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Prefácio 

O programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da FZEA-USP iniciou seus 
cursos de Mestrado e Doutorado em 2009, na área de concentração de Ciências da 
Engenharia de Alimentos. 
 
Esse programa de PG em Engenharia de Alimentos tem caráter multidisciplinar, 
envolvendo profissionais formados em Engenharia de Alimentos e áreas afins, 
interessados em estudos sobre problemáticas da agroindústria de alimentos. Nesse 
programa, a palavra alimento engloba qualquer item relativo ao alimento em si, tais como 
matérias-primas, insumos, embalagens, produtos alimentícios e bebidas em geral e 
outras substâncias químicas ou produtos biológicos associados ao pré-processamento, 
processamento e conservação dos alimentos, além dos tratamentos de resíduos da 
indústria de alimentos. 
 
O I Encontro da PGEA FZEA/USP, realizado no dia 11 de setembro de 2015, foi 
concebido com o objetivo principal de integrar os alunos do Programa de Pós-graduação 
em Engenharia e proporcionar aos participantes a oportunidade de assistir palestras e 
minicurso, além de apresentar seus trabalhos de pesquisa.   
Nesta edição, foi realizado um Minicurso de Panificação ministrado pela Profa. Dra. 
Fernanda Maria Vanin (Laboratório de Processamento de Pães e Massas 
ZEA/FZEA/USP) e foram, também, realizadas apresentações orais de trabalhos de 
pesquisa desenvolvidos pelos alunos do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Alimentos; trabalhos pré-selecionados pelo Comitê Científico Avaliador. 
Neste contexto, este e-book apresenta em formato de resumos, os trabalhos de pesquisa 
em andamento realizados pelos alunos do PPGEA FZEA/USP. 
 
 
 
 

Comissão Organizadora 
I Encontro da Pós-graduação em Engenharia de Alimentos - PGEA FZEA/USP 
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Structure and physical properties of a new gelatin/laponite nanocomposites films 

 
VALENCIA*, G.A.; FLAKER, C.H.C.; LOURENÇO, R.V.; BITTANTE, A.M.Q.B.; SOBRAL, P.J.A. 

  

Department of Food Engineering, Faculty of Animal Science and Food Engineering, University 

of São Paulo, Pirassununga, SP, Brazil. 

*email: gayalav@usp.br 
 
Abstract:  
Gelatin is a biopolymer with excellent film-forming properties. But, these films have technological 
limitations. Recently, gelatin films have been reinforced with nanoparticles, which can affect its 
properties. The most studied nanoparticle is the montmorillonite (MMT). Nanoclays other than 
MMT must be studied, too. Laponite in one example of these nanoclays, which has not been 
studied for nanocomposite film based on gelatin. Therefore, the aim of this work was to develop 
and characterize gelatin films reinforced with laponita. Nanocomposite films (NFs) were prepared 
from solutions containing 0.0, 1.5, 3.0, 4.5 and 6.0g laponite/100g gelatin, conveniently applied 
on a support and dried on controlled conditions. Glycerol was used as plasticizer. The NFs were 
characterized for thickness, humidity, differential scanning calorimeter (DSC), Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy, atomic force 
microscopy (AFM), solubility, water vapor permeability and mechanical tests (tensile and puncture 
tests). Thickness, humidity, thermal properties and water vapor permeability were not altered by 
Clap (p<0.05). FTIR spectra shows one progressive increased of the band at 997cm-1 with Clap. 
XRD patterns were not altered by Clap indicating a good nanodispersion and exfoliation of laponite 
nanoclay. These results were confirmed by SEM images. The average roughness from AFM 
images revealed that Clap altered the surface roughness in NFs, varying from 1.08 to 1.49nm. 
Solubility decreasing slightly with Clap (p<0.05), from 32.6 to 30.0%. The Young’s modulus and 
tensile strength increased with Clap from 3.7 to 5.8MPa and from 23.0 to 28.9MPa respectively 
(p<0.05). Elongation at break were not altered by Clap, and it was ranged between 43 and 48%.  
Puncture force also increased with Clap from 15.5 to 17.0N (p<0.05). Results indicate that laponite 
was well dispersed and that these nanocomposites have the potential for use in biodegradable 
packaging films. 
 
Keywords: biopolymers, nanoparticle, composite. 
 
Acknowledgment: The authors gratefully acknowledges to São Paulo Research Foundation 
(FAPESP) for the PhD fellowship of the first author (2012/24047-3) and for the grant (2013/07914-
8). 
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Fatores de influência na gelificação a frio de isolado proteico de soja comercial 

 

BRITO-OLIVEIRA, T. C.; PINHO, S. C. 

 

Departamento de Engenharia de Alimentos - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos (FZEA) - Universidade de São Paulo (USP) – Laboratório de Coloides de 

Funcionalidade de Macromoléculas, thais.brito@usp.br 
 
 
Resumo: O isolado proteico de soja (IPS) é um ingrediente muito importante para a indústria de 
alimentos devido ao seu valor nutritivo e às suas propriedades funcionais, dentre elas, a 
capacidade de formar geis. Muitos geis são formados a partir de indução térmica, porém, a 
gelificação em temperaturas baixas ou ambiente vem sendo explorada, visando características 
diferenciadas do produto final. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do pH (5, 6, 7, 9 
e 11), da concentração de CaCl2 (0, 5, 10, 15 e 20 mM) e da concentração de IPS (5, 8,10, 13 e 
15% (m/v)) na obtenção a frio de geis de IPS. Para tanto, amostras de IPS foram hidratadas, 
tiveram o pH alterado e foram aquecidas, em banho-maria, a 80°C por 15 minutos, para 
desnaturação parcial da proteína. Posteriormente, as amostras foram resfriadas à temperatura 
ambiente e diluídas em soluções de CaCl2 até as concentrações desejadas. As amostras foram, 
então, mantidas a 5°C overnight e avaliadas visualmente. Os resultados mostraram que nos pHs 
5, 6 e 7 não foram obtidos geis sustentáveis, provavelmente devido a baixa solubilidade do IPS 
nessas condições. A formação de gel sustentável só foi observada nas amostras de pH 9, com 
15% de IPS, na presença de CaCl2, e nas amostras de pH 11, com 13% de IPS, na presença de 
CaCl2, e com 15% de IPS, na presença e ausência de CaCl2. A obtenção de geis nas 
formulações com elevadas concentrações de IPS (13 e 15%) pode ser justificada pelo aumento 
das interações hidrodinâmicas entre as moléculas, que determinam um comportamento 
essencialmente viscoelástico. A presença da CaCl2 foi fundamental 
em algumas formulações graças à capacidade dos íons de cálcio de reduzir a repulsão 
eletrostática e formar pontes salinas entre os grupos carboxílicos carregados negativamente e 
as moléculas de proteína vizinhas. 
 
Palavras-chave: Geis, Proteínas de Soja, gelificação a frio 
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Compostos bioativos de óleo de grãos de café verdes obtidos por extração com líquido 

pressurizado 
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A obtenção de bioativos está sendo muito estudada no cenário mundial, devido à importância de 

sua utilização em alimentos e fármacos. A tecnologia de extração com líquido pressurizado 

(PLE), utilizando etanol como solvente, pode ser um processo vantajoso na obtenção de 

bioativos, quando comparado com técnicas convencionais. Por ser uma tecnologia viável, mas 

pouco investigada como um processo industrial, este trabalho visou otimizar a extração do óleo 

de café verde via PLE e quantificar os diterpenos cafestol (C) e caveol (K) compostos ativos 

deste óleo.Os grãos secos e moídos de café verde cv. Catuaí Amarelo, foram utilizados para a 

extração. O estudo da otimizaçãofoi realizadoporDelineamento Composto Central Rotacional 

(DCCR2) com duas variáveis temperatura (T) e tempo estático (tE). A quantificação dos 

diterpenos no óleo obtido foi determinada por cromatografia gasosa com detector de ionização 

de chamas (CG/FID). As variáveis T e tE e a interação entre elas (t e tE) influenciaram 

positivamente o rendimento (R) (p ≤ 0,05) dos extratos, demonstrando que quanto maiores foram 

os valores destas variáveis, foiserá o rendimento do óleo. Nas condições de 70 °C e 8 min. 

obteve-se rendimento de 9,78% de óleo, com18,44 g de C/kg de óleo de grãos de café verde e 

21,09 gde K/kg de óleo.Os modelos linear e quadrático gerados pelos dados obtidos no DCCR 

não foram preditivos para a quantificação dos diterpenos. As concentrações de cafestol variaram 

de 6,58 a 21,09 g de C/Kg de óleo e para caveol foi de 7,92 a 25,16 g de K/Kg de óleo de café 

verde. A técnica PLE pode ter alta viabilidade em escala industrial devido ao curto período de 

extração e a pequena quantidade de solvente utilizada durante o processo em batelada. 

Palavras-chave: café verde; extração com líquido pressurizado; cafestol; caveol. 

Agradecimentos: FAPESP(Processos 2010/16665-3 e 2013/03371-0) 

  

mailto:alelopes@usp.br


II Simpósio da Pós Graduação e I Encontro 
da Pós Graduação em Engenharia de 

Alimentos da FZEA/USP 

10 e 11 

de 

Setembro 

de 2015 
 

14 
 

Atividade antimicrobiana de filmes à base de gelatina aditivados com extrato etanólico 
cúrcuma 
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Filmes de gelatina apresentam potencial para transportar compostos ativos, como por exemplo 
a curcumina (composto ativo natural), que é encontrada nos rizomas da Curcuma Longa L. Suas 
propriedades antimicrobianas despertam interesse para a incorporação em filmes ativos. Esse 
material pode ser utilizado como embalagem ativa para alimentos. O objetivo deste trabalho foi 
investigar o efeito da adição de diferentes concentrações de extrato etanolico de cúrcuma (EEC) 
em filmes à base de gelatina nas propriedades antimicrobianas contra Staphylococcus aureus. 
Os filmes foram produzidos pela técnica de casting. A concentração gelatina (2g/100 g de 
solução filmogênica) e sorbitol (30g/100g de gelatina) foram mantidas constantes. O EEC foi 
incorporado nas concentrações 0, 5, 50, 100, 150 e 200g EEC/100g de gelatina. A atividade 
antimicrobiana dos filmes foi determinada pela técnica disco difusão através do halo de inibição 
(diâmetro em milímetros). Os filmes apresentaram-se homogêneos e a adição do extrato resultou 
em filmes de coloração amarela. O filme controle (sem a adição de extrato) não apresentou 
atividade inibitória contra a bactéria testada. De modo similar, o filme com concentração de 5g 
de EEC/100 g também não apresentou atividade antimicrobiana, possivelmente devido à baixa 
concentração de compostos ativos. Por outro lado, para concentrações de EEC superiores a 5g 
de EEC/100g de gelatina foi observada atividade antimicrobiana, sendo que o diâmetro de 
inibição aumentou em função do aumento da concentração do EEC. O filme à base de gelatina 
com concentração de 200g de EEC/100g de gelatina apresentou maior diâmetro de inibição 
contra Staphylococcus aureus (25,0 ± 2,0 mm). Filme à base de gelatina com a incorporação de 
EEC apresentam propriedades antimicrobianas e podem ser utilizados como embalagem ativa, 
protegendo os alimentos contra a deterioração microbiana.  
 
Palavras-chave: Embalagens ativas; Extratos naturais; Staphylococcus aureus. 
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Otimização de parâmetros para modelos baseados no conceito de contribuição de 

grupos, aplicado ao cálculo de viscosidade de misturas não ideais 

 

PINTO¹, C. N.; ATZINGEN², G. V.; GONÇALVES1, C. B. 
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² IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
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A determinação da propriedade de transporte viscosidade de óleos essenciais, óleos vegetais e 
biodiesel é mandatória para as indústrias químicas, farmacêuticas, petrolíferas e alimentícia. Ao 
longo das últimas décadas, muitos modelos matemáticos foram desenvolvidos para predizer a 
viscosidade de misturas, dentre eles destacam-se os modelos UNIFAC-VISCO e GC-UNIMOD. 
Estes dois modelos, baseados na teoria da contribuição de grupos, dependem da determinação 
dos parâmetros de interação de grupos para ter sua aplicação viabilizada. Pesquisas 
desenvolvidas no LES (Laboratório de Engenharia de Separações - FZEA/USP) demonstraram 
que os parâmetros de interação determinados até hoje, para os dois modelos, predizem de 
maneira insatisfatória a viscosidade de misturas não-ideais. Dois dos fatores mais importantes 
para a baixa capacidade preditiva dos parâmetros de interação existentes são o baixo número 
de dados utilizados na otimização e o número de componentes restritos. A fim de solucionar essa 
deficiência, propõe-se a construção de um banco de dados relacional abrangente, amplo e 
robusto, para nova otimização dos parâmetros de interação para os modelos UNIFAC-VISCO e 
GC-UNIMOD, utilizando algoritmo genético. De maneira complementar, propõe-se a utilização 
de uma rede neural artificial para determinação das viscosidades de misturas não-ideais baseado 
no conceito de composição molecular. Para compor o banco de dados será realizada uma 
revisão sistemática, para garantir a reprodutibilidade do projeto. O banco de dados esta sendo 
desenvolvido em SQL, utilizando como gerenciador de banco de dados o MySQL. O MATLAB 
será utilizado como linguagem de programação devido sua facilidade de manipulação de 
matrizes e por disponibilizar interface gráfica de usuário. A eficácia dos processos de otimização 
será avaliada por meio do desvio médio relativo entre os dados calculados e os dados 
experimentais. Os resultados desse projeto devem colaborar com o desenvolvimento de 
processos e construção de equipamentos nas indústrias que utilizam como matéria-prima óleos 
essenciais, óleos vegetais e biodiesel.  
 
