostras de condimentos, onde o amido é 

adicionado a fim de melhorar o produto final. Apenas duas amostras apresentaram valores significativos de amido, maior que 

30%. Cinco amostras de salame foram analisadas, e todas mantiveram uma média de 2,06 g / 100 g de amido total. Outras 

amostras foram analisadas, como dextrose, farinha de sorgo e creme de milho. A dextrose é um monossacarídeo, pertencente à 

classe de carboidratos e é encontrada nas uvas e em vários frutos. Industrialmente é obtida a partir do amido e isso justifica os 

resultados acima de 50 % nas duas amostras. Para as amostras de condimentos, salames e dextrose não há legislação para 

comparação dos resultados. O teor de amido total em sorgo é entre 65 % a 75 %, portanto as duas amostras estão de acordo com a 

literatura. O creme de milho teve 66,8% de amido, e segundo a Legislação brasileira predetermina que o valor máximo de amido 

em milho é de 84%. As duas amostras de amido resistente foram de farinha shimeji com sorgo e farinha integral de sorgo, com 

valores de 9,7 % e 11,6 % e não contem legislação para esse tipo de farinha. Pode-se concluir que as indústrias utilizam o amido 

para melhorar o produto final, porém existem legislação garantindo o máximo de amido que pode conter em determinado 

alimento, por isso essa análise se torna tão importante. 
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Resumo: A tecnologia de crioconcentração vêm sendo estudada como uma alternativa promissora para produzir alimentos 

líquidos concentrados com um elevado valor nutritivo e sensorial. Esta técnica é considerada uma operação unitária de separação 

utilizada para concentrar líquidos por meio do congelamento e posterior separação de uma fração de água congelada. No sistema 

de crioconcentração progressiva, uma película de gelo é produzida em uma superfície refrigerada enquanto o fluído está em 

movimento sob a camada de gelo em crescimento. Ao final do processo obtém-se duas frações, uma de solução e concentrada e 

outra na forma de gelo. A eficiência do processo é determinada em função da menor retenção de sólidos no gelo. Desta forma, 

para o melhor desempenho do processo é preciso conhecer as características físicas e químicas da matéria prima. O objetivo deste 

estudo foi concentrar soro de leite pelo método de crioconcentração progressiva até três estágios de concentração. Para a avaliação 

do desempenho do processo foi determinado o teor de sólidos solúveis das frações (concentrado e gelo) obtidas em cada um dos 

estágios de concentração. Os sólidos foram espressos em °Brix utilizando um refratômetro (Atago, DBX-55, Japão) com precisão 

de 0,1 e alcance de medição de 0 a 55 °Brix a 20 ± 5 ° C. Além disso, o processo foi avaliado através do cálculo de fator de 

concentração em relação aos dados de °Brix obtidos em cada um dos estágios. A solução de soro de leite inicial apresentava um 

teor de sólidos de 7,66 ± 0,23 °Brix e ao longo processo de concentração observou-se um aumento (P < 0,05)  neste valor para 

10,69 ± 0,51; 14,17 ± 0,27 e 17,77 ± 0,33 no primeiro, segundo e terceiro estágio de concentração, respectivamente. Contudo, este 

aumento também foi observado nas frações de gelo em todos os estágios. Este comportamento foi relatado em estudos anterioes e 

está atribuído ao aumento da viscosidade durante o processo de crioconcentração. É importante também considerar a 

complexidade da matéria prima empregada, o soro de leite, uma vez que a sua composição influencia diretamente o processo de 

cristalização da solução e desta forma na separação das frações de gelo e concentrado. Através dos valores de fator de 

concentração foi possível constatar um bom desempenho do processo umas vez que estes aumentaram (P < 0,05) com o aumento 

dos estágios ficando entre 1,38 ± 0,04 e 2,34 ± 0,05. Pode-se concluir ao final deste trabalho que a criconcentração progressiva 

apresenta uma alternativa para o tratamento de soro de leite, um subproduto da industria láctea, possibilitando seu emprego no 

desenvolvimento de novos produtos. 
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Resumo: A produção de leite de cabra constitui um setor importante da economia nacional em muitos países, assim como no 

Brasil. O interesse pelo leite de cabra como alimento funcional tornou-se parte da tendência atual de alimentação saudável em 

países em desenvolvimento devido suas propriedades nutricionais e menor alergenicidade em comparação ao leite de vaca, 

especialmente em crianças. Visando o aumento de seu valor agregado, métodos de concentração podem ser aplicados. O processo 

de crioconcentração em blocos tem como objetivo promover a concentração de produtos alimentares líquidos, pelo congelamento 

e subsequente separação de uma parte da água congelada. Neste processo é possível preservar grande parte de suas características 

nutritivas, pois baixas temperaturas são utilizadas. A utilização desta tecnologia pode contribuir no processamento do leite, 

promovendo a concentração de alguns componentes específicos, como o cálcio, importante constituinte em processos metabólicos 

do corpo humano. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de três estágios do processo de crioconcentração em blocos nos 

teores de cálcio do leite de cabra desnatado e das frações concentradas através da determinação do fator de concentração e 

eficiência do processo. Os teores de cálcio das amostras foram determinados por espectrometria de absorção atômica com chama 

(F-AAS). O teor inicial de cálcio do leite de cabra desnatado foi de 987,48 ± 3,38 mg kg-1 de leite. Com o aumento dos estágios de 

crioconcentração, o teor de cálcio aumentou (p>0,05) nas frações concentradas e nas frações de gelo. Pelo procedimento utilizado, 

foi possível obter um concentrado com 10388,28 ± 213,62 mg de cálcio por kg de leite de cabra, concentração 10 vezes maior que 

o leite de cabra inicial, após três estágios de crioconcentração em blocos. Consequentemente no terceiro de estágio de 

crioconcentração foi registrado o maior fator de concentração, 1051.97 ± 18,03%. Já as maiores eficiências de processo foram 

observadas no final do primeiro e terceiro estágios de crioconcentração, 92,89 ± 0,01% e 85,61 ± 0,23%, respectivamente. Desta 

forma, pode-se concluir que o processo de crioconcentração em blocos foi aplicado com sucesso na obtenção de leite de cabra 

com alta concentração de cálcio após três estágios de crioconcentração.  
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Resumo: A Indicação Geográfica é um registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que delimita 

um espaço geográfico e o uso da propriedade legítima aos produtores da região. A Indicação de Procedência, por sua vez, é um 

tipo de Indicação Geográfica que comprova que o produto é conhecido por seu nome geográfico e ainda pode ser visto como um 

instrumento de salvaguarda de bens culturais imateriais relacionados com o saber-fazer. Em busca desta proteção a Associação 

dos Produtores dos Doces de Pelotas reivindicou a certificação geográfica para seus produtores e hoje possui um selo de 

autenticidade como garantia da qualidade reconhecida para alguns de seus produtos. O objetivo deste estudo foi revisar 

documentos e artigos sobre a indicação de procedência concedida aos Doces de Pelotas. Estes doces se originaram dos doces 

portuguesese e seus ingredientes principais são açúcar, gema de ovos e amêndoas, as quais foram substituídas pelo coco no Brasil. 

Pelotas pertence ao estado do Rio Grande do Sul e está situada no extremo sul do país, a 250km de Porto Alegre. Os doces de 

Pelotas sempre foram preparados de maneira caseira, por mulheres que, devido às regras de etiqueta da época, ficavam em casa 

praticando atividades, como a fabricação de doces. A partir de 1920 a tradição doceira foi divulgada por todo o Brasil. As 

transformações e criações de novas receitas, como adição de geleia e frutas cristalizadas, agregaram ainda mais qualidade aos 

produtos. Hoje estes doces são conhecidos popularmente como doces coloniais ancorados no grupo familiar e nas tradições da 

cidade. Em 2008 a Associação dos Produtores de Doces de Pelotas foi formalizada com apoio do projeto Pólo de Doces de 

Pelotas, conduzido pelo SEBRAE/RS. A partir disso construiu-se um regulamento técnico de produção dos doces tradicionais, 

com o objetivo de fortalecer o setor, proteger o legado das receitas de doces tradicionais e estimular a inovação e desenvolvimento 

das empresas do setor. Ao todo são 17 empresas associadas: 15 de Pelotas e 2 de Capão do Leão. A concessão da Indicação de 

Procedência ocorreu em 2011 e hoje conta com o apoio de organizações como SEBRAE, EMBRAPA e UFPEL. Os doces que são 

protegidos e recebem o selo são: quindim, trouxa de amêndoas, panelinha de coco, amanteigado, beijinho de coco, bem casado, 

broinha de coco, camafeu, doces cristalizados de frutas, fatia de braga, ninho, olho de sogra, papo de anjo, pastel de santa clara e 

queijadinha. A notoriedade dos Doces de Pelotas impulsionou o turismo na cidade, juntamente com a criação da Feira Nacional do 

Doce (FENADOCE), realizada todos os anos em Pelotas. Na edição de 2016 foi registrada a presença de 271 mil pessoas e a 

venda de 2,3 mil doces. Em maio de 2018 os doces de Pelotas foram tombados como Patrimônio Imaterial do Brasil pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Pode-se concluir que a Indicação de Procedência é um fator fundamental 

para a diferenciaçãoe sucesso comercial destes doces, que representam todo universo geográfico, étnico e histórico dessa cidade.  
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Resumo: A fibra alimentar é constituída principalmente de polissacarídeos não amiláceos das plantas e lignina, que são resistentes 