 
Palavras-chave: algoritmo genético, GC-UNIMOD, rede neural artificial, UNIFAC-VISCO. 
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Extração de óleo da torta de sementes de gergelim utilizando solventes alcoólicos e 

avaliação da solubilidade da fração proteica 
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Sementes de gergelim (Sesamum indicum L.) geralmente contém cerca de 50% de óleo e 25% 
de proteína. Após a prensagem mecânica, a torta residual pode conter ainda cerca de 20% de 
óleo e proteína de grande qualidade adequada ao consumo humano. O solvente tradicionalmente 
utilizado para obtenção de óleos vegetais, hexana, é altamente tóxico, poluente e inflamável. 
Entre as alternativas seguras para sua substituição, destacam-se os álcoois de cadeia curta, 
especialmente etanol e isopropanol. Objetivando-se aumentar o rendimento da extração de óleo 
e valorizar o material desengordurado, este trabalho propõe avaliar a influência das condições 
de extração, tipo e grau de hidratação do solvente alcoólico e temperatura, no rendimento de 
óleo e funcionalidade da fração proteica. Experimentos de extração sólido-líquido foram 
realizados contactando-se a torta de sementes de gergelim (parcialmente desengordurada 
industrialmente pela Pazze – Panambi/RS) com etanol ou isopropanol contendo 0, 6 e 12% de 
água, em massa, nas temperaturas de 50 a 90 °C, mantendo-se constante a proporção 
sólido:solvente em 1:3. O rendimento da extração de óleo foi calculado baseado na quantidade 
inicial e no óleo residual. O índice de solubilide de nitrogênio proteico (ISN) foi determinado 
utilizando-se NaCl 0,1 M como solução dispersiva e pH 11,0. Observou-se que o aumento da 
hidratação do solvente alcoólico afeta negativamente o rendimento da extração de óleo enquanto 
maiores temperaturas favorecem este processo, alcançando cerca de 100% com solventes 
absolutos, a 90 °C. As condições de extração não influenciaram significativamente o ISN para as 
temperaturas de 50 a 80 °C, independentemente do solvente utilizado, mantendo-se na faixa de 
60 a 75%. Para as extrações realizadas a 90 °C, observou-se uma diminuição no ISN para todos 
os álcoois estudados (atingindo cerca de 50 e 30% para os solventes absoluto e azeotrópico, 
respectivamente), possivelmente devido à aproximação da temperatura do processo à 
temperatura de desnaturação proteica.  
 
Palavras-chave: Oleaginosas; Etanol; Isopropanol; Extração sólido-líquido; Proteína. 
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Nanoemulsões produzidas pelo método do ponto de inversão da emulsão (eip) para 

encapsulação de quercetina 

 
CARLI, C.; PINHO, S.C. 

 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA - Universidade de São Paulo - 
Laboratório de Coloides e Funcionalidade de Macromoléculas cynthiadcarli@usp.br 

 
Existe grande interesse da indústria alimentícia na busca de substâncias que substituam 

os conservantes químicos e que sejam alternativas naturais para o aumento da vida de prateleira 
dos produtos alimentícios. A quercetina é um flavonóide, com grande atividade antioxidante, que 
pode ser utilizado para substituição de antioxidantes sintéticos sabidamente prejudiciais à saúde 
humana. O objetivo deste trabalho é investigar a produção de nanoemulsões encapsulando 
quercetina pelo método de baixa energia por inversão catastrófica (método do ponto de inversão 
de emulsão - EIP). Foi avaliada a influência de diferentes tensoativos na inversão catastrófica. 
As nanoemulsões foram preparadas com intensidades diferentes de agitação, usando fosfolipídio 
(Phospholipon 90H) e Tween 80. Nas formulações com fosfolipídio com razão tensoativo/óleo 
(SOR=1) e 10% de óleo de girassol na fase dispersa também foi adicionado o tensoativo 
polisorbato 80 na proporção mássica 1:10 (Tween 80:fosfolipídio).Para avaliar a eficiência de 
encapsulação as amostras foram extraídas com etanol, ultrafiltradas e quantificadas por 
espectrofotometria. Os sistemas produzidos apresentaram diâmetro médio que variou de 200 nm 
a 350nm para as diferentes formulações. Os resultados obtidos nos ensaios para avaliar a 
eficiência de encapsulação de quercitina pelas nanoemulsões indicam alta capacidade de 
encapsulação de ambas formulações (apenas com Tween 80 e com mistura de fosfolipídio e 
Tween 80) obtendo cerca de 98% do flavonóide encapsulado nessas nanoemulsões.  

 

Palavras-chave: nanoemulsificação, quercetina, emulsificação catastrófica 
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Coencapsulação de curcumina e vitamina d3 em lipossomas multilamelares 
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A necessidade de desenvolver novas tecnologias de encapsulação, visando a incorporação real 

da funcionalidade em formulações alimentícias, é uma das atuais premissas da Indústria, visto 

que permitem o aperfeiçoamento de mecanismos de liberação controlada e o aumento da 

bioacessibilidade e biodisponibilidade aos ingredientes ditos funcionais, a partir do controle da 

microestrutura do alimento. O projeto contempla estas duas necessidades, propondo a 

encapsulação de dois bioativos altamente hidrofóbicos (curcumina e vitamina D3) em lipossomas 

multilamelares. Os lipossomas possuem vantagens como a versatilidade de acordo com a função 

que lhes forem atribuídas, podendo se adequar em relação ao tamanho, superfície, composição 

lipídica e lamelaridade. Essa última permite que diferentes compostos sejam armazenados em 

regiões distintas da estrutura do lipossoma. Sendo assim, propõe-se o desenvolvimento de 

sistemas lipossomais multilamelares capazes de atribuir coloração (curcumina) e propriedades 

nutricionais (vitamina D3), estabilizados com inulina, uma fibra alimentar considerada probiótica 

que auxilia na absorção das mais diversas vitaminas. O método de produção dos lipossomas 

utilizado foi a hidratação de pró-lipossomas, que serão por sua vez obtidos por recobrimento de 

sacarose micronizada. Os objetivos incluem a determinação da combinação e da concentração 

adequada de espessantes para estabilização da dispersão de lipossomas multilamelares e 

caracterização reológica dos sistemas; a caracterização físico-química dos lipossomas 

produzidos e estudo da estabilidade dos lipossomas produzidos durante o tempo de 

armazenagem. Os resultados preliminares mostraram que uma quantidade de 2,5%, em massa 

de inulina, promove uma boa estabilidade visual do sistema encapsulando curcumina, porém 

percebeu-se a necessidade de sinergia com outros agentes espessantes para a promoção da 

longeividade da mesma, sendo as gomas xantana e guar escolhidas para realizar tal função. Os 

próximos passos para a execução do projeto incluem a verificação da formulação mais estável 

dentre as testadas e a análise do efeito da adição da vitamina D3 sobre o sistema encapsulante.  
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Effect of addition antioxidant molecules on sol gel transition parameters of gelatin 

 
OLIVEIRA T G 1,2 , MAKISHI G A L 1 ,2 , SOBRAL P J do A 2 , MAILLARD MN1 , LE ROUX E 1, 

RELKIN P1. 

 
1 AgroParisTech, UMR 1145 (AgroParisTech, CNAM, INRA), F91300 

Massy 
2 Faculty of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, 

Pirassununga, São Paulo, Brazil tiaragomes@yahoo.com.br 
 
Boldo (Peumus boldus M.) is used to prepare infusions that have very interesting medicinal 

properties. The active principles in boldo leaves include essential oils, alkaloids, flavonoids, and 

other compounds (Del Valle et al, 2005). Among them the catechin, which are the main 

contributors of the antioxidant activity of the flavonoid fractions in boldo leaves are strong 

antioxidant agents (Fuente et al, 2007; Quezada et al, 2004).We studied the impact on gelatin 

melting transitions under the effect of added of catechin, and also on extracted from Boldo of Chili. 

The Boldo extract was obtained from grounded plant using water as a solvent at 1:10 solid to 

solvent ratio, under stirring during 30 minutes at 45°C. The extract was filtered and analyzed for 

its antioxidant content by HPLC and then added to the aqueous solution of gelatin (6 wt%) at 

60°C for 30 min. The weight ratios of catechin and boldo extract solution to gelatin were fixed to 

0 or 150/100g gelatin. The total content of cathecin in the extract was close to 247 mg /1000 g of 

extract. The thermal history of the gelatin samples was studied using Setaram uDSC III 

calorimeter. Hot gelatin solution (sample) and distilled water (reference) ( ∼1 000 mg) were placed 

in the calorimeter. The samples were cooled to 5°C and held at this temperature for several 

minutes and then heated at 1 °C.min1. Initial and final temperatures and heat of melting of the 

gels formed under different conditions were observed and discussed in regards with mechanisms 

of molecular interactions between gelatin and antioxidant molecules. The addiction 3 g of boldo 

extract/ 100g solution shows a improve of Enthalpie while the addiction of 9 g of boldo extract/ 

100g solution decreases this value. The addiction of Catechin only presentes difference in small 

contents (0,375 mg de Cat/100 g solution). 
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Germén de milho separado do grão por moagem semi-úmida como matéria-prima para a 
extração de óleo com solventes alcoólicos 
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Resumo: A separação do gérmen do grão de milho por moagem semi-úmida envolve a 

umectação dos grãos até atingir um teor de umidade próximo a 20%, em seguida estes são 

enviados ao degerminador, onde o endosperma é separado do gérmen e do pericarpo. A mistura 

de gérmen e pericarpo é pelletizada e submetida à extração de óleo com solventes, sendo o 

hexano o mais utilizado, por apresentar melhor capacidade de dissolução do óleo. No entanto, o 

hexano apresenta alta inflamabilidade e toxidade, fatores que sugerem sua substituição por 

solventes alternativos. No presente estudo objetivou-se avaliar a extração de óleo de gérmen de 

milho com solventes alcoólicos (etanol e isopropanol). A matéria-prima, gérmen de milho em 

pellets, com teor de lipídios de 12,61 ± 0,05% em base seca e umidade de 11,3 ± 0,5%, foi 

submetida a experimentos de extração de óleo em um estágio de contato, com etanol e 

isopropanol absoluto, nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80°C. Os resultados mostraram que o 

rendimento de extração de óleo é influenciado pelo tipo solvente e pela temperatura, sendo que 

com isopropanol a 80°C é atingido o maior rendimento (87%). O índice de retenção (IR) de 

solução que fica aderida as fibras (kg solução/kg fibras) foi impactado pelo tipo de solvente, assim 

com etanol foram obtidos maiores valores de IR (~ 0,42), o que pode implicar maior gasto 

energético na etapa de dessolventização do material desengordurado com este solvente. A 

composição em ácidos graxos dos óleos extraídos foi típica do óleo de milho, com predominância 

dos ácidos graxos oleico e linoleico (34 e 48%, respectivamente), não sendo influenciada pelo 

tipo de solvente. A extração de tocoferóis e tocotrienóis foi liderada pelo etanol, enquanto com 

isopropanol conseguiu-se uma maior extração de carotenóides, o que pode ser decorrente da 

polaridade destes compostos bioativos. A partir dos resultados, pode-se inferir que o isopropanol 

absoluto apresenta melhor desempenho como solvente de extração do que o etanol absoluto, 

obtendo-se com este solvente maiores rendimentos de extração de óleo e carotenóides e 

menores valores de IR. 
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Avaliação de diferentes fontes de saccharomyces cerevisiae para redução de aflatoxina 

B1 
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Resumo: As micotoxinas são resultado do metabolismo secundário dos fungos, têm elevada 

toxicidade e são termicamente estáveis, a presença destas em alimentos é um problema sério 

tanto para a saúde pública quanto para  a indústria e os consumidores,uma vez que reduz a 

qualidade dos alimentos. As aflatoxinas são um grupo de micotoxinas cancerígenas que podem 

causar intoxicações agudas e crônicas em seres humanos e animais. Neste contexto, a aflatoxina 

B1 (AFB1) é a mais potente das aflatoxinas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 

capacidade de quatro diferentes fontes de Saccharomyces cerevisiae (levedura autolisada, 

levedura de cerveja, levedura inativada e parede celular) para redução de aflatoxina por meio de 

estudoin vitro com isotermas de adsorção. Quatro isotermas de adsorção foram preparadas, uma 

para cada tipo de levedura, que variaram de 0,05a 1,0g de fonte de Saccharomyces cerevisiae 

em três diferentes tempos de contato 10, 20 e 30 min. O resultado dos ensaios sugueriram que 

entre os tempos de contato, os maiores percentuais de redução foram obtidos em 20 minutos, 

para todos os tipos de leveduras. No tempo de contato de 20 min, a levedura que apresentou a 

maior capacidade de redução deAFB1 foi a parede celular (83,90%), seguido da levedura 

autolisada (79,61%), levedura inativada (74,45%) e levedura de cerveja (30%).Os processos de 

descontaminação biológicos por leveduras são eficientes e não prejudicam o meio ambiente. Os 

testes realizados com as diferentes leveduras sugeriram significativa capacidade de redução de 

AFB1, no entanto a redução de AFB1varioude acordo com o tempo de contato e a concentração 

das leveduras utilizadas. 