à hidrólise pelas enzimas digestivas humanas. As fibras são divididas em: solúveis e insolúveis, e essa denominação corresponde 

diretamente a sua solubilidade em água. As fibras solúveis compreendem: pectinas, gomas, mucilagens e hemicelulose e fibras 

insolúveis compreendem celulose, lignina, hemiceluloses e mucilagens. Popularmente conhecido como whey protein, o 

suplemento proteico para atletas – nome pelo qual é classificado pela Anvisa – consiste em um produto à base da proteína do soro 

do leite, que contém, normalmente, uma relação de 80% de caseína e 20% de whey propriamente dito. Os produtos 

comercializados possuem pequenas concentrações de gordura, mas alto teor de aminoácidos essenciais e proteína de elevado grau 

de pureza, sendo utilizados para ganho de massa muscular magra. É, portanto, conhecida como uma proteína anabólica, uma vez 

que é a proteína que mais aumenta a síntese proteica. A caseína, que é digerida mais lentamente, ajuda a manter um melhor 

balanço proteico com o passar do tempo, dando suporte aos músculos de forma prolongada. Segundo a RDC nº 18 de 27 de abril 

de 2010 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que dispõe sobre os requisitos de composição e rotulagem dos 

alimentos para atletas, declara que os suplementos proteicos ou creatina não podem ser adicionados de fibras alimentares e os 

suplementos para a substituição parcial de refeições podem ser adicionados de fibras.  Um total de 24 amostras foram avaliadas e 

enquadradas em dois grupos, 13 de enquadravam como suplemento proteico para atletas ou creatina e 11 como suplemento para 

substituição parcial de refeições.  Para avaliar as amostras quanto a fibra alimentar total (FAT) foi utilizado o método enzimático 

gravimétrico nº 985.29 da AOAC. Os valores encontrados foram divididos em três categorias: valores inferiores a 0,5 g / 100 g, 

considerados como valores não significativos ou igual a zero; valores entre 0,5 e 1,0 g/100 g e valores superiores a 1,0 g / 100 g de 

FAT. Nos produtos destinados a substituição parcial de refeições 54 % das amostras apresentaram valores superiores a 1,0 g / 100 

g de FAT, 9% entre 0,5/1,0 g e 37 % com valores inferiores a 0,5g/100g de FAT. Nos suplementos proteicos e creatina 38 % das 

amostras apresentaram mais de 1,0 g de FAT, 38 % entre 0,5-1,0 g/100 g e apenas 24 % com valores inferiores a 0,5 g/100 g. Ao 

avaliarmos os dois grupos, enfatiza-se que nos alimentos destinados a substituição parcial de refeições, que podem ser adicionados 

de fibras, foram encontrados 37 % com valores não significativos (<0,5%) de FAT, em contrapartida, nos suplementos proteicos e 

creatina que não podem ser adicionados de fibras, apenas 24 % das amostras atendeu aos requisitos expressos na Resolução da 

ANVISA. Salientando os resultados, pode-se perceber que muitos dos suplementos proteicos não apresentavam o valor correto de 

FAT na tabela nutricional e quando observado os ingredientes, possuía algum tipo de fibra solúvel, como gomas, em sua 

composição.   
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Resumo: O escurecimento de frutas e verduras é um problema industrial e também comercial. Devido a isso, alguns métodos de 

pré-tratamento para manutenção da cor in natura foram desenvolvidos, dentre os quais o branqueamento, por meio da imersão do 

alimento em água fervente ou vapor saturado, seguido de choque térmico com água gelada. Dessa maneira, as enzimas causadoras 

do escurecimento enzimático são inibidas, bem como retira-se parte do ar dos tecidos vegetais, prevenindo a sua oxidação. A 

glicina betaína é uma molécula produzida por algumas plantas submetidas a estresse por desidratação, já sendo provado o seu 

poder em inibir a reação de caramelização em meios de cultura. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi analisar a influência 

desses dois métodos na cor de batata-doce e pera nacional desidratadas. Foi realizada a imersão dos vegetais em fatias, submetidos 

ou não ao branqueamento, em solução de glicina betaína (100 g L-1) ou água, antes da desidratação em estufa até massa constante. 

Através de análise em colorímetro Hunter Lab foram aferidos L*, que corresponde à luminosidade da amostra, a*, variação entre 

vermelho (+) e verde (-) e b,  variação entre amarelo (+) e azul (-), usados para o cálculo do índice de escurecimento (WI) das 

amostras. Através de análise estatística, não houve diferença significativa com relação ao escurecimento (L* e WI) nas amostras 

em que foi adicionada a betaína com relação à amostra submetida ao mesmo tratamento sem betaína. Porém, o aumento do 

escurecimento foi constatado nas amostras submetidas ao branqueamento comparativo às amostras controle sem branqueamento. 

Dessa maneira, o branqueamento não se mostrou eficiente na inibição do escurecimento das amostras, devido ao escurecimento 

não-enzimático que ocorre em alimentos com alto teor de açúcares como a pera e a batata-doce. Além disso, não foi verificada 

influência no escurecimento do produto desidratado com a imersão das amostras em betaína na concentração desse estudo.  
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Resumo: A busca por alimentos que possam servir como substitutos para dietas restritas, como a dieta isenta de glúten, e que ao 

mesmo tempo contribua com maiores benefícios a saúde, tem sido uma busca constante para a indústria de alimentos. O arroz 

(Oryza sativa L.) é uma gramínea mundialmente produzida, cereal com excelente fonte de energia. O arroz de pericarpo 

pigmentado, como o arroz preto, é interessante do ponto de vista nutricional principalmente pelos compostos fenólicos presentes 

em seus grãos, que apresentam atividade antioxidante, como as antocianinas. A farinha produzida deste grão mantém as 

características nutricionais, como gosto suave, coloração, hipoalergênicidade e ausência do glúten. Este estudo tem como objetivo 

avaliar diferentes métodos de extração, para farinhas de arroz preto, em diferentes granulometrias, para a análise de antocianinas 

monoméricas totais (AMT). Os grãos de arroz preto foram processados em moinho de discos para obtenção da farinha, sem passar 

pelo processo de polimento. As amostras foram padronizadas com granulometria determinada de 60 mesh (250 µm) e 40 mesh 

(420 µm). Foram testados três métodos de extração utilizando como solvente uma solução de metanol acidificado (1 % (v/v) de 

HCl): I) agitação magnética por 2h; II) agitação magnética por 2h e após mantido sob o abrigo da luz a 4°C por 12h (Over Night); 

III) banho ultrassônico por 30 min. Para todos os métodos avaliados foi utilizado 5g de amostra em 50 mL de solvente extrator. 

Após extração, todas as amostras foram centrifugadas a 2200 x g por 10 min, o sobrenadante foi filtrado e armazenado em frascos 

âmbar a -18 °C até o uso. O teor de AMT foi determinado pelo método de pH diferencial, os valores de absorbância foram 

medidos no comprimento de máxima absorção e a 700 nm. O resultado foi expresso em cianidina 3-glicosídeo (mg/g). Foi 

possível observar que o melhor método de extração para a AMT presentes nas farinhas de arroz preto foi o método que utilizou 

agitação magnética por 2h e após as amostras permaneceram sob maceração de 12 h `a 4°C (Over Night). Também observou-se 

que a granulometria das farinhas influenciou significativamente (p<0,05) na extração das antocianinas, em que na farinha com 

granulometria de 60 mesh, foi possível obter maior teor de antocianinas monoméricas totais. 
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Resumo: A acerola da espécie Malpighia emarginata DC. é uma fruta de polpa suculenta, doce e avermelhada quando madura, 

nativa da América Central e norte da América do Sul. Cultivada no Brasil, apresenta importância econômica, cujo fruto é muito 

consumido por seu alto teor de ácido ascórbico (vitamina C). Além da vitamina C, outros compostos com potencial antioxidante 

estão associados aos benefícios à saúde. Considerando que o processo de maturação de frutas envolve uma série de alterações 

bioquímicas e fisiológicas que influenciam os teores desses constituintes, o objetivo deste estudo foi avaliar os compostos 

fenólicos totais (FT), antocianinas monoméricas totais (AMT) e a capacidade antioxidante in vitro em três estádios comestíveis de 

maturação da acerola cultivada no município de Pinhalzinho, SC, Brasil, no ano de 2016. Os frutos foram classificados em menos 

maduros, maduros e completamente maduros. Para a determinação do teor de FT e da capacidade antioxidante, 2 g de cada 

amostra foram triturados e submetidos à extração sequencial com 4 mL de metanol:água (50:50, v/v), seguido por 4 mL de 

acetona:água (70:30, v/v), ambas por 30 min em ultrassom, sendo os sobrenadantes unidos e o volume completado para 10 mL 

com água ultrapura. O teor de FT foi mensurado pelo método Folin-Ciocalteu, enquanto que a capacidade antioxidante pelos 

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

(FRAP). Para a determinação do teor de AMT, as amostras trituradas (1,25 g) 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 foi avaliada utilizando o método espectrofotométrico de diferencial de pH. O teor de FT variou de 

675,65 a 728,56 mg equivalentes de ácido gálico 100 g-1 ao longo da maturação, no entanto, sem diferença estatística (p>0,05). 

Também não foi observada diferença estatística significativa (p>0,05) para os valores obtidos no ensaio DPPH, os quais variaram 

de 1046,93 a 1063,18 mg equivalentes de ácido ascórbico 100 g-1. Em contrapartida, o teor de AMT e os valores referentes ao 

ensaio FRAP foram significativamente (p<0,05) maiores no estádio completamente maduro (206,77 mg equivalentes de cianidina 

3-glicosídio 100 g-1 e 10643,23 µmol equivalentes de Fe+2 100 g-1, respectivamente), ambos não apresentaram diferença estatística 

significativa (p>0,05) entre os estádios menos maduro e maduro. Os resultados obtidos para FT e AMT nos três estádios de 

maturação avaliados foram superiores a outras frutas cultivadas no Brasil, tais como morango, cereja, mirtilo e framboesa. A 

mesma tendência para FT e AMT ao longo da maturação foi observada para acerola cultivada no Ceará. Além disso, esses 

compostos demonstraram ter influência no potencial antioxidante destes frutos ao longo da maturação, sendo que o teor de AMT 

pode estar associado ao FRAP e o teor de FT à atividade sequestradora do radical DPPH. Os resultados obtidos demonstram que a 

acerola nos três estádios de maturação estudados apresenta concentrações relevantes de compostos com potencial antioxidante. 
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Resumo: Considerando o seu potencial nutritivo e a alta capacidade de aproveitamento industrial, a aceroleira (Malpighia 

emarginata DC.) tem sido amplamente cultivada em diferentes regiões do Brasil. O ciclo de maturação da acerola envolve uma 

sucessão de reações bioquímicas e mudanças químicas, incluindo a transformação do amido em açúcares solúveis, diminuição da 

acidez, com alterações nos ácidos orgânicos, formação de pigmentos, síntese de substâncias voláteis, entre outros, os quais 

influenciam no sabor, cor e aroma desses frutos. Essas características têm influência na qualidade dos frutos para consumo in 

natura ou como matéria-prima na elaboração de muitos produtos. Desta forma, o presente estudo avaliou o teor de umidade, 

cinzas, sólidos solúveis totais (SST), acidez titulável, pH e perfil de ácidos orgânicos alifáticos em três estádios comestíveis de 

maturação (menos maduro, maduro e completamente maduro) da acerola cultivada em Pinhalzinho – SC, Brasil, no ano de 2016. 

A umidade foi determinada por secagem em estufa a 105 ± 2 oC e o teor de cinzas por calcinação em mufla a 550 ± 5 oC. O teor 

de SST foi determinado por refratometria, a acidez titulável por titulometria com NaOH 0,1 mol L-1, enquanto que o pH foi 

verificado com pHmetro digital. Para determinação do perfil de ácidos orgânicos, 2,0 g de amostra triturada foram diluídos com 

50 mL de água ultrapura e injetados em um sistema de eletroforese capilar com detector de arranjo de diodos. Para identificação 

de diferenças significativas entre os estádios de maturação foram realizados análise de variância e teste de Tukey (p < 0,05) 

utilizando o software Statistica 12.0. A maturação teve pouca influência no teor de umidade dos frutos, o qual variou de 92,85% 

no estádio menos maduro a 91,35% no estádio completamente maduro, no entanto, sem diferença estatística significativa. O 

mesmo ocorreu com o teor de cinzas, variando de 0,33% na acerola menos madura a 0,30% na acerola completamente madura. 

Em contrapartida, um aumento estatisticamente significativo foi observado no teor de SST com o avanço da maturação (6,5 a 7,0 
oBrix).  Esse aumento geralmente ocorre para a maioria das frutas e pode ser explicado pela gliconeogênese e/ou hidrólise de 

polissacarídeos como o amido. Essa tendência de aumento foi também observada para a acidez, a qual foi de 0,08 a 0,10 g ácido 

cítrico 100 g-1 durante a maturação. Em concordância ao aumento da acidez, os valores de pH diminuíram de 3,61 para 3,46. Para 

a maioria das frutas, é comumente observada uma diminuição no teor de acidez ao longo da maturação, no entanto, outros estudos 

realizados com acerola também constataram aumento, o que pode estar associado à formação de ácidos orgânicos durante a 

maturação. Dentre os 11 ácidos orgânicos avaliados, os ácidos cítrico e málico foram os majoritários, sendo também identificados 

os ácidos tartárico, glicólico, succínico, fórmico, malônico e maleico nos três estádios avaliados. Os resultados obtidos 

demonstram que a acerola nos três estádios de maturação comestíveis tem potencial para o consumo in natura e para o uso como 

matéria-prima na elaboração de produtos alimentícios.   
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Resumo: De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, o Brasil produz 14,1 bilhões de litros de cerveja por ano 

e com o grande volume de produção, os resíduos industriais gerados também são elevados. Para cada 100 litros de cerveja 

produzidos, são gerados cerca de 20 quilogramas de resíduos, normalmente destinados para ração animal, adubo ou mesmo 

descartados. Dentre esses resíduos estão o bagaço de malte (gerado na primeira etapa do processo) e o trub (proveniente da adição 

de lúpulo), que podem ser fontes de fibras e proteínas, além de compostos fenólicos, os quais apresentam propriedades 

antioxidantes, que poderiam ser aplicados em diferentes formas na indústria alimentícia. Diante do exposto, observou-se a 

importância de propor novas opções de reaproveitamento para esses resíduos além da sua utilização atual, bem como a 

consequente necessidade de se realizar estudos para conhecer e quantificar os compostos presentes, os quais podem também 

apresentar propriedades químicas de interesse. Desta forma, o presente trabalho visou a obtenção de extratos do bagaço de malte e 

do trub, provenientes da produção das cervejas Indian Pale Ale (IPA), mais lupulada, e Blond Ale, menos lupulada, para a 

quantificação dos compostos fenólicos totais e avaliação da atividade antioxidante. Os extratos foram obtidos por extração por 

ultrassom com solvente hidroalcoólico (80:20 água/etanol) à 33±2 °C por 1 hora. A determinação dos compostos fenólicos totais 

foi realizada pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu utilizando curva padrão de ácido gálico e a atividade 

antioxidante foi obtida por meio do método de DPPH (ensaios de inibição do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil). Todas as 

análises foram realizadas em triplicatas e os dados obtidos foram avaliados por meio do teste estatístico ANOVA (Análise de 

Variância) à um nível de significância de 5%. Para as amostras de bagaço de malte analisadas, a cerveja do tipo Blond apresentou 

maior quantidade de compostos fenólicos totais (CFT) (553,22 ± 2,89 mg EAG/100g) e atividade antioxidante (12.96 ± 2.60%), 

enquanto a tipo IPA apresentou menor quantidade de CFT (205,37 ± 7,64 mg EAG/100g) e atividade antioxidante (4.30 ± 0.71%). 

Quanto às amostras de trub ocorreu o inverso, para o trub da IPA foi encontrada maior quantidade de CFT (568,23 ± 49,44 mg 

EAG/100g) e atividade antioxidante (23.10% ± 5.55) e para o trub da Blond, CFT (313,81 ± 9,02 mg EAG/100g) e atividade 

antioxidante (7.77 ± 1.21%). Dessa forma, pode-se observar que mesmo sendo produtos semelhantes, ambas cervejas e 

provenientes da mesma indústria, os seus resíduos apresentaram resultados significativamente diferentes, demonstrando maior 

conteúdo de fenólicos e atividade antioxidante para a amostra de trub da IPA, o que era esperado por ser uma cerveja com maior 

teor de lúpulo em sua formulação, e pelo lúpulo ser rico em compostos fenólicos com grande atividade biológica. Com os 

resultados obtidos até o momento, foi possível verificar o potencial desses resíduos como fontes de compostos, que podem 

apresentar interesse para o reaproveitamento e proposta de novas aplicabilidades em outras áreas da indústria, seja no 

enriquecimento de alimentos ou até mesmo na fabricação de novos produtos.  
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Resumo: A proteína é um macro nutriente indispensável à manutenção fisiológica e metabólica do organismo. Entretanto, garantir 

o consumo ideal de proteínas tem se tornado um desafio, considerando as características da dieta moderna (rica em gorduras de 

origem animal, açucares e alimentos refinados), e de que estes, em sua maioria, são perecíveis, e requerem refrigeração (leite, 

queijos, iogurtes e carnes). Portanto, uma forma prática e efetiva de aumentar a ingestão de proteínas, seria a utilização de 

produtos proteicos de origem vegetal. O feijão (Phaseolus vulgaris L.), leguminosa amplamente consumida no Brasil, se torna 

uma alternativa promissora para esta produção, uma vez que atende não apenas à dietas específicas para atletas com treinamento 

de força & resistência, como também vegetarianos e alérgicos à proteína do leite. Da mesma forma, o posicionamento do mercado 

no desenvolvimento de produtos livres de cárneos e lácteos, cuja previsão de crescimento é de até 40% ao ano, faz do feijão, uma 

ótima alternativa na produção de suplementos. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento de dados literários, a fim de 

avaliar a digestibilidade versus teor proteico e alguns dos principais fatores antinutricionais (inibidores de tripsina e compostos 

fenólicos) em 6 diferentes linhagens de feijão do Grupo Carioca (Flor de Mayo, P-180, ESAL 569, ESAL 654 e ESAL-655). 

Foram também avaliados diferentes métodos para extração de proteína. A partir dos dados reportados, foi observada uma falta de 

linearidade entre a relação digestibilidade de proteínas x teor de fatores antinutricionais. Dentre as linhagens, as de maior teor 

proteico foram a ESAL-654, ESAL-655 e ESAL569, tendo a última maior destaque quanto a digestibilidade, portanto, sendo a 

mais apropriada à produção de suplemento. Os métodos utilizando (a) moagem versus densidade (Pin Milling plus Air 

classification), (b) umidade (Wet Protein Extraction), (c) inclusão de sal (Salt Extraction Process) e (d) separação por membrana 

(Membrane Separation), permitem um material concentrado e isolado com um conteúdo proteico de 70 e 90%, respectivamente, 

proporcionando, desta forma, um produto com qualidade nutricional e em um nicho promissor na indústria de alimentos.  
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Resumo: Os processos oxidativos são uma das principais causas de perda da qualidade de alimentos. Neste sentido, aditivos têm 

sido incorporados aos materiais de embalagem de forma a produzir embalagens ativas. Porém, quando esse tipo de material é 

aplicado em alimentos, processos complexos de transferência de massa acontecem e uma das formas de avaliar estes processos é 

através de ensaios in vitro de liberação. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de liberação in vitro dos 

compostos fenólicos totais em biofilme ativo de alginato de sódio com extrato aquoso de erva-mate. O filme foi elaborado pela 

técnica de casting com 1,5 % de alginato de sódio, 0,3 g de glicerol/g de alginato, 25% de extrato de erva-mate (preparado a 3% 

m/v) e reticulados em solução etanólica de CaCl2 a 3% (m/v). Os ensaios de liberação foram realizados de acordo com a Norma 

Européia EN13130-1:2005, em 4 simulantes de alimentos: água destilada (A), etanol a 10% v/v (B), ácido acético 3% m/v (C) e 

isooctano PA (D). Filmes com área de 12 cm² foram imersos em 20 mL de cada simulante e armazenados a 40°C para os 

simulantes A, B e C e a 20°C para o simulante D. Nos tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 e 48h foram retiradas alíquotas de cada 

sistema e os compostos fenólicos totais foram quantificados pelo método do Folin-Ciocalteu (SINGLETON; JOSEPH; ROSSI, 

1965). Os dados cinéticos experimentais foram ajustados aos modelos semi-empíricos propostos por Higuchi (H), Korsmeyer (K) 

e Peppas e Sahlin (PS) utilizando como parâmetros de ajuste o coeficiente de determinação (R2), análise de resíduos, Desvio 