 
 
Palavras-chave: Descontaminação; Leveduras; Micotoxinas. 
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Avaliação das atividades antioxidante e antimicrobiana de extrato de película de 

amendoim em pó 
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Resumo: A película do amendoim apresenta coloração vermelha intensa e é rica em compostos 

fenólicos, todavia o extrato líquido é instável e de difícil comercialização e aplicação. O objetivo 

deste trabalho foi extrair os pigmentos da película do amendoim, estudar o processo de 

secagem por atomização deste extrato e determinar as propriedades antioxidante e 

antimicrobiana. Os extratos foram concentrados e misturados com o agente carreador 

maltodextrina 10 DE nas concentrações de 10, 20 e 30%. Estes foram atomizados em spray 

dryer com temperaturas de 130, 150 e 170oC.Os pós obtidos foram caracterizados quanto a 

propriedade antimicrobiana e  antioxidante pelos métodos: ORAC, DPPH e HPLC-ABTS online. 

Os pós obtidos apresentaram atividade antioxidante. O tratamento T5 (10% maltodextrina e 150 

oC) se destacou frente aos outros, apresentando o maior valor de atividade antioxidante por 

todos os métodos estudados, 273,31 mg de ácido gálico equivalente/g de pó para fenólicos 

totais, 1359,57 μmol eq. trolox/g de pó por DPPH, 2109,77 μmol eq. trolox/g de pó por ORAC e 

19470,00 μg eq. trolox/g de pó por HPLC-ABTS online. O extrato da película de amendoim em 

pó também apresentou atividade antimicrobiana contra as bactérias Gram-positivas 

Staphylococcus aureus e Listeriamonocytogenes, apresentando ainda capacidade bactericida 

para Staphylococcus aureus, onde a concentração bactericida mínima foi de 3,12 mg/mL para 

os tratamentos T1, T2, T3, T5 e T8, 6,25 mg/mL para T9, 12,5 mg/mL para T6 e T10 e 25 mg/mL 

para T7. Frente a esse estudo tem-se na película de amendoim um potencial produto funcional, 

podendo ser utilizado como pigmento em pó que apresenta excelente atividades biológicas, tais 

como, capacidades antioxidante e antimicrobiana.  

 
Palavras-chave: Fenólicos; Spray dryer; S. aureus; ORAC; DPPH 
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Caracterização físico-química de extrato de película de amendoim em pó 
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O processamento do amendoim gera uma grande quantidade de resíduo na forma de 

casca e película. A película apresenta coloração vermelha intensa, todavia o extrato líquido 

deste material é instável e de difícil comercialização e aplicação. O objetivo deste trabalho 

foi extrair os pigmentos da película do amendoim, estudar o processo de secagem por 

atomização deste extrato e caracterizar os pós obtidos, sempre comparando com o pó 

liofilizado sem agente carreador (controle). Os extratos foram concentrados e misturados 

com o agente carreador maltodextrina 10 DE nas concentrações de 10, 20 e 30%, estes 

foram atomizados em spray dryer com temperaturas do ar de entrada de 130, 150 e 170oC. 

Os pós obtidos foram caracterizados quanto a umidade, atividade de água, higroscopicidade, 

solubilidade e cor. A umidade foi menor para pós secos a 170oC e para concentração de 

10% de maltodextrina e foi sempre menor que o pó liofilizado. A higroscopicidade foi menor 

quanto maior a concentração de maltodextrina, pois esta tem baixa higroscopicidade.E as 

temperaturas mais altas geraram pós mais higroscópicos, pois esses tinham menor umidade. 

Com relação à solubilidade, os valores variaram de 85,60 a 91,91%, têm-se maiores valores 

para pós com maiores concentrações de maltodextrina, pois esta apresenta elevados valores 

de solubilidade, a temperatura praticamente não influenciou na solubilidade, apenas para o 

pó com 30% de maltodextrina. O pó liofilizado apresentou solubilidade mais baixa de 

77,62%.Já os parâmetros de cor tiveram influência apenas da concentração de maltodextrina 

sendo que as amostras com menor concentração apresentaram cor mais acentuada, o que 

era de se esperar visto que a maltodextrina apresenta coloração branca. Sendo assim o 

controle sempre apresentou a coloração mais intensa frente aos pós atomizados Portanto, 

tem-se na película de amendoim um potencial pigmento em pó que apresenta, baixa 

umidade, higroscopicidade e alta solubilidade. 

 
Palavras-chave: Spray dryer; Umidade; Solubilidade; Higroscopicidade; Cor. 
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cadeias da sociobiodiversidade: caso da produção de alimentos e coletas de sementes 
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O presente trabalho procura explorar de forma empírica a relação entre a diversificação das atividades 

produtivas, os incentivos de mercado e as arquiteturas institucionais, contribuindo para uma melhor 

compreensão das estruturas de governança necessária para promover desenvolvimento de atividades de 

impacto econômico, social e ambiental junto a produção de alimentos no campo. O objetivo é oferecer 

subsídios importantes para formulação de políticas públicas e práticas empresariais(incluindo mecanismos 

de transferência tecnológica) voltadas à redução da pobreza no meio rural, produção de alimentos e 

preservação ambiental. Para isso, o estudo propõe um modelo analítico que relaciona fatores internos 

(alocação de recursos produtivos) e fatores externos, associados ao mercado (estruturas de governança), 

identificando sinergias, ou complementariedades estratégicas, nas atividades rurais. Ao todo foram 

entrevistadas cerca de 190 famílias no período de janeiro a dezembro de 2014, totalizando quase 250 

horas de investigação em cinco localidades, a saber: Salvaterra, Bragança, Breves, todas no estado do 

Pará, e Palmeira do Piauí e Curimatá, no estado do Piauí. Questionários semiestruturados foram aplicados 

para coletar informações quantitativas e qualitativas sobre renda, atividades produtivas desenvolvidas, 

gastos, escolaridade, divisão do trabalho por gênero e relações sociais e econômicas. Os resultados 

corroboram com a argumentação encontrada na literatura de que a diversificação das atividades geradoras 

de renda e de subsistência junto a produção rural de pequena escala é uma realidade e está diretamente 

associada a manutenção do homem no campo. Destaque dado as atividades de produção de farinha de 

mandioca, coleta de açaí, pesca, produção de cachaça e coleta de sementes oleaginosas (extrativismo), 

voltada para indústria de cosméticos. O modelo mostrou-se útil em seu propósito de identificar sinergias e 

mecanismos de incentivo provenientes do mercado e do ambiente institucional. Adicionalmente, identifica-

se externalidades positivas em determinadas atividades no que se refere a impactos ambientais o que 

pode se tornar uma ferramenta de monitoramento. 

Palavras-chave: Impacto socioambiental; Estruturas de governança; Cadeias Sustentáveis; 

Comunidades Tradicionais; Resiliência 
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Produção e caracterização de pães franceses funcionais produzidos com farinha de 

banana verde 
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Pão é um alimento milenar altamente consumido por todas as classes sociais, e, atualmente no 
Brasil, este alimento se encontra em um quadro de crescimento mercadológico. Devido a fatores 
econômicos e de saúde, substituição total ou parcial da farinha de trigo (FT), por outros tipos de 
farinha vem se mostrando uma alternativa viável e amplamente explorada. Porém, observa-se 
de modo geral, que esta alternativa é mais aplicada em pães de forma, tornando o estudo em 
pães franceses um assunto a ser investigado. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi produzir 
e caracterizar o efeito da substituição parcial da FT por farinha de banana verde (FB), em 
diferentes concentrações, em pães franceses. Para isso, utilizou-se um planejamento fatorial 22 
com 4 repetições no ponto central, onde as variáveis independentes foram a concentração de 
FB e de melhorador. Os pães foram avaliados em relação ao volume final (VolScan 300), análise 
de perfil de textura (TPA) do miolo (texturômetro (TA.XT plus)), umidade e perda de água. A 
estrutura alveolar do interior dos pães foi analisada utilizando-se um escâner (HP Scanjet 
G4050), binarização de imagem e tratamento de dados, por meio do MatLab (Mathworks Matlab 
R2015a). A análise estatística de variância (ANOVA) foi realizada utilizando o software Statistica 
(STATISTICA 10). Os resultados da ANOVA mostraram que os modelos quadráticos ajustados 
foram significativos (p≤0,05) e preditivos (Fcalc>Ftab) para as respostas: perda de água, volume 
específico, dureza, coesividade, gomosidade, mastigabilidade, resiliência, fração vazia interna, 
área média de célula, número de células e densidade de célula. É esperado que uma formulação 
com as melhores faixas de concentração de FB e melhorador sejam definidas considerando os 
modelos encontrados. Dessa forma, pode-se concluir que a utilização do planejamento fatorial 
se mostrou de extrema importância na otimização da produção dos pães franceses funcionais a 
partir de FB. 
 
Palavras-chave: concentração de farinha, melhorador, propriedades físicas finais 
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Valorização de resíduos do processamento de café solúvel por meio de extração de óleo 

utilizando solvente renovável 
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O principal resíduo da indústria de café solúvel é a borra de café, gerada no processo de extração 
de sólidos solúveis dos grãos utilizando-se água. Este material normalmente é queimado em 
caldeiras para geração de energia a qual é utilizada na própria indústria. Entretanto, este resíduo 
pode conter de 15 a 20 % de lipídeos, componente de grande interesse na indústria alimentícia. 
Para a obtenção de óleos vegetais o solvente mais comumente utilizado é o hexano, porém este 
destilado de petróleo apresenta alta toxicidade. Os solventes alcoólicos, etanol e isopropanol, 
são uma alternativa para a substituição do hexano. Deste modo, neste trabalho objetivou-se não 
somente a viabilização técnica do emprego de solventes alternativos na indústria de óleos 
vegetais, mas também a minimização de resíduos provenientes da indústria de processamento 
do café. A borra de café foi obtida junto à empresa Nestlé Brasil Ltda, Araras/SP. Inicialmente o 
material foi seco até a umidade máxima de 10 %, em seguida foi submetido aos experimentos 
de extração em extrator por uma hora, razão mássica borra:solvente de 1:4, temperaturas de 60 
a 90 °C para os quatro tipos de solventes avaliados (etanol e isopropanol, nos graus absoluto e 
azeotrópico). Os melhores rendimentos de óleo foram observados nas extrações com o solvente 
isopropanol absoluto para todas as temperaturas, sendo que a 80 °C foi obtido o máximo valor 
de rendimento de 14,1 ± 0,2 g de óleo/ 100 g de borra de café. Os experimentos com etanol 
azeotrópico resultaram em valores de rendimento de óleo mais baixos, 4,6 ± 0,2 g de óleo/ 100 
g de borra de café, porém este solvente proporcionou a extração de maiores teores de ácidos 
clorogênicos totais, compostos com características antioxidantes, 50 % do teor inicial a 60 °C. 
De maneira geral, os resultados permitem inferir que a utilização de solventes alcoólicos para a 
recuperação do óleo contido na borra de café é tecnicamente viável, sendo possível a obtenção 
de óleos enriquecidos em ácidos clorogênicos.  
 
Palavras chaves: borra de café, etanol, isopropanol, ácidos clorogênicos. 
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Variação da hidrofilicidade de filmes ativos de quitosana em função da incorporação de 
sorbato de potássio 
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Embalagens ativas são formadas por materiais que além de proteger, interagem com o alimento, 
visando a melhoria de suas características, podendo aumentar a vida de prateleira dos mesmos, 
segurança, qualidade e até suas características sensoriais. Em alimentos, o ácido sórbico e seus 
sais são utilizados como conservantes, pela capacidade de inibir o desenvolvimento de diferentes 
microrganismos, incluindo fungos, bactérias e bolores. O objetivo do trabalho foi analisar a 
hidrofilicidade de filmes ativos de quitosana em função da concentração de sorbato de potássio 
adicionada. Os filmes foram produzidos pela técnica de casting, com adição de sorbato de 
potássio (K-sorbato) nas concentrações de 0,25%, 0,50%, 0,75% e 1,00% (em massa), 
considerando como controle, sem adição. O ângulo de contato entre uma gota e o filme foi 
determinado depositando-se uma micro gota de água deionizada na amostra, onde o ângulo 
entre a gota e o filme foi calculado após 30 segundos de deposição. Para os filmes sem adição 
de K-sorbato, foi encontrado um ângulo de contato de aproximadamente 93º±5º. Para os filmes 
com adição de K-sorbato, não houve diferença estatística do ângulo em função do aumento da 
concentração, sendo ~112º±5º para 0,25%, ~110º±4º para 0,50%, ~106º±9º para 0,75% e 
~107º±7º para 1,00% de K-sorbato, após 30 segundos de contato. Apesar destes resultados, 
observa-se visualmente que ocorre um inchamento do filme, aderindo-se a gota. A adição do 
agente antimicrobiano causou um aumento do ângulo de contato, quando comparado ao sem 
adição, podendo ser relacionado a uma diminuição da molhabilidade do filme, que pode ser 
atribuída ao caráter hidrofóbico de parte da cadeia do sorbato de potássio. Conclui-se que a 
incorporação do sorbato contribui para um aumento da hidrofobicidade dos filmes à base de 
quitosana, na ordem de aproximadamente 17%, abrindo margem para estudos de sua utilização 
como embalagem de alimentos com teores maiores de umidade.  
 