Quadrático Médio (DQM) e teste Qui-Quadrado. Os resultados mostraram que a diferença de polaridade entre os simulantes 

ocasionou diferenças nas cinéticas de liberação dos compostos fenólicos. O caráter hidrofílico dos simulantes A, B e C ocasionou 

uma maior liberação dos compostos fenólicos quando comparado ao simulante D de caráter mais hidrofóbico. O filme colocado 

nos simulantes A, B, C e D apresentaram 57,97, 50,32, 80,62 e 19,09 % de compostos fenólicos liberados na primeira hora de 

ensaio, em relação ao teor total de compostos fenólicos no filme, respectivamente. Porém, o simulante B ao final da cinética (48h) 

apresentou a maior liberação (98,9 %). O modelo que melhor se ajustou aos resultados experimentais foi o de PS para todos os 

simulantes estudados, quando comparado aos demais modelos avaliados. Os parâmetros K1 e K2 do modelo de PS estão 

associados à contribuição difusional e relaxação, respectivamente. Os maiores valores de K1 quando comparados aos valores de 

K2, observados em todos os simulantes indicam que, embora ocorram processos de transferência de massa associados à 

relaxação/erosão das cadeias poliméricas do alginato, o transporte de massa ocorre preferencialmente por difusão. Contudo, a 

embalagem apresenta potencial para uso como embalagem bioativa, por apresentar elevada taxa de liberação dos compostos 

fenólicos totais em sistemas hidrofílicos e pode atuar como sistema de liberação controlado de antioxidante natural em alimentos. 
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Resumo: A situação do Brasil em relação aos agrotóxicos está cada vez mais preocupante. O contato/exposição a um único 

composto ou vários deles pode levar a sérias intoxicações, fato que ocorre pelo acúmulo de seus princípios ativos. O objetivo 

deste trabalho foi comparar os níveis de resíduos de agrotóxicos presentes em morangos (Fragaria chiloensis L.) in natura 

avaliados no período de 2010 à 2018. Dados esses compilados pelo Programa de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Sendo assim, foram coletados e posteriormente 

comparados os resultados divulgados pelo PARA/ANVISA no período de 9 anos quanto aos tipos de agrotóxicos detectados, 

níveis dos resíduos e número de amostras positivas acima do limite máximo de resíduo (LMR) permitido pela legislação 

brasileira. Foi observado que no ano de 2010, do total de 112 amostras analisadas dessa cultura, 58 (51,8%) apresentaram algum 

resíduo de agrotóxicos (com princípios ativos não autorizados) e 3 (2,7%) apresentaram resultados acima do LMR. Por fim, 10 

(8,9%) amostras além de conter agrotóxicos não autorizados esses estavam acima do LMR estabelecidos, totalizando 71 (63,4%) 

amostras com resultados insatisfatórios naquele ano. Dentre os princípios ativos não autorizados, os mais presentes foram dos 

grupos químicos dos Organo-fosforados e Dicarboximidas. No ano seguinte (2012), foram analisadas 211 amostras de morangos 

sendo que, 125 (59,2%) foram insatisfatórias, apresentando 39 agrotóxicos diferentes (15 fungicidas e 24 inseticidas).  Desses, 

Abamectina e Clorfenapir foram detectados em maior quantidade nas amostras insatisfatórias, estando o primeiro acima do LMR. 

Já em 2014, foram analisadas 157 amostras de morango, sendo que os resultados apontaram 43 (27,3%) consideradas satisfatórias 

com 2 (4,7%) sem resíduos de agrotóxicos e 41(95,3%) continham resíduos em concentrações iguais ou inferiores ao LMR. No 

total, foram verificados 48 agrotóxicos diferentes dentre os 165 pesquisados. O carbendazim (92 amostras), a azoxistrobina (78 

amostras) e o difenoconazol (60 amostras) configuram com o maior número de detecções. Dos 42 agrotóxicos detectados em 

concentrações iguais ou superiores a 0,01 mg/kg, 26 são não autorizados. Devido à falta de informações, nos anos de 2011, 2013 e 

2015 não foram reportados resultados pelo Programa PARA/ANVISA. O mesmo ocorreu para os anos posteriores a 2015. De 

acordo com o presente trabalho, foi possível observar que, no período estudado, o uso de agrotóxicos foi intenso e muito deles não 

autorizados para a cultura em questão. Há, portanto necessidade de aplicação de (a) medidas que visam o controle do uso de 

agrotóxicos e adotar (b) formas de cultivo que garantam um produto de melhor qualidade e seguro ao consumo humano.  
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Resumo: Os óleos essenciais (OE) são amplamente estudados por sua atividade antimicrobiana, antioxidante, antifúngica, dentre 

outras, servindo como opção na substituição de compostos sintéticos com ação semelhante no setor de alimentos. O óleo essencial 

de cravo, em especial, dispõe de atividade antioxidante comprovada, além de incorporar características organolépticas como 

aroma e sabor ao produto final, mas, por ser um óleo, é sensível à temperatura, luz e oxigênio. Sabendo disso, utilizou-se da 

tecnologia de nanoencapsulação para proteção dessa matéria prima, viabilizando sua aplicação. Portanto, o trabalho teve como 

objetivo a adição de óleo de cravo em nanopartículas de zeína e posterior caracterização quanto ao potencial zeta, tamanho e 

atividade antioxidante pelos métodos ABTS e DPPH. Inicialmente, foram preparadas duas formulações através do método 

de nanoprecipitação, em duplicata, com o código NZV, (Nano Zeína Vazio) – sem adição de OE de cravo, e NZC, 

(Nano Zeína Com adição) – adicionada de 0,1 g de OE. O potencial zeta foi avaliado pelo equipamento Zetasizer Nano Series 

(Malvern Instruments, Worcestershire, UK), e seus valores foram de +27,9 mV para a amostra NZV e de +35,4 para a amostra 

NZC, demonstrando a estabilidade física da nanoemulsão. O tamanho das nanopartículas variou entre 140,4 e 107,0 nm para a 

amostra NZV e entre 102,3 e 114,1 nm para a amostra NZC, indicando tamanho apropriado. O índice de polidispersão foi de 

0,222 para a NZV e de 0,239 para a NZC. Tanto para a avaliação de atividade antioxidante pelo método ABTS quanto pelo 

método DPPH utilizou-se o espectrofotômetro em comprimento de onda de 734 e 520 nm, respectivamente. O valor de EC50 por 

ABTS foi de 27,16 ± 2,15 µg mL-1; pelo método DPPH obteve-se o resultado de 9,84 ± 1,17 µg mL-1, demonstrando que as 

nanopartículas de zeína contendo O.E. de cravo apresentam uma alta atividade antioxidante. Estudos de aplicação de OE de cravo 

em base de maionese estão sendo conduzidos, para comparação do desempenho das nanopartículas como antioxidante em 

substituição aos compostos de origem sintética.  
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Resumo: O mel é um produto de origem animal, produzido por abelhas Apis mellifera, a partir do néctar das flores – denominado 

de mel floral – ou secreções de plantas ou excreções de insetos sugadores – denominado de mel de melato.  Os méis são 

constituídos majoritariamente por carboidratos, principalmente os monossacarídeos frutose e glicose, além da água. Os compostos 

fenólicos e voláteis, aminoácidos, minerais, proteínas, vitaminas e ácidos orgânicos, apesar de serem compostos minoritários nos 

méis, fornecem características singulares e desempenham importantes contribuições para a qualidade e identidade desse produto. 

Os ácidos orgânicos alifáticos (AOA), por exemplo, podem ser utilizados como indicadores de qualidade e deterioração e sua 

determinação fornece contribuições importantes para as propriedades físico-químicas como a acidez, pH e condutividade elétrica, 

além das propriedades sensoriais como o aroma e sabor. Devido as diversas contribuições que os AOA podem apresentar nos 

méis, o objetivo desse trabalho contempla uma revisão da literatura sobre métodos analíticos empregados na determinação de 

AOA em méis florais e de melato. Devido à escassez de trabalhos relacionados ao tema, os resultados apresentados compreendem 

publicações científicas entre os anos 2002 a 2013, ou seja, há cinco anos não são publicados estudos relacionados ao tema dessa 

revisão. Os nove trabalhos científicos avaliaram méis produzidos em regiões da Espanha (n=5), Espanha e Itália (n=1), Turquia 

(n=2) e Alemanha (n=1).  Ao todo, foram determinados 19 AOA em méis florais e 13 AOA em méis de melato, sendo que em três 

dos nove trabalhos foi empregada a técnica de eletroforese capilar (CE do inglês, Capillary Electrophoresis), enquanto que a 

técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC do inglês, High Performance Liquid Chromatography) foi utilizada 

em outros quatro estudos. Embora HPLC seja uma técnica analítica com maior sensibilidade quando comparada a técnica de CE, 

essa apresenta, na maioria das vezes, maior eficiência e resolução, menores tempos de análise, custo operacional reduzido e baixo 

consumo de reagente e amostra, minimizando consequentemente a geração de resíduos. Ainda, das nove publicações, uma 

empregou cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas e outra empregou a ressonância magnética nuclear, sendo a 

única ocorrência, até a presente data, do uso dessas técnicas para determinação de AOA em méis, possivelmente isso se deve ao 

laborioso preparo da amostra e aos elevados custos operacionais, quando comparados as técnicas mais utilizadas. Conclui-se que 

além do limitado número de trabalhos observados, há uma carência do uso da CE na determinação de AOA em méis, no entanto, 

diversos outros estudos encontrados na literatura empregam essa técnica com o mesmo fim para outras matrizes, tais como frutas e 

vegetais, sucos, vinhos, queijos e iogurtes, entre outros. 
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Resumo: A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações dos 

parâmetros analíticos, podendo indicar os fatores que influenciam a resposta do método estudado e fornecendo a dimensão do 

problema que pode ocorrer quando o método é repetido em diferentes condições. Durante o desenvolvimento de um método 

analítico todas as possíveis variações de condições experimentais que podem ocorrer durante a rotina analítica devem estar 

respaldadas. O presente trabalho avaliou a robustez de um método, por eletroforese capilar para determinação de 14 ácidos 

orgânicos alifáticos em méis catarinenses, por meio do teste de Youden. Este teste baseia-se nos delineamentos fatoriais, 

permitindo assim, ordenar a influência que cada um dos aspectos analisados tem na variação do resultado final. Foram 

selecionados sete parâmetros para avaliar a robustez em condições não alteradas (NA) e alteradas (AL). Os parâmetros foram: 

tensão (NA: 15 kV e AL: 15,5 kV); pH do eletrólito de corrida (NA: 3,3 e AL: 3,4); temperatura da separação (NA: 20 oC e AL: 

21 oC); pressão de injeção (NA: 50 mbar e AL: 49 mbar); comprimento de onda (NA: 230 nm e AL: 225 nm); tempo de lavagem 

entre corridas (NA: 120 s e AL: 117 s) e tempo de injeção (NA: 3 s e AL: 4 s). As condições NA e AL foram combinadas em oito 

experimentos, a fim de determinar a influência de cada parâmetro na concentração dos analitos; área corrigida para cada analito 

(área analito/área padrão interno); tempo de migração corrigido (tempo analito/tempo padrão interno); simetria e resolução. As 

análises foram efetuadas utilizando um solução aquosa, composta por 14 ácidos orgânicos alifáticos, os quais apresentavam 

concentrações entre 15,1 e 72,7 mg L-1, além de padrão interno na concentração de 14,8 mg L-1. Para estimar a robustez do 

método proposto e avaliar o efeito de cada parâmetro, a média dos quatro valores NA foi subtraída da média dos quatro valores 

AL correspondentes. Apesar da robustez tratar-se de um parâmetro que permite ordenar e identificar a influência de cada uma das 

variações nos resultados finais, a sua avaliação no procedimento de validação analítica é considerada um parâmetro opcional e por 

esse motivo não há limites máximos aceitáveis, porém, quanto maior for a robustez de um método, maior será a confiança nos 

resultados, principalmente quanto à precisão. Os resultados demonstraram que, apesar de todos os parâmetros avaliados (tempo de 

injeção e de lavagem, comprimento de onda, pressão, temperatura, pH e tensão) apresentarem influência na área corrigida, tempo 

de migração corrigido, concentração, simetria e resolução, a contribuição de cada parâmetro foi pouco relevante e demonstrou que 

o método proposto foi robusto para todos os analitos avaliados. 
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Resumo: As fibras trazem diversos benefícios para os seres humanos podendo ser citado alguns deles como: aumento do trânsito 

intestinal, diminuição do esvaziamento gástrico, diminuição da absorção da glicose e redução do colesterol, sendo aliada no 

combate a obesidade e diabetes, e por esses motivos, são de suma importância sua análise e determinação para a rotulagem de 

produtos alimentícios. Nesse contexto, foram utilizadas 126 amostras do período de março de 2017 a março de 2018 oriundas de 

todo o Brasil. Amostras estas recebidas pelo laboratório de análises – LABCAL e que fazem parte do programa de extensão do 

laboratório CERES. Essas amostras foram avaliadas quanto ao teor de fibra alimentar total, através do método enzimático 

gravimétrico que tem por princípio simular o comportamento e condições específicas da digestão. Através desse processo 

podemos separar e quantificar os valores de fibra total alimentar. O método utilizado para quantificar a fibra alimentar total foi o 

método de nº 991.43 da Association Official method of Analysis. As 126 amostras foram classificadas em determinados grupos: 

PCA - produtos cárneos contendo cortes de carnes e embutidos; PL - produtos lácteos contendo leite e produtos derivados do 

mesmo; PC - produtos cereais ou derivados do mesmo; OT – outros produtos alimentícios variados. Sendo, produtos cárneos: 42 

amostras, produtos lácteos: 37 amostras, produtos cereais: 13 amostras, outros: 36 amostras. Foi visto que dos produtos 

alimentícios analisados, 42 % não tinham algum tipo de fibra alimentar e 58 % com valores significativos de fibras. Alguns 

produtos alimentícios tiveram destaque para o nível de fibras alimentares sendo todos considerados ricos em fibras.  É o caso da 

farinha da casca de banana, que contém 34,7 g / 100 g de fibra, farinha de shimeji e sorgo com 15 g / 100 g de fibras. O produto 

alimentício e suas variações mais requisitado para a análise foi o arroz como: arroz branco, arroz parboilizado integral, arroz 

parboilizado polido, arroz parboilizado polido orgânico, flocão de arroz com fibra e farinha de arroz. Dentro desse contexto é de 

extrema importância a análise e determinação de fibras alimentares para conhecimento e conscientização da população a cerca da 

mesma, tendo em vista seus diversos benefícios a saúde humana. Trazendo mais saúde e promovendo uma sociedade com mais 

conhecimento a cerca do que consome. 
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Resumo: O avanço contínuo de tecnologias aplicadas na agricultura impulsiona a criação e o desenvolvimento de novas técnicas 

de produção. É o caso do cultivo em salas de crescimento com ambiente controlado, mais conhecido pelos termos em inglês Plant 

Factories e popularmente conhecido no Brasil como cultivo indoor, utilizado principalmente no cultivo de hortaliças folhosas, 

flores e vegetais com alto valor agregado, possuindo como característica o controle das condições ambientais tais como, radiação 

luminosa, temperatura, umidade, gás carbônico e soluções nutritivas. Atualmente a fonte luminosa mais utilizada nestes cultivos 

são os diodos emissores de luz (LED) por possuírem diversas vantagens em relação às demais tecnologias acessíveis, como a 

capacidade de manipular com precisão a composição espectral e a intensidade luminosa que serão emitidos, adaptando-as de acordo 

com as necessidades das espécies vegetais, em seus diferentes estadios fenológicos.  Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a 

viabilidade técnica/produtiva do cultivo indoor utilizando barras LED em alface crespa (Lactuca sativa L.) produzida em sistema 

hidropônico do tipo NFT. O experimento foi conduzido no município de São Jose-SC, no período de agosto a setembro de 2017. O 

cultivo de alface foi realizado no interior de uma sala de crescimento (5,0 x 2,4 x 2,4 m) com 28,8 m³, com temperatura do ar em 25 

± 3ºC e umidade relativa de 70 ±10%. A iluminação utilizada foi totalmente artificial, usando barras de LED de 14 watts, composta 

por diodos emissores de radiação luminosa nos espectros vermelho (R) (620-680 nm) e azul (B) (440-460 nm) na proporção de 5:1, 

tendo o fotoperíodo constante com 14 horas de iluminação e 10 horas de escuro. O cultivo de alface, cv. Natalia foi realizado no 

sistema hidropônico tipo NFT, em bancada de maternidade constituída por uma placa de policloreto de vinila com 2,0 por 0,6 

metros, irrigada por sub-irrigação e com declividade de 14%. O substrato utilizado foi espuma fenólica, nas dimensões de 2,0 x 2,0 

x 3,5 cm. A solução nutritiva utilizada foi a Alface Inicial Premium® formulada pela empresa Hortibras na concentração de 0,8 

milisiemens cm-1. A semeadura foi realizada no dia 14 de agosto de 2017 e as plantas permaneceram neste sistema por 22 dias até o 

dia 05 de setembro de 2017. Verificou-se que é possível produzir alface hidropônica com ótimas características de tamanho, cor e 

sabor, utilizando exclusivamente iluminação artificial com barras de LED específicas. Diversos aspectos já foram esclarecidos, mas 

é indiscutível que há muito a evoluir para que se tenha maior domínio das técnicas relacionadas ao cultivo indoor, sendo este o fator 

chave para o sucesso na produção de mudas ou plantas com qualidades agronômicas desejáveis para todos os elos da cadeia 

produtiva. 
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Resumo: A vitivinicultura brasileira possui grande importância econômica tanto na produção de uvas de mesa como na produção 

de uvas destinadas a produção de vinhos, como as variedades Vitis vinifera. A região Sul do país, em especial o planalto 

catarinense, possui um clima com alta umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica o que favorece a ocorrência de doenças 

foliares fúngicas na videira. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura que tratam de doenças na videira e 

métodos alternativos para auxiliar no combate aos patógenos. Dentre as doenças, a podridão cinzenta e da uva madura causadas, 

respectivamente, pelos fungos Botrytis cinerea e Glomerella cingulata, além da podridão ácida, a qual é causada por diversas 

bactérias e leveduras, são exemplos de algumas doenças que atacam a videira e prejudicam a produção das uvas e a qualidade dos 

vinhos elaborados. Para o controle dessas doenças são utilizados fungicidas, os quais podem se acumular nas uvas e causar 

prejuízos nos processos de fermentação do vinho e na saúde do consumidor. A literatura relata estudos sobre esses resíduos nos 

alimentos, os quais causam sérios danos à saúde como distúrbios endócrinos e neurológicos e alguns tipos de câncer, além de 

contaminar o meio ambiente. Diante disso, tem se buscado alternativas que auxiliem os fungicidas no controle de doenças, de 

maneira a minimizar o número de aplicações dos mesmos. Dentre as inúmeras medidas, o uso de sanitizantes a base de biguanida 

polimérica e de fosfitos de potássio, tem demonstrado alto potencial antimicrobiano e baixa toxicidade, tanto ao meio ambiente 

quanto a saúde humana, sendo possíveis alternativas para auxiliar na redução da incidência e severidade das doenças fúngicas. A 

biguanida polimérica vem sendo estudada como um versátil e eficiente antimicrobiano desde os anos de 1879, e, pesquisas 

reportadas recentemente demonstraram também seu potencial antifúngico, o qual pode afirmar possível ação contra os patógenos 

que atacam a videira. Segundo a literatura, o fosfito de potássio possui ação no controle do míldio da videira, uma doença causada 

pelo fungo Plasmopara vitícola. Estudos demonstraram também que os fosfitos reduzem as lesões na macieira e podridões pós-

colheita em maçãs, como a podridão olho-de-boi, sem deixar resíduos tóxicos ao consumidor. Pesquisas estão sendo 

desenvolvidas com o objetivo de avaliar o efeito desses sanitizantes com relação ao seu potencial para minimizar a ocorrência de 

podridões na cultura da videira, a fim de promover a redução das aplicações de agroquímicos na uva, com o intuito de melhorar a 

qualidade e a produção das uvas e do produto final, seja suco ou vinho.  
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Resumo: O estado de Santa Catarina possui condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento da vitivinicultura e 

atualmente o cultivo de uvas Vitis vinifera L. em regiões consideradas de altitude (900 metros acima do nível do mar), contribui 

para o desenvolvimento do setor no estado. O município de Água Doce, situado no Planalto Catarinense, é uma região vitivinícola 

emergente com vinhedos implantados em altitudes de 1300 metros, 26º de latitude e 51º de longitude. O conhecimento do 

potencial de produção de uvas viníferas desta região são estudos fundamentais para o desenvolvimento do setor no estado e 

elaboração de vinhos de qualidade. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os parâmetros enológicos clássicos, 

composição fenólica e capacidade antioxidante dos vinhos elaborados com uvas (Vitis vinifera L.) autóctones italianas, variedades 

Teroldego e Barbera, cultivadas na região de Água Doce, SC, safras 2011 e 2012. Os vinhos foram elaborados por 

microvinificação sob iguais condições, e analisados quanto aos parâmetros clássicos e utilizando técnicas espectrofotométricas. Os 

resultados mostraram que os vinhos apresentaram os parâmetros enológicos adequados conforme a Legislação Brasileira. 