Palavras-chave: biofilme; agente antimicrobiano; molhabilidade; ângulo de contato. 
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Fracionamento de óleo essencial de bergamota: estudo das propriedades físicas 
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O fracionamento de óleos essenciais pode ser realizado por extração com solventes sendo o 
estudo do equilíbrio líquido-líquido (ELL) necessário. A avaliação das propriedades físicas é 
imprescindível para o planejamento deste processo, sendo as taxas de transferência de massa 
influenciadas por estas propriedades. Densidade e viscosidade das fases líquidas oriundas do 
ELL de sistemas contendo óleo bruto de bergamota e solvente etanol hidratado (frações 
mássicas de água iguais a 0,321; 0,39; 0,51 e 0,62) foram determinadas a 25,0 ± 0,1 ºC. Linhas 
de amarração foram obtidas através de diferentes razões solvente/óleo (1/1; 1,5/1; 2/1; 3/1). 
Densidades e viscosidades das misturas foram medidas, respectivamente, em densímetro 
(Anton Paar, modelo DMA4500) e viscosímetro (Anton-Paar, modelo AMVn). Maiores valores de 
densidade da fase solvente (FS) estão associados à maior hidratação do etanol e a menor razão 
solvente/óleo. A diminuição da densidade na FS pode ser explicada pela maior extração do linalol 
associada a maior razão solvente/óleo. O linalol apresenta a menor densidade, quando 
comparado aos solventes utilizados, portanto sua presença em maior quantidade no sistema 
tende a diminuir a densidade do mesmo. A viscosidade da FS apresentou dois comportamentos 
distintos em função da razão solvente/óleo. Para os solventes contendo as menores frações 
mássicas de água (0,321 e 0,394), o aumento da razão é responsável pela diminuição da 
viscosidade. Para os solventes com frações de água iguais a 0,51 e 0,62, a viscosidade aumenta 
com o aumento da razão. Esta observação pode ser explicada através do estudo da viscosidade 
da mistura etanol e água, que apresenta um comportamento polinomial de segundo grau em 
função da porcentagem mássica de água; para frações mássicas de água no etanol entre 0 e 
0,54, a viscosidade aumenta com o aumento do teor de água, após o valor limite de 0,54, a 
viscosidade diminui com o aumento de água.  
 
 
Palavras-chave: Densidade; Viscosidade; Linalol; Limoneno; Etanol. 
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Resumo: O óleo de fígado de pescados é considerado uma grande fonte para uma ampla classe 
de substâncias, desde vitaminas lipossolúveis como A e E, bem como ácidos graxos essenciais 
e moléculas com propriedades farmacológicas reconhecidas como esqualeno e alquilgliceróis.Os 
objetivos desta pesquisa foram extrair o óleo do fígado de cação-azul (Prionace glauca, OFCA) 
aplicando a tecnologia supercrítica, pelas inúmeras vantagens que apresenta, e comparar os 
parâmetros físicos mensurados com os de óleo de fígado de tubarão comercial (OFTC). 
Amostras de fígados de cação-azul foram liofilizadas, cortadas em pequenos pedaços e 
submetidas à extração com CO2 supercrítico em diferentes condições de pressão (P, 200, 250 e 
300 bar) e temperatura (T, 50 e 60°C) durante 6 horas a uma vazão fixa de 8g CO2/min.Com os 
óleos obtidos e com o OFTC foram realizadas as seguintes medidas físicas: índice de refração 
(em refratômetroa 25 e 40°C), densidade (com densímetro, a 25 e 40°C) e viscosidade dinâmica 
(com microviscosímetro a 25 e 40 °C).As diferentes condições operacionais aplicadas ao fígado 
de cação-azul produziram óleos com densidades estatisticamente (p<0,05) iguais entre si (0,920 
– 0,922 a 25°C e 0,909 a 0,911 a 40°C), estando próximos aos valores preconizados pela 
ANVISA e aos encontrados na amostra de óleo comercial.Paraíndice de refração (1,4760 – 
1,4785 a 25°C e 1,4715 – 1,4728 a 40°C) e viscosidade (52,55 – 56,47 a 25°C e 29,17 – 32,25 
a 40°C), foram encontradas algumas diferenças significativas entre os óleos, mas, todas as 
amostras se encontram em acordo com os padrões internacionais de regulação para óleos 
refinados. Este trabalho aponta que a extração com CO2 supercrítico se apresentou como um 
processo versátil e seletivo, superior aos métodos convencionais de extração de óleos de 
pescados, já que seu óleo possui características semelhantes ao óleo refinado. Os resultados 
indicam que a extração supercrítica pode isentar etapas posteriores de purificação do óleo. 
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Tratamento anaeróbio e reuso de efluente de laticínios 
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A digestão anaeróbia é considerada a melhor opção para o tratamento de efluentes com 

elevadas concentrações de matéria orgânica. Em efluentes de laticínios essa tecnologia é 

largamente realizada, porém a presença de gorduras atrapalha o processo, causa flotação da 

biomassa, dificulta os fenômenos de transferência de massa e origina intermediários tóxicos à 

acetogênese e metanogênese. Os efluentes de laticínios apresentam características desejáveis 

ao cultivo agrícola como fonte de umidade e nutrientes. O objetivo do trabalho foi avaliar o 

desempenho de um ABR de cinco compartimentos para o tratamento de efluentes de laticínios, 

e estudar o reuso do efluente tratado na irrigação do cultivo de alface. 

O reator possuiu volume reacional de 25L, os dois primeiros compartimentos foram preenchidos 

com biomassa suspensa, no terceiro e quarto a biomassa foi imobilizada em espuma de 

poliuretano e no quinto foi destinado à saída do sistema contendo apenas espuma. O 

monitoramento foi realizado durante 71 dias com os seguintes parâmetros na entrada e saída do 

sistema: pH, demanda química de oxigênio, sólidos, ácidos voláteis, alcalinidade, nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio total (Kjehdahl) e fósforo de acordo com APHA (1998). O efluente tratado 

foi aplicado em mudas de alface em diferentes proporções e a colheita realizada 45 dias após o 

transplantio. 

O reator apresentou eficiência média de 91 ± 9 e 91 ± 2 %. O sistema gerou 8,5 mL.min-1 de 

biogás com 54% de CH4 e 46% de CO2, considerando estes os únicos componentes do biogás. 

Após estabilização iniciou-se aplicação no cultivo de alfaces que afetou negativamente o 

desenvolvimento das plantas, todavia o efluente do tratamento anaeróbio foi capaz de substituir 

em 100% a adubação nitrogenada.  

A redução de matéria orgânica foi elevada e o efluente produzido foi considerado adequado para 

o reuso agrícola por ser fonte eficiente de nitrogênio.  
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O conhecimento de propriedades físicas de sistemas contendo compostos graxos e solventes 
alcoólicos é de grande relevância para o projeto de equipamentos envolvidos na etapa de 
desacidificação de óleos por extração líquido-líquido. Esta pesquisa teve por objetivo a obtenção 
de dados experimentais de densidade e viscosidade de sistemas–modelo constituídos pelos 
principais compostos presentes no processamento de óleos comestíveis, em diferentes 
concentrações e temperaturas. Cada componente das misturas, formadas por triacilgliceróis (Nu-
check, pureza de 99 %), ácidos graxos (Nu-check, pureza de 99 %), etanol (Merck, pureza de 99 
%) e água ultrapura (Direct Q3, Millipore), foi pesado em balança analítica e inserido em um tubo 
de polipropileno. Após a completa homogeneização, uma amostra da mistura foi inserida no 
densímetro (DMA4500, Anton-Paar) e, em seguida, no viscosímetro de queda de esfera (AMVn, 
Anton-Paar), ambos de leitura direta. Os dados experimentais foram comparados com os valores 
calculados por regras de mistura, ponderadas em fração mássica e molar. A hidratação do 
solvente afetou principalmente a concentração de triacilglicerol na qual foi possível obter solução 
homogênea. O uso de etanol com 5 % de hidratação diminuiu a concentração máxima de 
triacilglicerol em cerca de 35 % quando comparado ao etanol anidro. A regra de mistura simples 
ponderada em fração mássica foi eficiente no cálculo das densidades, porém os modelos para 
viscosidade, baseados no mesmo princípio, não apresentaram constância, em especial a Regra 
de Kay Simples ponderada em fração mássica. Considerando a simplicidade destes modelos e 
a complexidade das misturas estudadas, os resultados obtidos podem ser considerados 
satisfatórios, uma vez que as estimativas acompanham a tendência de comportamento dos 
dados, e reforçam a necessidade de modelos preditivos como os baseados na contribuição de 
grupos que levam em consideração a estrutura molecular e as interações entre os componentes 
das misturas. 
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Determinação dos parâmetros para encapsulação do extrato de canela por coacervação 

complexa utilizando diferentes materiais encapsulantes 
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Resumo: A coacervação complexa é uma técnica de encapsulação baseada na interação entre 
polímeros de cargas opostas e para que seja bem sucedida, é preciso que alguns parâmetros 
sejam determinados para cada material envolvido. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar e determinar tais parâmetros, a fim de se obter microcápsulas contendo extrato de canela, 
utilizando diferentes materiais encapsulantes. Como núcleo foi utilizado o extrato de canela seco 
em spray dryer. Como encapsulantes foram testados os pares poliméricos: gelatina-goma 
Arábica (GEL-GA), gelatina-pectina (GEL-PEC), gelatina-carragena (GEL-CARR), gelatina-
carboximetilcelulose (GEL-CMC) e gelatina-goma do cajueiro (GEL-GC). Os parâmetros 
avaliados foram: o pH de coacervação e a concentração de núcleo em relação à massa total de 
polímeros (de 10 a 35%). As respostas para determinação dos parâmetros foram baseadas na 
morfologia das microcápsulas formadas, que foi avaliada por microscopia ótica e na separação 
de fases decorrente da formação e decantação das cápsulas. Os valores de pH que 
proporcionaram a obtenção das cápsulas com melhor morfologia (paredes bem definidas e 
formato circular) e também melhor separação de fases foram: para GEL-GA 3,8; GEL-PEC 3,3; 
GEL-CARR 4,2; GEL-CMC 4,4 e GEL-GC 4,1. Os pares GEL-GA e GEL-PEC com 25% de núcleo 
e GEL-CARR com 35% apresentaram melhor morfologia e separação de fases em comparação 
com as outras concentrações de núcleo testadas. Já os outros dois pares apresentaram 
resultados semelhantes para as concentrações de 25, 30 e 35% de núcleo, o que indica que 
outras respostas, como a eficiência de encapsulação, devem ser testadas para esses sistemas. 
Apesar disso, os parâmetros para encapsulação do extrato de canela por coacervação complexa 
foram determinados com sucesso na maioria dos casos estudados. Vale ressaltar ainda, a 
importância da busca por diferentes materiais, uma vez que o par “gelatina-goma Arábica” já foi 
exaustivamente estudado e essa goma não é produzida no Brasil.  
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Estabilidade físico-química e aceitação sensorial de mortadela com adição de extrato de 

jabuticaba (Myrciaria cauliflora) 
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Resumo: As antocianinas além da coloração podem apresentar ação antioxidante. O objetivo foi 
avaliar a estabilidade físico-química e aceitação sensorial de mortadela com adição de 2% do 
extrato da casca da jabuticaba em substituição ao corante carmim de cochonilha. O extrato foi 
obtido do despolpamento da fruta, com microencapsulação por spray dryer, utilizando 
maltodextrina como agente carreador. Foram realizados 3 tratamentos: sem corante, carmim de 
cochonilha e 2% do extrato de jabuticaba. As mortadelas foram armazenadas a 4ºC. Análise de 
TBARS, pH, cor objetiva (parâmetros L *, a * e b *) e teste de aceitação utilizando uma escala 
hedônica de 9 pontos com 60 provadores nos intervalos 1, 14, 28, 42 e 56 dias de estocagem 
foram realizadas. Não houve diferença (p>0,05) para TBARS entre os tratamentos, para pH o 
tratamento carmim de cochonilha (6,26) diferiu (p<0,05) do tratamento com 2% do extrato de 
jabuticaba (6,14). Não houve diferença (p>0,05) para L* entre os tratamentos. Para a* houve 
diferença (p<0,05) entre o tratamento carmim de cochonilha (18,13) e 2% do extrato de 
jabuticaba (14,43), para b* o tratamento com 2% de extrato de jabuticaba (11,57) diferiu 
significativamente (p<0,05) do carmim de cochonilha (14,41), comprovando a eficiência do 
extrato de jabuticaba em preservar os pigmentos da carne apresentando menores valores de b*. 
Para avaliação sensorial no atributo cor o tratamento com 2% do extrato de jabuticaba 
apresentou cor mais escura, aroma houve diferença significativa (p<0,05) entre todos os 
tratamentos, textura e sabor o tratamento com 2% de extrato de jabuticaba diferiu 
significativamente (p<0,05) dos demais tratamentos apresentando uma melhor nota (6,9=gostei 
moderadamente), aceitação global não houve diferença (p>0,05) entre os tratamentos. Pode-se 
concluir que a utilização de 2% do extrato de jabuticaba em mortadela pode ser um substituto do 
corante carmim de cochonilha sem prejudicar a aceitação dos consumidores.   
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Obtenção de prolipossomas por recobrimento de sacarose micronizada, 