Elevadas concentrações dos compostos fenólicos analisados foram observadas nos vinhos tintos Teroldego e Barbera, com 

destaque para os vinhos da safra 2012 que apresentaram maiores valores. Em geral, o vinho Teroldego apresentou maiores 

concentrações de fenólicos totais (3035,52 e 3557,38 mg/L), orto-difenóis (616,16 e 682,56 mg/L), flavanóis totais (447,89 e 

729,42 mg/L), e antocianinas monoméricas totais (180,88 e 306,77 mg/L), nas safra 2011 e 2012, respectivamente, em relação ao 

vinho Barbera. Dentre os três métodos de atividade antioxidante avaliados (ABTS, DPPH e FRAP), os maiores teores nas 

amostras foram observados para os radicais ABTS e DPPH. As amostras provenientes da safra 2012 também apresentaram valores 

mais elevados de capacidade antioxidante, para os vinhos Barbera (11,23; 9,23 e 4,39 mMol TEAC/L) e Teroldego (10,88; 12,14 

e 6,78 mMol TEAC/L) nos métodos ABTS, DPPH e FRAP, respectivamente, semelhante aos resultados observados para os 

fenólicos.  Os vinhos Teroldego e Barbera apresentaram características próprias conforme a variedade de uva e a safra avaliada. 

Esses resultados indicam que a região de Água Doce possui potencial para o cultivo destas variedades de uvas viníferas, o que 

consolida a atividade vitivinícola no estado pela elaboração de vinhos de qualidade com tipicidade local.  
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Resumo: O araçá amarelo apresenta potencial para exploração comercial, no entanto, a escassez de estudos sobre as 

características sensoriais e físico-químicas deste fruto ao longo da maturação podem limitar o uso de certos estádios para 

processamento industrial e até mesmo para o consumo in natura. Desta forma, o presente estudo investigou o teor de umidade, 

sólidos solúveis totais, pH, acidez titulável, cinzas e o perfil de ácidos orgânicos alifáticos (AOA) de frutos de araçá amarelo em 

três estádios comestíveis de maturação: menos maduro, maduro e completamente maduro, cultivados em Pinhalzinho – SC, Brasil, 

no ano de 2016. A umidade (g 100 g-1) foi determinada por secagem a 105 oC e o teor de sólidos solúveis totais (oBrix) por 

refratometria. A acidez titulável (g ácido cítrico 100 g-1) foi determinada por titulometria com NaOH 0,1 mol L-1 e o pH verificado 

em pHmetro digital (DM-22, Digimed, São Paulo, SP, Brasil). O teor de cinzas (g 100 g-1) foi obtido por incineração em mufla à 

525 ºC por 6 horas e o perfil de ácidos orgânicos foi determinado utilizando eletroforese capilar com detector de arranjo de diodos 

(7100, Agilent Technologies, Alemanha). Todos os valores (n=3) foram expressos em base úmida. Como resultados, não houve 

diferenciação significativa para o teor de umidade (p > 0,05) nos dois primeiros estádios de maturação (87,76±0,95 a 88,22±1,02 g 

100 g-1), apresentando um decréscimo significativo (p < 0,05) no estádio completamente maduro (81,40±0,84 g 100 g-1). Com o 

avanço da maturação, um aumento significativo (p < 0,05) foi verificado no teor de sólidos solúveis totais (9,5±0,00 a 11,25±0,35 
oBrix) e nos valores de pH (3,82±0,11 a 4,06±0,11), além de uma diminuição significativa (p < 0,05) da acidez titulável 

(0,14±0,01 a 0,08±0,00 g ácido cítrico 100 g-1). A razão entre o teor de sólidos solúveis totais e a acidez titulável é comumente 

empregada para verificar o grau de maturação dos frutos. Nos frutos de araçá investigados, um aumento significativo (p < 0,05) 

nestes valores foi observado (65,84±2,85, 87,71±0,93 e 136,96±6,53 para os frutos menos maduros, maduros e completamente 

maduros, respectivamente), confirmando que os frutos avaliados correspondiam a estádios de maturação distintos. O perfil de 

AOA indicou os ácidos cítrico e málico como os compostos majoritários em todos os estádios investigados, além dos ácidos 

tartárico, fórmico, glicólico e succínico também terem sido detectados. Além da acidez e pH, os ácidos orgânicos também 

influenciam nas propriedades sensoriais das frutas, como no sabor, cor e aroma. Ainda, o teor de cinzas diminuiu 

significativamente (p < 0,05) com o avanço da maturação, variando de 0,78±0,03 a 0,60±0,01 g 100 g-1, para os frutos menos 

maduros e frutos completamente maduros, respectivamente. Esta diminuição pode estar relacionada a mudanças fisiológicas 

ocorridas ao longo da maturação, como por exemplo a diminuição do teor de clorofilas e consequente diminuição na concentração 

de magnésio, componente estrutural destas. Visto as características físico-químicas avaliadas no presente trabalho, ressalta-se a 

potencialidade de uso dos frutos de araçá em todos os estádios estudados para consumo in natura e utilização na indústria de 

alimentos. 
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Resumo: O araçá amarelo é um fruto nativo do Brasil com alto potencial de compostos bioativos, no entanto, é pouco explorado 

para consumo in natura ou industrialização. Poucos são os estudos envolvendo a avaliação do seu potencial bioativo, 

principalmente nos diferentes estádios de maturação. Neste contexto, o presente estudo investigou o teor de compostos fenólicos 

totais e capacidade antioxidante in vitro de frutos de araçá amarelo em três estádios comestíveis de maturação: menos maduro, 

maduro, completamente maduro, cultivados em Pinhalzinho – SC, Brasil, no ano de 2016. Para a determinação do teor de 

compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante, 2 g da amostra triturada foram submetidos à extração sequencial com 4 mL 

de metanol:água (50:50, v/v) por 30 min em ultrassom seguido de centrifugação a 3000 rpm por 5 min (280R, Fanem, São Paulo, 

SP, Brasil). O sobrenadante foi transferido para um balão volumétrico de 10 mL e o resíduo extraído com 4 mL de acetona:água 

(70:30, v/v) seguindo o mesmo procedimento. O sobrenadante foi transferido para o mesmo balão e este avolumado com água 

desionizada (Milli-Q system, Millipore, Bedford, MA, EUA). A determinação do teor de compostos fenólicos totais (mg 

equivalentes de ácido gálico 100 g-1) foi realizada pelo método Folin-Ciocalteu. A capacidade antioxidante foi avaliada pelos 

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

(FRAP), sendo os resultados expressos em mg equivalentes de ácido ascórbico 100 g-1 e µmol equivalentes de Fe+2 100 g-1, 

respectivamente. Os resultados mostraram que com o avanço da maturação do araçá, o teor de compostos fenólicos totais 

aumentou significativamente (p < 0,05), variando de 183,33±4,15 a 234,74±6,50 mg equivalentes de ácido gálico 100 g-1 para o 

fruto menos maduro e fruto completamente maduro, respectivamente. Estes resultados estão em concordância com relatos da 

literatura para frutos de araçá amarelo e outras frutas como carambola e goiaba vermelha. Esta tendência também foi observada 

para a capacidade antioxidante avaliada pelos métodos DPPH e FRAP, em que os resultados demonstraram um aumento 

significativo (p < 0,05) na capacidade antioxidante dos frutos com o avanço da maturação. No método DPPH, os valores 

oscilaram entre 235,99±2,19 e 319,73±8,85 mg equivalentes de ácido ascórbico 100 g-1 para o fruto menos maduro e fruto 

completamente maduro, respectivamente; enquanto que para o método FRAP, foram observados valores que variaram de 

1236,19±15,71 a 1681,49±6,80 µmol equivalentes de Fe+2 100 g-1 para o fruto menos maduro e fruto completamente maduro, 

respectivamente. Estes valores também estão em concordância com relatos da literatura para diferentes frutos como goiaba 

vermelha e jambolão, além do araçá amarelo. Os resultados encontrados neste estudo sugerem que possivelmente os compostos 

fenólicos do araçá amarelo influenciam na sua capacidade antioxidante, e, com o avanço da maturação, o teor de compostos 

fenólicos totais aumenta e, por consequência, há um aumento na capacidade antioxidante. Estes resultados demonstram, portanto, 

que o consumo do araçá amarelo pode auxiliar no aumento da ingestão de compostos antioxidantes na dieta, o que contribui 

também para o incentivo à exploração deste fruto em diferentes estádios de maturação. 
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Resumo: Probióticos são definidos como micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, 

conferem benefícios àqueles que os consomem. Os micro-organismos mais comumente empregados em derivados lácteos são os 

do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus, os quais proporcionam efeitos benéficos, tais como efeitos antagônicos, competição e 

efeitos imunológicos, resultando em um aumento da resistência contra patógenos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a produção de substâncias inibidoras pela bactéria probiótica Bifidobacterium animalis subs. lactis BB-12 

microencapsulada frente a uma bactéria patogênica modelo durante a simulação da digestão gastrointestinal. O leite de cabra 

integral (200 g L-1) (M1) e leite de cabra integral (100 g L-1) e o prebiótico inulina (100 g L-1) (M2) foram utilizados como agentes 

carreadores de bifidobacteria utilizando a técnica de spray drying. 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. Na etapa do intestino grosso (cólon ascendente, cólon transversal e cólon descendente) a produção de ácidos orgânicos 

bem como as alterações do pH geradas pela interação da bactéria probiótica com o micro-organismo patogênico foram avaliadas. 

Ao longo do cólon transversal (24h) e descendente (48) as amostras que continham ambas as microcápsulas de Bifidobacterium 

animalis subs. lactis BB-12 apresentaram maior diminuição (P < 0,05) nos valores de pH e maiores valores (P < 0,05) de acidez 

titulável em relação à amostra sem adição de bifidobactéria.  Ambas as microcápsulas apresentaram valores (P > 0,05) de pH e 

acidez titulável similares ao longo do cólon ascendente (12h), transversal (24h) e descendente (48). 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. Sendo assim, foi possível observar que tanto a presença de lactose na microcápsula produzida com 

leite de cabra integral (M1) e a presença da inulina na microcápsula M2 apresentaram efeitos sinérgicos com a bifidobactéria 

quando apenas os parâmetros de pH e acidez titulável foram observados. No entanto ao se avaliar em conjunto esses parâmetros 

com as contagens obtidas de Bifidobacterium animalis subs. lactis BB-12 e da bactéria patogênica foi possível observar que a 

microcápsula que continha inulina apresentou mair inibição da bactéria patogênica em relação à microcápsula M1. Possivelmente, 

este resultado está relacionado ao consumo da lactose também pela bactéria patogênica, enquanto a inulina é reconhecidamente 

uma substância bifidogênica, ou seja, estimula seletivamente o crescimento de bifidobactérias. Por fim, recomenda-se o 

uso/consumo da microcápsula produzida com leite de cabra integral (100 g L-1) e o prebiótico inulina (100 g L-1) (M2) para 

aplicação em produtos lácteos caprinos, devido ao melhor efeito antagônico observado. 
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Resumo: O aumento da prevalência de intolerância à lactose na população tem motivado o desenvolvimento de novos derivados 

lácteos sem lactose, entre eles, aqueles adicionados de ingredientes funcionais, como os probióticos. O objetivo deste trabalho foi 

adicionar microcápsulas contendo o probiótico Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 em um iogurte tipo grego sem lactose e 

avaliar o efeito desta aplicação no pH, acidez e viabilidade das culturas starters e probiótica ao longo da estocagem do produto. 

As microcápsulas foram produzidas em spray drying de escala laboratorial empregando como agentes encapsulantes goma arábica 

(10% m/v) e inulina (10% m/v). Para produção do iogurte grego sem lactose, primeiramente, foi realizada a hidrólise do 

dissacarídeo através da adição 0,15% (v/v) de enzima β-galactosidase isolada de Kluyveromyces lactis, a 38ºC durante 2 horas. O 

leite hidrolisado foi adicionado de 5% (m/v) de sacarose e fermentado através da inoculação das culturas starters (Lactobacillus 

bulgaricus e Streptococcus thermophilus), conforme indicação do fabricante. O iogurte obtido foi resfriado overnight e 

subsequentemente dessorado durante 20 horas também sob-refrigeração (4ºC). O iogurte tipo grego sem lactose foi 

homogeneizado e dividido em duas porções, sendo uma delas adicionada 2,5% (m/m) de microcápsulas (iogurte com 

microcápsulas) e a outra adicionada de 0,5% (v/m) de uma suspensão de células probióticas (iogurte com células livres). Todas as 

análises foram realizadas em triplicata nos dias 1, 15 e 30 de armazenamento (4ºC). O pH foi medido com phmetro e a acidez (g 

ácido láctico/100g) determinada através de titulação da amostra com NaOH 0,1 mol/L. A enumeração de S. thermophilus foi 

realizada empregando meio M-17 e incubação em aerobiose a 37 ºC por 48 horas. A enumeração de L. bulgaricus empregou o 

meio MRS com sobrecamada e incubação em aerobiose por 72 horas a 37 ºC. O probiótico B. lactis BB-12 foi enumerado 

utilizando meio MRS modificado com cloreto de lítio (0,2% m/v) e propionato de sódio (0,3% m/v) e incubação em anaerobiose a 

37 ºC por 72 horas. Os resultados mostraram que o pH de ambas as amostras diminuiu a medida que a acidez aumentou durante o 

armazenamento, provavelmente devido à pós acidificação conferida pelas das culturas starters, especialmente L. bulgaricus, a 

qual apresentou um aumento (p<0.05) durante a estocagem. O iogurte com microcápsulas apresentou maiores (p<0.05) valores de 

pH do que o iogurte com células livres durante todo o armazenamento. Entretanto, a adição das microcápsulas não influenciou os 

valores de acidez e a viabilidade de S. thermophilus e L. bulgaricus. Com relação à contagem de B. lactis BB-12, não foram 

observadas diferenças (p>0.05) entre as amostras durante a estocagem, o que pode estar relacionado à resistência da cepa a baixos 

valores de pH. Os resultados mostraram que é possível produzir um iogurte grego sem lactose adicionado de microcápsulas 

contendo B. lactis BB-12 sem alterar negativamente as características estudadas.  Além disso, o iogurte tipo grego sem lactose 

mostrou ser uma matriz adequada para incorporação de B. lactis BB-12, sendo capaz de manter a viabilidade do micro-organismo 

durante 30 dias de estocagem (4ºC).  
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Resumo: O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção estimada em 43 milhões de toneladas ano-1. 

O país destacou-se como o segundo maior produtor de abacaxi mundial nos anos de 2010 a 2016. Sobre a produção e 

comercialização da pitaia no país, os dados ainda são escassos na literatura, devido à recente comercialização desta fruta no 

mercado nacional e internacional, porém se observa um crescimento na produção no extremo sul catarinense. O processo de 

secagem de frutas visa o aumento da vida útil, além de apresentar vantagens como: diminuição do peso dos produtos, facilidade de 

transporte, agregação de valor e permite novas linhas de comercialização. Com isso, a secagem em leito de espuma se torna mais 

conveniente do que o método convencional, devido às elevadas taxas de secagem com consequente redução no tempo de processo 

atribuído à alta porosidade do leito de secagem. Neste contexto, este estudo teve o objetivo de avaliar as melhores condições de 

formação do leito a ser submetido à secagem e as características físico-químicas das polpas de abacaxi, pitaia e do mix (3:1).  A 

caracterização físico-química das polpas e do mix foi realizada segundo os métodos descritos pelo Instituto Adolfo Lutz. A 

densidade do mix foi determinada nos tempos 0, 5, 10 e 15 minutos de batimento e nos tempos 0 e batido por 15 minutos, na mix 

batido com adição de 1 % de alginato de sódio. O tempo de meia-vida foi determinado acompanhando o volume de drenado de 

100 mL de espuma em função do tempo até atingir metade do volume inicial (50 mL).  Os resultados das análises físico-químicas 

das polpas de abacaxi e pitaia foram: pH de 3,63 e 4,59, sólidos solúveis (°Brix) de 11,88 e 10,51 e acidez total titulável de 0,78 e 

0,32 g de ácido cítrico por 100 g de amostra, respectivamente. Já para o mix (3:1), os valores encontrados foram de 3,71; 11,69 e 

0,69, para pH, sólidos solúveis e acidez total titulável, respectivamente.  Em relação aos resultados de densidade e tempo de meia-

vida do mix, a amostra batida por 15 minutos e adicionada de alginato de sódio foi selecionada para realizar a secagem em leito de 

espuma, uma vez que apresentou uma redução de 50 % na densidade, indicando boa formação de espuma, quando comparada à 

amostra controle e apresentou uma espuma estável (tempo de meia-vida de 360 minutos).  Esta formulação permitiu uma 

formação de um leito poroso, conforme observado através das microscopias eletrônicas de varredura, e estável, requisitos 

importantes para o processo de secagem em leito de espuma. 
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Resumo: Atualmente os consumidores buscam alimentos que além de saborosos sejam saudáveis, ao passo que agreguem 

benefícios para o organismo, isto é, que apresentem aspecto funcional, de forma que ao consumir com frequência e em longo 

prazo auxiliem no combate de numerosas patologias crônicas. Essa mudança na rotina das pessoas e a busca por esse tipo de 

produto vêm aumentando progressivamente, dessa forma, a elaboração de produtos com características distintas é extremamente 

importante para que os consumidores possam ter opção na hora da compra. Cabe enfatizar que 25,2% da produção de leite é 

destinada na fabricação de queijos, gerando capital para o país, além de ser uma ótima fonte nutritiva e de cálcio. Pensando nas 

mudanças que veem acontecendo nesse meio, o presente trabalhou objetivou a elaboração de um queijo cremoso a partir da ricota 

com a adição do extrato hidrossolúvel da castanha-do-Brasil, abrangendo o setor de lácteos que cresce gradativamente. O queijo 

escolhido para elaboração do produto em questão foi a ricota, por apresentar valores de lipídios baixos e ser ótima fonte de 

nutrientes, além disso, a mesma já é considerada um reaproveitamento de resíduos, em que é elaborada a partir do soro do leite 

exsudado resultante da fabricação de queijos. Pensando nesse meio sustentável e econômico as castanhas-do-Brasil adquiridas 

para a elaboração do extrato, foram amêndoas quebradas de baixo valor agregado. As oleaginosas foram submetidas a análises de 

aflatoxinas e atividade de água, para detectar possíveis contaminações da mesma, visando evitar a deterioração dos subprodutos. 