produção de lipossomas multilamelares encapsulando curcumina 
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O maior interesse do consumidor por alimentos mais saudáveis e que tragam benefício 
à saúde abre espaço para criação de novos métodos de processamento e tecnologias 
que tornem possível a produção em grande escala. Lipossomas têm sido amplamente 
estudados para diversos fins, entre eles, a encapsulação e veiculação de bioativos, pois 
podem permitir maior proteção da substância encapsulada, bem como fornece liberação 
controlada de vários agentes bioativos, incluindo os ingredientes alimentares e produtos 
nutracêuticos. Dentro deste contexto, a curcumina surge como ótima alternativa para 
substituição de corante amarelo, pois possui alto poder antioxidante, tem capacidade 
anticancerígena, anti-inflamatória, anti-hipertensiva, dentre outras. Neste projeto 
pretende-se produzir lipossomas encapsulando curcumina, através da hidratação de 
prolipossomas obtidos por recobrimento de sacarose micronizada. Foi possível 
desenvolver o método de recobrimento de sacarose micronizada em escala de 
laboratório, e constatar que o açúcar foi completamente recoberto pelo fosfolipídio, 
através de microscopia eletrônica de varredura. Além disso, o pó obtido se mostrou 
amorfo e com solubilidade de 98% em água, fatores extremamente importantes para a 
etapa posterior de hidratação dos prolipossomas para formação das vesículas em 
dispersão. Também se mostraram com baixíssima capacidade de retenção de umidade, 
característica importante para aumentar sua vida de prateleira durante o 
armazenamento. A preparação de lipossomas, em geral, envolve o uso de solventes 
orgânicos imiscíveis ou moléculas de detergente e a técnica proposta neste trabalho 
surge como uma alternativa de produção sem uso de solventes orgânicos e com grande 
potencial de produção em maior escala. 
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Estudo do efeito do tipo e grau de hidratação de solventes alcoólicos na extração 

simultânea de óleo e de compostos minoritários da torta de sementes de girassol 
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Nos dias atuais o girassol se encontra entre as cinco maiores fontes de óleos vegetais do mundo. 
Geralmente seu óleo é obtido pela combinação de dois métodos, extração por prensagem e 
extração com solventes. Tradicionalmente o hexano, derivado do petróleo é utilizado como 
extratante industrial de óleos, no entanto, este solvente apresenta desvantagens por apresentar 
alta toxicidade e inflamabilidade. Neste contexto, este trabalhoobjetivou avaliar a possível 
substituição do hexano por solventes alcoólicos, etanol e isopropanol na extração do óleo da 
torta das sementes de girassol. A matéria prima foi submetida ao processo de extração sólido-
líquido em um simples estágio, utilizando os solventes em grau absoluto e hidratado, nas 
temperaturas de 60 a 90 °C, sendo objetivo de estudo o rendimento do óleo, o teor de proteínae 
teor de ácidos clorogênicos (ACG). Extrações sequenciais empregando três estágios na 
temperatura de 90 °C também foram realizadas para avaliar o teor de óleo residual, extração de 
ACG, avaliação da estabilidade oxidativa e determinação dos teores de tocoferóis e fosfolipídeos. 
Em linhas gerais, pode-se inferir que a hidratação do solvente afetou de forma negativa o 
rendimento da extração e que o aumento da temperatura, favoreceu a extração do material 
lipídico.A polaridade do solvente etanol azeotrópico favoreceu a extração de ACG do material 
sólido para o óleo, sendo que a variável temperatura não exerceu influência estatisticamente 
significativa. Os solventes isopropanol (absoluto e hidratado) e etanol absoluto possibilitaram 
maior extração de α tocoferol quando comparados ao etanol azeotrópico. Na avaliação da 
estabilidade oxidativa pode-se observar que os óleos extraídos com etanol absoluto e 
azeotrópico apresentaram estatisticamente o mesmo tempo de indução, fato este que pode estar 
relacionado aos altos teores de fósforo detectados nos óleos obtidos com estes solventes 
etanólicos, sugerindo assim que estes compostos minoritários atribuem maior estabilidade 
oxidativa ao óleo.  
 
Palavras-chave: Extração sólido-líquido, etanol, isopropanol, estabilidade oxidativa.   

Agradecimentos: CAPES (concessão da bolsa de estudos) e FAPESP (processo 2014/09446-
4). 
 
 

 

  



II Simpósio da Pós Graduação e I Encontro 
da Pós Graduação em Engenharia de 

Alimentos da FZEA/USP 

10 e 11 

de 

Setembro 

de 2015 
 

36 
 

Mobilidade molecular em filmes de gelatina plastificados com glicerol 
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Resumo: As recentes inovações na elaboração de filmes a partir de polímeros biodegradáveis 
têm trazido grandes avanços na área de embalagens para alimentos. As propriedades dielétricas 
desses materiais têm ganhado importância na aplicação industrial nas últimas décadas; estas 
propriedades fornecem informações úteis para melhorar o controle de processamento e 
qualidade dos produtos alimentícios e outros materiais. A espectroscopia dielétrica é amplamente 
utilizada para estudar a dinâmica molecular em diversos sistemas, onde é comum observar o 
fenômeno de relaxamento dielétrico, que analisado em diferentes temperaturas, tem sido 
associado por vários pesquisadores ao fenômeno de transição vítrea, importante na estabilidade 
e propriedades do material. Este capítulo será dedicado ao estudo da mobilidade molecular de 
filmes de gelatina através da análise dielétrica em função dos teores de umidade e glicerol e em 
função da temperatura. Serão analisados filmes de gelatina (4 g de gelatina/100 g de solução) 
plastificados com glicerol (5, 10, 15, 20 e 25 g glicerol/100 g de gelatina) preparados por 
spreading e condicionados em umidades relativas de 0,11-0,85. A análise de espectroscopia 
dielétrica será realizada usando um medidor LCR (E4980A, Keysight Technologies) equipado 
com uma sonda de placas paralelas (16451B, Keysight Technologies). A temperatura de análise 
variará de -10 a 55 ºC e a frequência de 20Hz-2MHz. Também serão realizadas análises para 
determinar umidade, espessura e cristalinidade, além de análise dinâmica mecânica DMA e 
análise dielétrica térmica DEA. Os resultados de permissividade complexa (ε*) serão 
transformados no formalismo de módulo elétrico (M*) e ajustados ao modelo Havriliak-Negami 
para calcular o tempo de relaxação e a energia de ativação, que estão relacionados às transições 
de fase e estado do material. A correlação entre as propriedades dielétricas e a temperatura de 
transição vítrea será procurada. 
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Resumo: Vitex (Vitex agnus castus L.) é um fruto utilizado desde a antiguidade como remédio 
para problemas femininos, sendo a matéria prima de tinturas e pílulas comercializadas na 
Europa, principalmente, para atenuar os sintomas da tensão pré menstrual (TPM). Parte da 
atividade fitoterápica de Vitex contra os sintomas da TPM depende do seu conteúdo de 
compostos fenólicos. Assim, o objetivo deste trabalho foi estabelecer as melhores condições 
para a extração de compostos fenólicos totais do fruto de Vitex. Diferentes proporções de etanol 
em água destilada (10-99,5 % (v etanol/v água) foram avaliados quanto à capacidade de extração 
de fenólicos totais de amostras de frutos maduros e secos de Vitex previamente triturados em 
duas condições: a 50°C por 50 min e a 25°C por 18 horas. A quantificação dos compostos 
fenólicos totais foi realizada segundo metodologia Folin-Ciocalteu, sendo a absorbância lida a 
750 nm. Entre as diferentes concentrações de etanol testadas as de 30, 40, 50 e 60 % 
proporcionaram maior concentração de compostos fenólicos e não apresentaram diferença 
significativa entre si, segundo o teste Tukey (p<0,005). O teor de compostos fenólicos totais 
também não apresentou diferença significativa (p<0,005) nas duas condições do binômio tempo 
e temperatura testadas. Sendo que a maior concentração de compostos fenólicos foi de 86 mg 
EAG/g vitex para a solução de 40% e (25°C, 18 h). Como não houve diferença significativa entre 
as condições de extração, optou-se por extrair a temperatura ambiente, pois a temperatura pode 
ser um fator pró-oxidante de compostos fenólicos e/ou pode degradar compostos 
termossensíveis. Como o etanol é um solvente mais caro que a água, preferencialmente deve-
se trabalhar com a extração 30% (v etanol/ v água). 
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Toxigenic potential of Aspergillus spp. Isolated from farmed fish feed in Sao Paulo State 

– preliminary results 
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The mycotoxin contamination of animal feed has been represented as a hazard to animal and 
human health, due to potential transmission of toxins to meat and their byproducts. The aim of 
this study was to evaluate the toxigenic potential of Aspergillus spp. isolated from farmed fish feed 
in Sao Paulo State. Feed samples were collected from three properties, adding up to nine types 
of feed, stored and in use or in different sizes. Samples were prepared and grown in Dichloran 
glycerol agar (DG18) for 7 days at 28°C. The microcultive analysis was performed using Potato 
dextrose agar (PDA) for identification of genera using optical microscopy, besides inoculation in 
Aspergillus flavus parasiticus agar (AFPA). In order to evaluate the toxigenic potential, an 
inoculum of Aspergillus colony, isolated from a culture in PDA agar at 28°C, was spread in coconut 
agar and incubated at 28°C for 15 days. Following, all the plate content was transferred to an 
erlenmeyer flask and 30 mL chloroform were added for each 10 g culture. Flasks were shaken 
for 30 minutes and the extracts filtered and collected in amber flasks and evaporated. The 
ressuspended extracts were applied to thin layer chromatography with acetone:chloroform (1:10) 
as mobile phase. From all samples analyzed, nine colonies were identified as Aspergillus flavus 
or parasiticus by AFPA growth characteristics and were tested for toxigenic potential. All isolates 
produced aflatoxin (AF). AFB1 and AFB2 were produced by 100% of isolates and AFG1 by 37.5%. 
It is concluded that fish feed analyzed were susceptible to Aspergillus spp. contamination and 
although in a few isolates, potentially aflatoxigenic fungi was detected. Further investigation is 
being performed with feed from other farmed fish to verify also the occurrence of aflatoxins in feed 
and fish. 
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modificados 
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A molhabilidade envolve a interação de um fluido com um sólido, incluindo a formação de um 

ângulo de contato na interface solido/liquido/ar, quando é atingido o equilíbrio. Este fenômeno 

desempenha um papel importante na natureza, sendo também de interesse técnico na indústria 

de embalagens. Neste estudo, filmes à base de amido de mandioca quimicamente modificados 

(reticulados, acetilados e duplamente modificados) foram produzidos pela técnica de casting, 

utilizando-se concentrações fixas de amido e sorbitol (4 e 1,2 g/100 g de solução filmogênica, 

respectivamente). A molhabilidade dos filmes foi monitorada utilizando-se um tensiómetro ótico 

durante 6 min, através da medição do ângulo de contato (θ). Em tal sentido, foi utilizada uma 

equação teórica de decaimento exponencial associada a processos de molhabilidade [𝜃(𝑡) =

𝜃0 exp (−𝑘𝑡𝑛)], para descrever a cinética de mudança do ângulo de contato em cada matriz. Os 

valores iniciais de θ estiveram na faixa de ~80° e ~36° para os filmes elaborados com amido 

reticulados e com dupla modificação, respectivamente. Baseado em estudos propostos por 

outros autores, a constante “𝑘”foi relacionada com a velocidade de variação de 𝜃 e“𝑛” com os 

fenômenos envolvidos durante o processo cinético (absorção ou espalhamento). Os parâmetros 

cinéticos mostraram que os filmes elaborados com amidos reticulados foram mais estáveis à 

variação do ângulo de contato (𝑘 = 0,000576° s-1), que os obtidos com amidos acetilados e com 

dupla modificação (𝑘 =0,005109° s-1 e 0,001861° s-1, respetivamente). Obtiveram-se valores 

fracionários do parâmetro 𝑛(0,86-1,23), que podem indicar a ocorrência de espalhamento e 

absorção, sendo esta última mais pronunciada nos filmes elaborados com amidos acetilados e 

com dupla modificação, que aqueles obtidos com amidos reticulados. Isto permitiu concluir que 

os filmes elaborados com amidos reticulados foram menos sensíveis à água e representam uma 