Com a confirmação da qualidade da matéria-prima, foram elaborados dois queijos cremosos, sendo que a amostra A utilizou o 

extrato integral da castanha e a amostra B o extrato filtrado. Os queijos foram acrescidos de gomas (guar e xantana) para 

emulsionar e ácido cítrico para regular a acidez, consequentemente conservar o produto. Os mesmos foram armazenados em um 

período de 14 dias, e posteriormente submetidos a análises de umidade, atividade de água, pH e acidez no intervalo de 1, 7 e 14 

dias. Não foi observado grandes variações quanto aos valores obtidos no armazenamento, além disso, as amostras A e B 

obtiveram valores muito próximos. Como não existe um regulamento técnico que especifica quanto as características do creme de 

queijo ou de ricota, o produto apresentou valores satisfatórios, compreendendo queijos de “muita alta humidade” por exibir 

resultado superior a 55%.  No período de armazenamento, em relação à cor, aparência e aroma, mantiveram as características 

iniciais, a amostra A apresentou aparência mais granulada não totalmente homogeneizada enquanto a amostra B teve aparência 

cremosa. Portanto, os queijos formulados apresentaram resultados desejáveis, onde a utilização de matérias-primas de boa 

qualidade foi determinante nesse fator, como também a adição de ácido cítrico, controlando as possíveis reações de oxidação do 

produto e as gomas adicionadas evitaram que ocorressem sinérese no mesmo. Representando assim uma ótima opção para os 

consumidores que buscam alimentos saudáveis com apelos funcionais. 
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Resumo: Diferentes elementos essenciais à saúde são encontrados nas frutas e vegetais. Os minerais atuam fisiologicamente como 

nutrientes reguladores, alguns desses são benéficos à saúde, enquanto outros podem ser danosos aos sistemas biológicos 

dependendo da dose e da forma química. Considerando que estudos sobre a composição elementar de uvas são escassos e que seu 

conhecimento pode contribuir para agregação de valor aos seus produtos e derivados, este trabalho teve como objetivo caracterizar 

a composição elementar da casca de uvas Vitis labrusca de seis variedades. As uvas Bordô, Concord, Goethe, Grano d’oro, Isabel e 

Niágara, safra 2015, cultivadas na Estação Experimental da EPAGRI- Videira foram colhidas e as cascas de cada variedade foram 

separadas para a digestão e posterior analise. A determinação da composição elementar (K, Sr, Mg, Ca, Na, Mn, Fe, Zn, Cu, Mn, 

Al, Ni e Pb) foi realizada por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Os resultados demonstraram 

uma diferença significativa (p<0,05) no teor de macroelementos presentes nas uvas. O elemento em maior concentração nas 

amostras foi o potássio, com concentração variando de 189,6 mg 100,0 g-1(uva Bordô) a 311,4 mg 100,0 g-1 (uva Granod’oro). O 

elemento K é essencial para o crescimento e o desenvolvimento da planta, desta forma é justificada a concentração observada neste 

trabalho. Outros macroelementos detectados foram, Ca, Mg e Sr, a ingestão destes macronutrientes é importante devido ao papel 

essencial desempenhado na mineralização dos ossos, coagulação sanguínea, neurotrasmissão, entre outros. Entre os micronutrientes 

determinados, o Fe obteve a maior concentração para as amostras de uva Niágara, Goethe, Concord e Bordô. Para as uvas Isabel e 

Grano d’Oro o Cu foi majoritário, a presença de Cu nas amostras está relacionada a aplicação de fertilizantes e tratamento nos 

vinhedos. Os microelementos são necessários em pequenas quantidades, porém a deficiências destes elementos têm efeitos 

importantes a saúde humana. A falta de Zn pode causar úlceras na pele e baixa imunidade, a falta de Mn interfere na absorção de 

Ca, que é um macroelemento essencial a vida humana, a deficiência de Cu causa anemia, e a ausência ou deficiência de Fe leva ao 

aumento de neoplasias e doenças cardíacas. As concentrações dos elementos tóxicos (Al, Ni e Pb) observadas estavam abaixo do 

limite de detecção. Os metais tóxicos podem transformar um alimento potencial, não apto para o consumo humano, assim 

determinação e não detecção destes torna as matrizes alimentares numa fonte segura de minerais. A composição da casca de uvas, 

quanto a composição de macro e microelementos apresentou diferença significativa em todos os elementos detectados. 

Considerando que muitos destes elementos detectados na uva são essenciais a vida, o conhecimento da composição mostra 

alternativas para a dieta humana, com destaque para o consumo in natura desta uva.  Trabalhos futuros são necessários para avaliar 

a bioacessibilidade destas espécies na alimentação humana. 
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Resumo: O glúten é uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio. Existem muitas desordens relacionadas ao glúten, sendo 

que a mais frequente na população é a doença Celíaca, que tem como única opção de tratamento a exclusão da proteína da dieta. 

Este estudo teve como objetivo observar se as embalagens de alimentos comercializados em Santa Catarina condizem com o 

verdadeiro teor de glúten presente em seus respectivos alimentos. Para o estudo foram analisadas 40 amostras, recebidas no 

Laboratório de Cereais do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no período 

entre 2016 e 2017. O teor de glúten foi determinado através do método imunoenzimático ELISA - G12. As amostras foram 

extraídas de acordo com as orientações do fabricante do kit, seguindo o método da AOAC Official Method of Analysis (OMA) 

2014.03. A análise dos rótulos indicou que 27,5 % das amostras avaliadas alegavam não conter glúten. Após a realização das 

análises do teor de glúten, foi confirmado que apenas 7,5 % das amostras estavam livres de glúten. As amostras que não contém 

rótulo ou não contém informação representam 70 % do total. Entre elas, 52,5 % podem ser consideradas livres de glúten enquanto 

o restante,17,5 %, apresentaram um teor de glúten acima de 4 ppm (limite de detecção do método), ou seja, deveria ser rotulado 

com a alegação “contém glúten”. É de grande valia ressaltar que os alimentos que não continham informação sobre glúten no 

rótulo, mas que apresentaram um teor acima do esperado, tinham em sua composição algum ingrediente que carregue glúten na 

sua composição original ou sofreram contaminação cruzada em algum momento do seu processamento. Após a discussão dos 

resultados, pode-se inferir que o mercado de produtos sem glúten é proporcional ao crescimento de diagnósticos da doença celíaca 

e que a produção desses alimentos ainda é um grande desafio para a indústria, que está buscando constantemente o aprimoramento 

nessa área para oferecer receitas e comercializar produtos confiáveis aos celíacos.  
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Resumo: Na dinâmica produtiva da Agricultura Familiar, a mulher vem conquistando cada vez mais espaço, porém, em muitos 

casos, elas ainda sofrem com a cultura machista que invisibiliza os seus trabalhos produtivos, atribuindo um papel secundário de 

“ajudantes” dos maridos. O objetivo deste projeto de extensão foi construir uma abordagem sobre a condição feminina na área 

rural, a partir da abordagem sobre a Segurança Alimentar e Boas Práticas de Fabricação aplicadas aos produtos mais produzidos 

por elas, seguidamente de debates sobre a violência contra a mulher, relações de gênero e a importância do protagonismo 

feminino no trabalho rural. O projeto foi desenvolvido entre os meses de outubro e dezembro de 2017 e contou com recursos da 

PROEX/ IFSC. Primeiramente foi realizado levantamento bibliográfico, definição do público alvo e a escolha das localidades do 

Município de Canoinhas, foram três as escolhidas, Salto da Água Verde, Forquilha e Rio do Pinho. Desta forma, foi elaborado e 

aplicado um minicurso de 04 horas em cada uma das localidades, este foi dividido em quatro momentos e realizado de forma 

verbal, através de debates, meios audiovisuais, slides e atividades práticas demonstrativas, estimulando a participação ativa do 

público participante. No primeiro momento foi aplicado um questionário prévio, com perguntas fechadas para conhecer melhor as 

agricultoras do projeto, principalmente nos aspectos produtivos dentro do meio rural e sobre as suas relações familiares. Segundo 

as agricultoras, além de trabalharem no plantio de fumo e tabaco, espécies comumente cultivadas na região, elas produzem 

produtos em conserva, biscoitos e derivados lácteos para incrementar a renda familiar. O segundo momento do minicurso, foi 

realizado uma palestra sobre Segurança Alimentar e Boas Práticas de Fabricação aplicadas aos produtos mais produzidos por elas. 

No terceiro momento ocorreu uma palestra sobre o trabalho da mulher dentro da Agricultura Familiar, abordando o acesso às 

políticas públicas e aos direitos das mulheres. Na análise dos resultados, houve uma avaliação dos questionários e de gravações 

dos áudios dos debates realizados. Segundo relatos das participantes os minicursos e palestras proporcionaram momentos 

proveitosos, tendo em vista que a maioria das agricultoras nunca teve a oportunidade de realizar cursos de capacitação. Cursos 

como estes agregam valor às suas atividades e elevam o nível de qualidade dos produtos por elas produzidos, além de auxiliar na 

geração de renda, na sustentabilidade da comunidade e no desenvolvimento intelectual das participantes. 
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Resumo: Quando a formulação de um tipo de queijo é modificada, como por exemplo, através da variação do tipo de leite 

empregado e/ou microrganismos adicionados podem ocorrer mudanças nas suas propriedades físico-químicas. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BB-12®) nas propriedades físico-químicas do 

queijo tipo Minas Frescal obtido do leite de cabra durante 30 dias de armazenamento. Desta forma, foram elaborados dois tipos de 

queijos um sem e outro com adição de bifidobactéria, denominados de controle e probiótico, respectivamente. No queijo 

probiótico foi avaliada a contagem de células viáveis de bifidobactérias durante todo o armazenamento. Ao final, pôde-se verificar 

que a contagem de células viáveis confirmou que esta adição gerou um queijo com propriedades probióticas (> 106 UFC/g do 

produto), inclusive aumentando estas contagens durante o armazenamento. A adição de bifidobactéria não foi capaz de modificar 

a composição do queijo, no entanto, o armazenamento contribuiu para diminuição do teor de umidade, refletindo no aumento do 

teor de carboidratos totais dos queijos. 
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Resumo: O queijo tipo Minas Frescal é um dos mais populares no Brasil, sendo sua importância relacionada ao alto rendimento, 

menor custo de produção e ao seu simples processo de fabricação. Entretanto, pesquisas sobre o efeito da adição de 

Bifidobacterium BB-12 nas propriedades reológicas do queijo tipo Minas Frescal obtido do leite de cabra durante 30 dias de 

armazenamento, são ainda consideradas inovadoras. Desta forma, foram elaborados dois tipos de queijos um sem e outro com 

adição de bifidobactéria, denominados controle e probiótico, respectivamente. No queijo probiótico foi realizada a contagem de 

células viáveis de bifidobactérias. Durante o armazenamento dos dois queijos foram realizados os testes de compressão uniaxial e 

de relaxação. Os testes de compressão e relaxação indicaram que os dois queijos (controle e probiótico) apresentaram 

comportamento viscoelástico, sendo que apresentaram tendência a serem mais viscosos do que elásticos. Enfim, a partir dos 

resultados obtidos quanto às propriedades reológicas, pôde-se concluir que o queijo tipo Minas Frescal caprino demonstrou ser 

uma matriz adequada para a incorporação de Bifidobacterium BB-12.  
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