alternativa com grande potencial de uso na indústria de alimentos. 
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Sensação de saciedade após consumo de hambúrguer bovino com adição de fibra de 
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Resumo: Diversos estudos demonstram que possíveis alterações de ingredientes na composição 
de hambúrgueres conferem características funcionais ao produto e consequentemente 
benefícios à saúde e bem-estar aos consumidores. A Fibra de Trigo WF 200 (Vitacel®) é uma 
fibra dietética insolúvel, apresenta um teor de fibra dietética total de até 97% e combina 
vantagens nutricionais e fisiológicas podendo ser empregada na indústria de produtos cárneos. 
O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de diferentes níveis de adição de fibra de trigo 
(Vitacel®) e redução de gordura em hambúrguer bovino sobre a sensação de fome em humanos. 
A matéria-prima de origem animal utilizada foi dianteiro bovino (peixinho) e gordura suína 
(toucinho sem couro). Os demais ingredientes foram: fibra de trigo Vitacel® WF200, água e 
condimento para hambúrguer (mix para hambúrguer, Doremax). Três diferentes formulações de 
hambúrguer bovino foram processadas: Controle (sem adição de fibras), Fonte Fibra (2,5g fibra 
por porção) e Alto Conteúdo Fibra (5g fibra por porção). A fibra hidratada substituiu parcialmente 
carne/gordura. Para os três tratamentos verificou-se uma redução da sensação de fome (p<0,05) 
logo após o consumo, seguido de um aumento desta sensação ao longo de três horas após a 
ingestão dos hambúrgueres e, ao final, a sensação de fome retornou ao patamar inicial. Esse 
fato vem contribuir para demonstrar a eficácia do teste de saciedade aplicado nesse presente 
estudo, pois naturalmente após uma alimentação a fome vai retornando com o passar do tempo. 
Quando se comparou os diferentes tratamentos em cada intervalo de tempo, não foram 
verificadas diferenças (p>0,05) na sensação de fome causada pelos diferentes hambúrgueres 
em todos os intervalos. É possível concluir que foi possível elaborar um produto com menor teor 
de gordura/carne, menor custo, menor valor calórico, maior teor de fibras sem diminuir a 
sensação de saciedade.  
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Extração de óleo de torta de amêndoas de baru utilizando como solventes álcoois de 
cadeia curta 
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O processo industrial de extração de óleos vegetais emprega o hexano como extratante, 
entretanto este solvente possui desvantagens quanto a toxicidade e inflamabilidade. Desta 
maneira, este trabalho propõe a substituição do hexano por álcoois de cadeia curta devido a 
menor toxicidade e miscibilidade parcial com o óleo, permitindo a recuperação e reutilização no 
processo. O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade técnica da utilização de etanol (Et) 
e isopropanol (IPA) para a extração de óleo residual de torta de amêndoas de baru. O material 
resultante da prensagem mecânica (Flora do Cerrado Ltda) denominado de torta de amêndoas 
de baru foi contactado com os solventes alternativos, etanol (grau absoluto e azeotrópico, Et0 e 
Et6) e isopropanol (IPA0 e IPA12), em uma razão mássica sólido:solvente de 1:4, nas 
temperaturas de 60, 70, 80 e 90 °C, em um extrator com controle de temperatura e agitação. De 
acordo com os dados obtidos, analisados estatisticamente, de eficiência de extração de óleo, 
observou-se que os solventes absolutos (Et0 e IPA0) apresentaram os melhores rendimentos de 
extração de óleo independentemente da temperatura de processo quando comparados com os 
seus respectivos em grau azeotrópico (Et6 e IPA12). Este comportamento pode estar relacionado 
a diferença de polaridade entre os solventes, uma vez que o solvente absoluto apresenta menor 
polaridade que o seu respectivo solvente azeotrópico. Comparando-se os solventes alcoólicos, 
em grau absoluto e azeotrópico, observou-se que o IPA12 apresentou a melhor eficiência de 
extração de óleo (93,34 %) na temperatura de 90 °C. Este comportamento pode estar relacionado 
a difusividade do solvente e a taxa de transferência de massa facilitadas pelo emprego da 
temperatura, exercendo maior influência do que a diferença de polaridade entre os solventes.  
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Correlações entre a maciez e diversos outros parâmetros de qualidade de carnes são assuntos 
frequentes na literatura. Pesquisadores mencionaram parâmetros como Índice de Fragmentação 
Miofibrilar, Cor, dentre outros, relacionados com a maciez e/ou para a predição de outros fatores. 
Em muitos casos, são encontradas fortes correlações em estudos deste tipo. Atualmente existem 
diversos equipamentos e técnicas para determinação da maciez de carnes, o que pode acarretar 
em divergências significativas nos resultados das análises O objetivo deste trabalho foi 
correlacionar alguns dos principais atributos de qualidade de diferentes cortes cárneos com a 
maciez medida utilizando diferentes técnicas, temperaturas de cocção e tempos de resfriamento. 
Foram utilizadas amostras dos seguintes cortes cárneos: Contra filé (Longissimusdorsi), Lagarto 
(Semitendinosus), Filé mignon (Psoas major), Picanha (Bicepsfemoris) e Coxão Duro 
(Gastrocnemius). Como técnicas foram utilizados o equipamento Warner-Bratzler clássico com 
sua lâmina padrão e um Texturômetro modelo TAXT2i (SMS) com duas lâminas de espessuras 
diferentes (1 e 3 mm). As temperaturas utilizadas no preparo da amostra foram 65, 70 e 75°C e 
os tempos de resfriamento 4 e 24h. Os parâmetros de qualidade avaliados foram Perdas de peso 
por cocção, Índice de Fragmentação Miofibrilar, Área de bifes e Cor instrumental. Foram obtidos 
coeficientes de correlação de Pearson variando de -0,09 a 0,81, de acordo com os diferentes 
cortes cárneos e tratamentos utilizados na determinação da maciez. Nas condições 
experimentais utilizadas neste estudo, a utilização das diferentes técnicas e condições de análise 
propostos exerceram grande influência nas correlações entre a força de cisalhamento e 
parâmetros de qualidade dos cortes cárneos. Os coeficientes de correlação sofreram variações 
drásticas de acordo com os diferentes tratamentos, porém não foi observado um comportamento 
lógico nestas variações. Além disso, também foi possível observar que as maiores correlações 
foram obtidas no parâmetro cor instrumental. 
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A busca por fontes naturais de compostos funcionais e bioativos vem aumentando o interesse 
no cultivo dos frutos exóticos. O camu-camu é uma fruta nativa brasileira que apresenta elevados 
níveis de antocianinas em sua casca. O importante efeito funcional e biológico das antocianinas 
favoreceu as pesquisas envolvendo o camu-camu, principalmente ligado ao mercado 
farmacêutico. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a estabilidade das antocianinas presentes 
na casca do camu-camu em extrato aquoso. O extrato da casca de camu-camu foi preparado 
com solvente aquoso na proporção 1:2 (m/m) à 55ºC durante 30 minutos com agitação de 7.200 
rpm. Para análise de estabilidade das antocianinas, o extrato foi acondicionado em temperatura 
de 6⁰C e -18⁰C durante 28 dias. Durante esse período foram realizadas análises para quantificar 
as antocianinas nos dias 1, 7, 14 e 28 de armazenamento. Inicialmente, realizou-se a 
determinação da quantidade de antocianinas no extrato no dia 1 (22,63±0,90 mg equivalente de 
cianidina-3-glicosídeo/100g de extrato). O mesmo extrato foi dividido e armazenado em 
diferentes temperaturas. Para o extrato armazenado na temperatura de 6⁰C foi observada 
redução na concentração de antocianinas em função do tempo de armazenamento, 
apresentando no dia 28 a quantidade de 5,26±0,33 mg equivalente de cianidina-3-
glicosídeo/100g de extrato. Porém, quando armazenado a -18⁰C não foi verificada diferença nas 
concentrações de antocianinas (20,00±0,51 mg equivalente de cianidina-3-glicosídeo/100g de 
extrato no dia 28 de armazenamento). Dessa forma, o armazenamento na temperatura de -18⁰C 
pode ser uma condição potencial para a estabilidade das antocianinas.  
 
Palavras-chave: macromoléculas; antioxidante; frutos exóticos 

Agradecimentos: CAPES, CNPQ  

 

 

 

 

  



II Simpósio da Pós Graduação e I Encontro 
da Pós Graduação em Engenharia de 

Alimentos da FZEA/USP 

10 e 11 

de 

Setembro 

de 2015 
 

44 
 

Análise comparativa da qualidade de caldo de cana in natura e processado 
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Resumo: O caldo de cana é uma bebida com alto teor de nutrientes, de baixa acidez e elevada 
atividade de água. O presente estudo avaliou a qualidade do caldo de cana integral in natura e 
pasteurizado a 85°C/30s (P1) e a 95°C/30s (P2). Os lotes processados foram acondicionados 
assepticamente em garrafas plásticas. Realizaram-se testes físico-químicos, enzimáticos e 
microbiológicos. Testes de escala hedônica de nove pontos foram aplicados a uma equipe de 
100 provadores para avaliação da aparência e do sabor da bebida pasteurizada. Os resultados 
foram submetidos à Análise de Variância e ao Teste de Tukey para comparação de médias. Os 
valores médios de pH, de sólidos solúveis, acidez titulável e ratio obtidos foram 5,38; 17,6°Brix; 
0,044% (ácido cítrico) e 423; respectivamente. As médias das atividades de peroxidase no caldo 
in natura, em P1 e P2 foram equivalentes a (31,1; 10,3 e 3,0) U/mL, respectivamente. Para a 
polifenoloxidase, as médias obtidas foram (7,5; 2,4 e 3,7) U/mL. As contagens de micro-
organismos mesófilos aeróbios em amostras do caldo in natura, em P1 e P2 foram equivalentes 
a 4,98; 1,3 e < 1,0 log UFC/mL, respectivamente. As médias de notas obtidas nos testes de 
escala hedônica para aparência diferiram entre si (p < 0.05), tendo sido equivalentes a 6,3 e 6,9; 
para P1 e P2, respectivamente. Para o sabor, obtiveram-se médias equivalentes a 6,7 e 6,4; não 
tendo sido verificada diferença a 5% de significância. As porcentagens de aceitação alcançadas 
para P1 e P2 foram (79 e 72) %, respectivamente, para o sabor e (66 e 81) % para a aparência. 
Concluiu-se que ambos os binômios empregados na pasteurização do caldo de cana mostram-
se adequados, resultando na obtenção de um produto com qualidades microbiológica e sensorial 
satisfatórias. 
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A própolis é uma substância de natureza complexa, elaborada pelas abelhas a partir de resinas, 
óleos essenciais de diversas partes das plantas e pólen. Sua composição depende da época, 
vegetação e local de coleta. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade microbiológica e 
capacidade antioxidante de extratos etanólicos de própolis vermelha (EEP) brasileira, usando os 
tratamentos (70°Cx30mn) e (25°Cx48h), em diferentes concentrações de etanol (70, 80, 90% e 
absoluto). A atividade microbiológica foi avaliada frente às bactérias Gram + (Staphylococcus 
aureus e Listeria monocytogenes) e Gram – (Esherichia coli e Salmonella enteritidis). Foi 
determinado o teor de fenóis totais e flavonoides; a capacidade antioxidante foi avaliada pela 
captura do radical DDPH• e ABTS•+. Foi calculado o extrato seco e determinadas os sinais 
característicos do EEP por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). 
Dentre os métodos de extração da própolis vermelha, o tratamento (25°Cx48h Etanol absoluto) 
apresentou o maior conteúdo de fenóis totais e flavonoides (231.23 mg/g amostra e 48.52 mg/g 
amostra, respectivamente). Os EEP apresentaram um IC50 entre 195,70±4,22 e 250,42±0,78 
μg/mL. Os maiores valores de TEAC para ABTS•+ foram de 421,66±19,02 e 479,58±16,23 mg eq 
Trolox/g amostra no tratamento 25°Cx48h a 90% e etanol absoluto, respectivamente. Todos os 
extratos apresentaram atividade antimicrobiana frente às bactérias Gram +. Em relação ao 
extrato seco, os valores estiveram entre 8.28%±0,02 e 28.29%±0,01; os maiores valores foram 
apresentados nas extrações com etanol absoluto nos dois tratamentos. A espectroscopia (FTIR) 
apresentou em todas as amostras de EEP sinais característicos de álcoois e fenóis (3327.3cm-

1), grupos aromáticos (1618.6 cm-1), ésteres (1276.7 cm-1) entre outros. O tratamento (25°Cx48h 
- Etanol absoluto) apresentou as melhores condições de extração em relação a maior teor de 
fenóis totais, flavonoides e atividade antimicrobiana.  
 

Palavras-chave: antimicrobiano, antioxidante, condições de extração, própolis vermelha 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA OLEUROPEÍNA E ÁCIDO PERACÉTICO, ISOLADOS OU 

ASSOCIADOS, NA ELIMINAÇÃO DE BIOFILMES DE ESCHERICHIA COLI 
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A Escherichia coli é um importante patógeno que acomete o ser humano através de alimentos 
contaminados, além de apresentar forte tendência na formação de biofilmes em superfícies. 
Biofilmes bacterianos podem ser resistentes à ação de sanitizantes comerciais, o que torna 
necessário o desenvolvimento de novas técnicas para combatê-los, especialmente na indústria 
alimentícia. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de oleuropeína (OLE), extraída a partir 
de folhas de oliveira e o sanitizante comercial ácido peracético (APA), isoladosou em 
combinação, para inativar biofilmes de E.coli (ATCC 25922, Laborclin®). Adicionalmente,utilizou-
se o método de disco difusão para avaliar a resistência das bactérias frente aos sanitizantes. Os 
ensaios de biofilme em triplicata foram preparados fazendo-se a imersão de cupons de aço 
inoxidável (1x1cm2) em caldo BHI contendo a suspensão de E. colidurante 48h sem agitação. 
Após a incubação, o aço inoxidável foi lavado (NaCl 0,85%) e imerso em soluções de OLE (5.0 
mg/mL) e/ou APA (2%)durante 1 minuto. Em seguida as soluções sanitizantesforam 
removidas,adicionando-se2ml de tiossulfato de sódio (Na2S2O3 0.1M) durante 5 min. A inativação 
de biofilmes nos cupons de aço foi avaliada por microscopia confocal. A cepa de E. coli 
avaliadapelométodo de disco difusãoapresentou resistênciaintermediária para OLE, porém 
foisensível ao APA. Similarmente, a OLE apresentou atividade bactericida menor sobre os 
biofilmes. No entanto, o tratamento de OLE em combinação com APA resultou em maior 
inativação de células de E. coli em biofilmes. Os resultados indicam um potencial de aplicação 
de OLE para aumentar o efeito bactericida do APA contra biofilmes de E. coli.Outros estudos 
sãonecessários para entender os mecanismos de ação de OLE em combinação com 
desinfetantes químicos comerciais. 
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Óleo de buriti (Mauritia Flexuosa L.) nanoemulsionado: produção por método de baixa 
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O óleo de buriti (Mauritia flexuosa L.) é o óleo vegetal mais rico em β-caroteno encontrado na 
biodiversidade brasileira, além de possuirtocoferol e ácido graxo. Apesar de seu alto valor 
nutritivo, não é amplamente cultivado e seu processamento comercial é realizado em pequena 
escala. Sua encapsulação e posterior aplicação em produto alimentício representa uma 
alternativa para o aumento do consumo do mesmouma vez que nesta forma pode ser 
incorporado em produtos alimentares de base aquosa. Este estudo objetivou a produção, 
caracterização e avaliação da estabilidade de nanoemulsões encapsulando óleo de buriti para 
posterior aplicação em bebida isotônica visando a substituição de corante artificial, 
especialmente o amarelo crepúsculo, por corante natural.As nanoemulsões foram produzidas 
por método de baixa energia (temperatura de inversão de fases - PIT) e o melhor resultado foi 
obtido usando uma proporção de óleo-tensoativo (SOR) de 2 (10% óleo de buriti e 20% 
Tween®80), água deionizada, α-tocoferol e NaCl. As nanoemulsões foram avaliadas em termos 
de tamanho médio de gotícula (73-86 nm), oxidação lipidica e quantificação de carotenoides 
totais.As mesmas apresentaramboa estabilidade físico-química, porém a quantificação de 
carotenoides totais mostrou diminuição de 73% após 60 dias de armazenamento.Duas 
formulações de nanoemulsão foram escolhidas e aplicadas em um sitema modelo de bebida 
isotônica epasteurizadas a 80 °C/15s.A caracterização da bebida isotônica se deu em termos de 
pH (3), osmolalidade (302 mOsmol / kg), acidez titulável total (0,171 g/ 100mL) e °Brix (5), além 
de análises microbiologicas e avaliação sensorial. Os resultados mostraram que é possível 
incorporar óleo de buriti nanoemulsionado em bebida isotônica e por meio da realização de 
análise sensorial, observou-se que a incorporação de nanoemulsão em bebida isotônica foi 
relativamente satisfatório e que estudos posteriores podem ser realmente bem sucedidos se 
modificações na formulação da bebida isotônica forem implementadas. 
 
 
Palavras-chave: óleo de buriti, método temperatura de inversão de fase, nanoencapsulação, 

bebida isotônica, corante natural 
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Efeito da incorporação de ácido sinápico em microcapsulas de óleo de Echium: índice 

de oxidação e análise térmica 
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*talita.comunian@usp.br 
 
O consumo de ácidos graxos ômega-3 (ω-3) auxilia na redução de risco de doenças 
cardiovasculares; o óleo da semente de echium está sendo considerado uma alternativa na 
substituição de óleos derivados de peixe, apresentando uma exclusiva proporção de ácidos 
graxos ω-3 para ω-6. No entanto, os ω-3 são muito susceptíveis à oxidação, o que dificulta sua 
aplicação. Duas estratégias que minimizariam este problema seriam a adição de um composto 
com ação antioxidante (ácido sinápico - AS) e a microencapsulação do óleo. Por esta razão, o 
objetivo deste trabalho foi a co-encapsulação do AS e óleo de echium por coacervação complexa. 
Foram obtidos cinco tratamentos diferenciando-se na concentração de óleo e AS e no modo de 
aplicação do último, os quais foram analisados com relação à análise termogravimétrica (TG), 
determinação e quantificação dos ácidos graxos e quantificação de malonaldeído (mg de MDA/ 
g de cápsula). Foram identificados 9 ácidos graxos nas microcápsulas, dentre eles ácido 
palmítico, esteárico, oléico, elaídico, linoléico, alfa e gama linolênico, estearidônico e gondóico, 
variando-se de 1,9 a 102,50 mg de ácido graxo/g de cápsula. Em relação à TG, verificou-se que 
quanto maior a concentração de óleo, ligeiramente mais fraca é a estrutura da microcápsula e 
que os polímeros protegeram o material encapsulado. Os valores de mg de MDA/ g de cápsula, 
usados como indicadores de oxidação, mostraram que o tratamento em que o ácido sinápico foi 
aplicado na parede da cápsula apresentou menor índice de oxidação do que os tratamentos em 
que o mesmo foi aplicado na fase interna da cápsula, indicando que sua função antioxidante foi 
otimizada quando aplicado na parede na cápsula. Desta maneira, pode-se concluir que a co-
encapsulação do óleo de echium com o ácido sinápico foi possível, obtendo-se as melhores 
condições para a proteção do material encapsulado, visando futuras aplicações em produtos 
alimentícios.  
 

Palavras-chave: microencapsulação, ácidos graxos ômega-3, coacervação complexa, 

antioxidante. 
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Efeito da temperatura de extração na capacidade antioxidante, cor, pH e sólidos totais de 
extratos aquosos de boldo-do-chile (Peumus boldus Mol.) 

 

Gisele L. da Ap. Makishi (1*); Flávia Caroline Vargas (1); David Willian Bertan (1**); Tiara Gomes de 

Oliveira (1); Paulo José do Amaral Sobral (1***). 

(1) Laboratório de Tecnologia de Alimentos - FZEA/USP *giselelourenco@usp.br; 
**david.bertan@usp.br; ***pjsobral@usp.br 

 
Extratos aquosos de plantas têm sido cada vez mais estudados, devido ao poder antioxidante de 
alguns componentes. Entretanto, a capacidade antioxidante desses extratos pode estar ligada 
aos parâmetros de processo, como a temperatura de extração. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar o efeito da temperatura (30, 45, 60 e 90ºC) de extração na capacidade antioxidante 
(DPPH, ABTS e teor de fenólicos por Folin-Ciocalteau) e sobre os parâmetros de cor (L*, a* e 
b*), pH e teor de sólidos totais (ºBrix) de extratos aquosos de folha de boldo. A temperatura de 
extração influenciou a capacidade antioxidante dos extratos de boldo. O menor teor de fenólicos 
totais foi observado no extrato obtido a 30ºC (2,5mg de ácido gálico/mL de extrato), não se 
observando diferença (p>0,05) entre os demais extratos, cujo teor ficou em torno de 3,0mg de 
ácido gálico/mL de extrato). Similarmente, o extrato obtido a 30ºC apresentou menor (p<0,05) 
poder antioxidante, frente ao radical livre DPPH (31,4mL de extrato/L de etanol) em comparação 
aos outros extratos, que não apresentaram diferença (p>0.05), cuja média foi 23,9mL de extrato/L 
de etanol. O mesmo comportamento foi observado para as análises de ABTS, onde o extrato à 
30°C apresentou o menor valor 5,5mg de Trolox/mL de extrato), não havendo diferença (p>0,05) 
entre os extratos produzidos à 45, 60 e 90ºC (7,4 mg de TROLOX equivalente/mL de extrato). A 
temperatura de extração apresentou um discreto efeito sobre os parâmetros de cor (L*, a* e b*), 
cujos valores estava em acordo com a cor marrom avermelhada dos extratos, o mesmo efeito 
ocorreu sobre o teor de sólidos solúveis: o aumento da temperatura aumentou o teor de sólidos 
(3,1 à 4,5ºBrix) nos extratos, o pH não foi influenciado pela temperatura (p>0,05), permanecendo 
em torno 5,0. Pode-se concluir que a temperatura de extração influencia propriedades dos 
extratos.  
 
Palavras-chave: Extrato aquoso; Peumus boldus; Antioxidantes (3 a 5 palavras) 
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Efeito da adição de ácido acético sobre o rendimento de oleuropeína em extratos de 

folhas de oliva 
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Resumo: A oleuropeína é o principal constituinte das folhas de oliveira, possuindo atividades 

farmacológicas comprovadas. Métodos para a obtenção deste componente têm sido reportados, 

porém a extração com solventes alcoólicos se apresentou como melhor opção, devido às suas 

características não tóxicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de ácido 

acético sobre o rendimento de oleuropeína em extratos obtidos via extração com solvente. Folhas 

de oliveira em pó (Chá e Cia) e etanol (Emparta) contendo 30 % de águaforam acondicionados 

em um recipiente encamisado nas proporções 1:3, 1:6 e 1:8 (em massa), com e sem a adição 

de ácido acético. Cada experimento foi realizado em triplicata na temperatura de 25 °C. Após a 

extração por 2 horas, o sistema foi filtrado e o sobrenadante conduzido a uma estufa à vácuo 

(Tecnal) para a remoção do etanol, seguindo para um liofilizador (Terroni) para a remoção da 

água. Os extratos liofilizados foram analisados em cromatógrafo líquido de alta eficiência 

(Shimadzu) para a determinação do teor de oleuropeína. Os resultados foram avaliados 

estatisticamente utilizando o Teste de Duncan no nível de confiança de 95%, através do 

programa SAS® (Versão 9.3, SAS Institute Inc., EUA). Foram encontrados teores de oleuropeína 

variando entre 12 e 18 % nos extratos obtidos com a presença de ácido ácetico, e teores entre 

8 e 11 % sem a presença do ácido. Nos dois tipos de experimentos, os rendimentos de 

oleuropeína aumentaram com o aumento da quantidade de solvente de extração, tendo sido 

observados valores entre 46 e 99 % para os experimentos com ácido e entre 20 e 68 % para os 

experimentos sem ácido, sendo que todos diferiram entre si estatisticamente. É possível concluir 

que o ácido acético aumenta a estabilidade da molécula de oleuropeína, aumentando sua 

concentração e seu rendimento nos extratos. 

 
Palavras-chave: Oleuropeína; Rendimento; Extração. 
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Avaliação da atividade antimicrobiana e antioxidante do extrato de canela (Cinnamomum 

zeylanicum Blume) liofilizado e atomizado 
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Resumo: Desde a antiguidade a canela, planta do gênero Cinnamomum, é utilizada como 
especiaria e também na medicina popular, devido a suas várias atividades biológicas, tais como 
a antioxidante e antimicrobiana. Essas atividades se devem, provavelmente, às 
proantocianidinas, composto fenólico presente em altas quantidades na canela. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana e antioxidante do extrato de canela rico em 
proantocianidinas liofilizado e atomizado com maltodextrina como carreador. Para a avaliação 
da atividade antimicrobiana, contra Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens, Salmonella 
enteritidis e Escherichia coli, empregou-se a técnica de difusão em ágar nutriente, na qual se 
observa a formação de um halo inibitório. Já para a atividade antioxidante mediu-se a capacidade 
de sequestro do radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•). Ainda, os resultados foram 
relacionados com o conteúdo de proantocianidinas, que foi determinado pelo método do 4-
dimetilaminocinamaldeído (DMAC). Os resultados confirmaram as propriedades antioxidantes e 
bactericidas contra Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens, Salmonella enteritidis e 
Escherichia coli do extrato liofilizado de canela, tendo sido determinadas as concentrações 
bactericidas e inibitórias mínimas. Contudo, os pós obtidos por atomização apresentaram menor 
atividade antioxidante, como esperado, dado o efeito de diluição na utilização do carreador 
maltodextrina, que acomete a um menor teor de proantocianidinas. Na concentração testada não 
foi observado efeito bactericida nem inibitório contra as bactérias mencionadas, resultado 
relacionado com o menor teor de proantocianidinas presente nos produtos atomizados. Portanto, 
para próximos estudos deve-se testar o efeito antimicrobiano dos pós atomizados em 
concentrações maiores, lembrando que se for muito alta a concentração fica comprometida dada 
a sensação de adstringência que causa a canela. 
 
Palavras-chave: Proantocianidinas; spray dryer; bactericida. 
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Triacilgliceróis de óleo de café verde (Coffea arábica L.): cálculo de propriedades 
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Resumo 
 
Propriedades físico-químicas, como temperatura normal de ebulição (Tb), fator acêntrico (ω), 
temperatura (Tc) e pressão (Pc) críticas, são a base para a estimativa de ampla variedade de 
propriedades termodinâmicas. No entanto, os dados de Tc, Pc e ω, muitas vezes, não disponíveis 
na literatura são necessários para a descrição do comportamento do componente puro e na 
mistura. O objetivo deste estudo foi estimar Tb, Tc, Pc e ω dos principais triacilgliceróis (TAGs) do 
óleo de café verde (OCV). OCV foi obtido de grãos moídos de café verde (Coffea arábica L.), 
cultivar Catuaí Amarelo usando CO2supercrítico, nas condições de 40, 60 e 80 °C e 300 e 350 
bar. O perfil de ácidos graxos (AGs) foi determinado por cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (CG/MS) e, a partir dos AGs, o perfil de TAGs foi estimado por 
probabilidade estatística baseada nos AGs existentes, utilizando o programa MATLAB R2013a. 
As propriedades físico-químicas dos principais TAGs foram calculadas por diferentes métodos 
de contribuição de grupos. As condições de extração não influenciaram (p<0,05) a composição 
dos AGs sendo estes: Ácido mirístico (M), palmítico (P), esteárico (S), oleico (O), linoleico (L), 
araquídico (A), linolênico (Ln) e beenico (Be) os principais. As propriedades físico-químicas 
(Tb,Tc, Pce ω, respectivamente)dos seis principais TAGs foram: para o PSL (837,24 K, 924,46 K, 
4,89 bar e1,552), o PLL (838,04 K, 926,36 K, 5,0026 bar e1,4028), o PLP (829,73 K, 918,73 K, 
Pc5,0702 bar e 1,4976), o PLO (837,64 K,925,41 K, 4,9457 bar e 1,4786), o PLA (844,50 K, 
930,02 K, 4,7221 bar e 1,7452), e o POP (821,52 K, 909,12 K, 5,0115 bar e1,5704).O 
conhecimento destes dados ajudará na predição do equilíbrio de fases líquido (OCV) –CO2 
supercrítico, para a melhor compreensão deste método de separação. 
 
 
Palavras-chave: Propriedades críticas; ácidos graxos; CO2 supercrítico, equilíbrio de fases. 
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Caracterização de cascas de amêndoas de cacau submetidas aos processos de secagem 

e torrefação 
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A casca ou testa de cacau é considerada um subproduto da indústria cacaueira sendo muitas 
vezes tratada como resíduo. Ela é retirada da amêndoa antes ou após a torrefação da semente. 
Estudos e patentes vêm sendo desenvolvidos a fim de dar um destino mais nobre a este material 
devido ao seu elevado valor nutricional, destacando-se a presença de biocompostos como as 
proantocianidinas e o teor significativo de gordura. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi 
caracterizar cascas de amêndoas de cacau submetidas a diferentes processamentos, sendo eles 
secagem e torrefação e, dessa forma, agregar valor a esses subprodutos. As testas secas e 
torradas foram caracterizadas quanto aos seus teores de umidade (10,2 e 4,3 %), proteínas (19,7 
e 17,2% b.s.), fibras totais (47,3 e 56% b.s.), fibras solúveis (5,1 e 8,5% b.s.) e insolúveis (42,2 
e 47,4% b.s.), cinzas (7,2 e 9,1% b.s.), proantocianidinas (8,9 e 5,4 mg/g b.s.), lipídios (12,6 e 
7,7% b.s.) e ácidos graxos livres (AGL) na gordura (50 e 13, 4%), respectivamente, bem como 
suas composições em ácidos graxos. Os teores de proantocianidinas mostraram-se 
significativos, indicando que os materiais podem ser fontes destes compostos fenólicos. Os perfis 
lipídicos apresentaram-se semelhantes ao da manteiga de cacau, porém o valor nutricional da 
gordura mostrou-se superior em consequência do elevado teor de ácido linoleico, 6,0 e 12,7 %, 
para testa de cacau seca e torrada, respectivamente. O teor de AGL foi bastante elevado, o que 
pode ser justificado devido à umidade do material, ao tempo e condições de armazenamento, 
visto que se trata de um resíduo. Os materiais estudados mostraram elevada qualidade 
nutricional com aplicabilidade potencial na indústria de alimentos. 
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Resumo:  
 
A carne e os produtos cárneos são percebidos como uma das principais fontes de gorduras 
saturadas na dieta. Devido ao efeito da composição dos ácidos graxos dos alimentos sobre a 
saúde, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da substituição parcial de toucinho 
suíno por óleo de fígado de peixe na composição de paté de fígado suíno. Foram elaborados 3 
lotes: lote controle (P0) com toucinho suíno, lote para 50% de substituição (P50)e 75% de 
substituição (P75). A gordura presente nos lotes foi extraída e a composição dos ácidos graxos 
foi analisada por cromatógrafo gasoso com detector FID. O perfil de ácidos graxos apresentou 
valores significativamente diferentes para o conteúdo de ácido eicosapentanóico (EPA), ácido 
docosapentaenóico (DPA) e ácido docosahexaenóico (DHA). A maior diferença observada 
ocorreu para o conteúdo de DHA, de 0,13 g/100 g de gordura (P0) para 8,00 e 11,92 g/100 g de 
gordura em relação aos lotes P50 e P75, respectivamente. Entretanto, a incorporação do óleo 
diminuiu o conteúdo de ácido palmítico (C16:0) e ácido esteárico (C18:0) dentre os ácidos graxos 
saturados, do ácido oléico (C18:1n9c) no grupo dos ácidos graxos monoinsaturados e no ácido 
linoléico (C18:2n6), pertencente ao grupo dos poli-insaturados.A razão n-6/n-3 reduziu de 12,81 
no lote P0 para 0,92 e 0,45 nos lotes P50 e P75, respectivamente. Tal redução para a relação n-
6/n-3 nos lotes P50 e P75 permite obter um perfil de ácidos graxos mais saudável. A substituição 
parcial da gordura suína por óleo de peixe se apresenta como alternativa para balancear a 
ingestão de ácidos graxos poli-insaturados e diminuir o consumo de ácidos graxos saturados na 
dieta ao fornecer produtos cárneos mais saudáveis ao consumidor. 
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The dissemination of pathogens can be minimized with sanitary programs. This study evaluated 
the occurrence of Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. and its relationship with good 
milking practices. Two samplings were performed in four farms, before training in good milking 
practices and after the technical assistance (TA). Analyses included standard plate count (SPC), 
coagulase-positive Staphylococcus (STA) and Streptococcus spp. (STR) and were performed in 
water (W), hands of operators (H), teat cups (TC), bulk tank milk (BTM) and milk from five cows 
(CM). Before TA, values for SPC were 6.70 log CFU/mL in W, 5.27 log CFU/cm2 in H, 4.11 log 
CFU/cm2 in TC, 7.90 log CFU/mL in BMT. After TA, averages were 4.27 log CFU/mL in W, 5.17 
log CFU/cm2 in H, 6.76 log CFU/cm2 in TC and 5.83 log CFU/mL in BMT. Before TA, averages 
for STA were 4.03 log CFU/mL in W, 4.90 log CFU/cm2 in H, 4.63 log CFU/cm2 in TC, 5.96 log 
CFU/mL in BMT and was detected in 35% of CM. After TA, values were 2.19 log CFU/mL in W, 
4.32 log CFU/cm2 in H, 6.69 log CFU/cm2 in TC, 5.22 log CFU/mL in BMT and detected in 38% 
of CM. Before TA, STR averages were 3.96 log CFU/mL in W, 6.58 log CFU/cm2 in H, 6.34 log 
CFU/cm2 in TC, 6.79 log CFU/mL in BMT and detected in 25 % CM. After TA were 2.19 log 
CFU/mL in W, 3.20 log CFU/cm2 in H, 6.15 log CFU/cm2 in TC, 6.47 log CFU/mL in BMT and 
detected in 8.3 % CM. Water, H and TC were major sources of contamination. It was observed a 
decrease from 35% to 24%; and from 25% to 17% for STA and STR, respectively, after TA. 
Results demonstrate the importance of enhancing farmers and handlers’ skills in milk producing.  
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Processos anaeróbios permitem tratar resíduos com altas concentrações de matéria orgânica e 
ainda convertê-la em metano, produzindo biogás. No entanto, altas concentrações de lipídios 
interferem negativamente nos sistemas de tratamento, podendo inibir a atividade microbiana e, 
assim, a produção de metano. O presente projeto visa avaliar o efeito da pré-hidrólise enzimática 
e o uso de fibras de bagaço de cana-de-açúcar no processo de biodigestão anaeróbia de 
gorduras advindas de efluente de laticínio, afim de reduzir esses problemas. As gorduras serão 
adicionadas in natura e pré-tratadas com lipase de Candida rugosa. As fibras serão adicionadas 
in natura e pré-tratadas por diferentes processos. O uso das fibras tem o objetivo controlar a 
inibição causada pelos produtos da hidrólise dos lipídios, através da adsorção e 
consequentemente diminuição da concentração de tais compostos no meio líquido. No caso das 
fibras pré-tratadas, espera-se ainda que essas possam agir como co-substrato no processo de 
biodigestão anaeróbia.  
Ensaios de biodegradabilidade anaeróbia serão realizados com concentrações crescentes de 

gordura in natura e hidrolisada, objetivando avaliar inibição devido à presença de lipídios. Os 
ensaios nos quais se verificar a inibição serão repetidos com adição fibras de cana-de-açúcar, 
in-natura e pré-tratadas. Os tratamentos aplicados nas fibras serão: explosão à vapor, 
hidrotérmico, ácido sulfúrico diluído e organossolve. Serão analisados os teores de sólidos, 
gorduras e matéria orgânica iniciais e finais, além da produção de metano, ácidos voláteis e 
ácidos graxos de cadeia longa, realizada em cromatógrafo gasoso.  
A otimização do processo de digestão contribuirá para melhoria do ambiente pois minimizará o 
impacto devido à má disposição de resíduos gordurosos. O estudo propiciará a produção 
eficiente de biogás, um combustível limpo e renovável. Além disso, o uso das fibras 
lignocelulósicas poderá ocasionar melhorias no processo de biodigestão explorando uma outra 
aplicação para essas biomassas.  
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Com o aumento da expectativa de vida da população cresce, também, a ocorrência de doenças 
crônicas e, portanto, aumenta o interesse em produtos com efeito terapêutico contra estas 
doenças. Muitas indústrias de alimentos e processamento de produtos agrícolas desperdiçam 
subprodutos com baixo valor econômico, mas que podem ser fontes de antioxidantes naturais 
valiosos. O objetivo deste trabalho foi investigar se casca de maçã, película de amendoim e 
bagaço de uva podem ser uma fonte de compostos fenólicos quando incorporados em filmes de 
desintegração oral (FDO). A extração de compostos fenólicos foi realizada utilizando-se etanol 
50% (v/v) com relação solvente/sólido de 20 ml/g. Os filmes foram produzidos por casting, 
utilizando-se amido como polímero formador de filme (2g/100g de solução filmogênica), sorbitol 
como plastificante (0,4g/100g de solução filmogênica) e extrato como fonte de compostos 
bioativos (10 mL/100 g de solução filmogênica). Os extratos apresentaram alto teor de compostos 
fenólicos: 149,24 ± 0,85, 18,54 ± 0,86, 14,78 ± 0,93 mg em equivalente ao ácido gálico (EAG)/mL 
para a película de amendoim, bagaço de uva e casca de maçã, respectivamente. Para os FDOs, 
a concentração de compostos fenólicos foi correspondente aos extratos. Filmes (2x3 cm) de 
película de amendoim, bagaço de uva e casca de maçã apresentaram 1,68 ± 0,05, 0,23 ± 0,04 
e 0,18 ± 0,08 mg EAG. Foi verificada redução dos compostos ativos nos FDOs da ordem de 33, 
26 e 28%  para os FDOs contendo extrato de película de amendoim, bagaço de uva e casca de 
maçã, provavelmente devido a fatores físicos (luz e calor). FDO com qualquer um dos extratos 
dos subprodutos podem ser veículo de compostos bioativos, no entanto ainda são necessários 
avaliações de aceitabilidade do consumidor, teste de estabilidade e de biodisponibilidade in vivo 
desses compostos para assegurar seus benefícios à saúde.  
 
Palavras-chave: Compostos fenólicos, Amido, Película de amendoim, Bagaço de uva, Casca de 
maçã 
 
Agradecimentos: FAPESP  
  



II Simpósio da Pós Graduação e I Encontro 
da Pós Graduação em Engenharia de 

Alimentos da FZEA/USP 

10 e 11 

de 

Setembro 

de 2015 
 

58 
 

Enriquecimento de amido de milho com quercetina através de aglomeração com 

lipossomas liofilizados 

 

TONIAZZO, T.; GALESKAS, H.; DACANAL, G.C.; PINHO, S.C. 

 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Departamento de Engenharia de 
Alimentos/FZEA-USP 

e-mail: taisetoniazzo@usp.br 
 
Alimentos mais saudáveis e que oferecem benefícios à saúde humana são requisitos essenciais 
para os consumidores que buscam uma vida mais saudável. Dessa forma, a utilização de 
técnicas de microencapsulação utilizando os lipossomas torna-se extremamente interessante 
para atingir tais exigências. A quercetina é um flavonoide que pode oferecer benefícios para a 
saúde humana devido à sua capacidade de agir como um antioxidante. O objetivo principal desse 
trabalho foi enriquecer o amido de milho com quercetina encapsulada em lipossomas liofilizados. 
O enriquecimento do amido de milho foi realizado através do processo de aglomeração utilizando 
maltodextrina como o agente ligante. A fração mássica de amido/solução ligante/lipossomas 
liofilizados da formulação do pó enriquecido foi de 71/7/22%. A solução ligante de maltodextrina 
(30% p/p) foi bombeada até o misturador de alto cisalhamento, contendo 50 g amido de milho e 
14,30 g de lipossomas liofilizados encapsulando a quercetina, na vazão de 1,43 mL/min. Logo 
após esta adição, o sistema foi homogeneizado por 10 minutos. O tempo total do processo de 
aglomeração foi, portanto, de 20 minutos, que pode ser considerado baixo. Após a aglomeração, 
o amido enriquecido foi peneirado com o intuito de padronizar o tamanho das partículas. 
Finalmente, o amido de milho foi acondicionado em placas de Petri, e submetido à secagem em 
estufa convencional convectiva, durante 24 horas a uma temperatura de 60 ◦C. Foi possível obter 
o pó enriquecido com lipossomas liofilizados encapsulando a quercetina utilizando o aparato 
experimental produzido para o processo de aglomeração. A umidade final do pó enriquecido com 
lipossomas liofilizados foi de 4,5% ± 0,81. Tal resultado apresentou-se satisfatório para as 
características do produto alimentício na forma de pó. Uma baixa umidade do produto torna-se 
interessante para diminuir a probabilidade de contaminação microbiológica e, 
consequentemente, prolongar a sua vida de prateleira.  
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