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APRESENTAÇÃO 

 

O Brasil tem ocupado lugar de destaque no cenário mundial em relação à produção 

de matérias-primas, como alimentos de origem vegetal e proteína animal. O desenvolvimento 

de novas tecnologias no processamento de alimentos tem favorecido à reestruturação da 

cadeia produtiva do agronegócio agregando valor aos alimentos industrializados. Assim, 

diversas pesquisas têm surgido das demandas da indústria de alimentos, seja na solução de 

problemas, otimização de processos, detecção de fraudes, redução de custos de produção 

dentre outros.  

O e-book Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos, em 

seu terceiro volume, reúne resultados de estudos voltados para a grande área de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos e áreas afins, incluindo desde os fundamentos às novas tecnologias 

aplicadas na elaboração e na inspeção de alimentos, como uma forma de dinamizar o acesso 

à informação científica e de divulgação do conhecimento.  

Façam uma boa leitura! 

 

Lina R.S. Araújo 
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Palavras-chave:  

Bacillus cereus  

segurança dos alimentos 

comida oriental 

O sushi é um alimento típico da culinária japonesa, preparado 
manualmente à base de peixe ou frutos do mar crus, arroz temperado e 
algas. O objetivo desse trabalho foi avaliar as condições microbiológicas 
dos sushis comercializados em restaurantes tipo self-service em Cruz das 
Almas, Bahia, Brasil, verificando a presença de bactérias mesófilas 
cultiváveis, coliformes, estafilococos coagulase positiva, Salmonella spp., 
Vibrio parahaemolyticus, Pseudomonas spp., bactérias láticas, Escherichia coli e 
Bacillus cereus. Foram coletadas 12 amostras de sushi em três restaurantes 
típicos da cidade. A contagem média entre os restaurantes não diferiu 
estatisticamente (p<0,05), no entanto, as contagens microbianas 
diferiram entre si. Todas as amostras foram isentas de estafilococos 
coagulase positiva, Salmonella spp. e V. parahaemolyticus. Não houve 
indícios que ameacem a segurança alimentar em termos microbiológicos 
nas amostras de sushi analisadas. 
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 MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SUSHIS COMMERCIALIZED 
IN NON-SPECIALIZED RESTAURANTS 

 

 

ABSTRACT 

Keywords:  

Bacillus cereus 

food security 

oriental food. 

Sushi is a typical food of Japanese cuisine, prepared manually based on 
raw fish or seafood, seasoned rice and seaweed. The aim of this study 
was to evaluate the microbiological conditions of sushi sold in self-
service restaurants in Cruz das Almas, Bahia, Brazil, checking the 
presence of cultivable mesophilic bacteria, coliforms, coagulase-positive 
Staphylococcus, Salmonella spp., Vibrio parahaemolyticus, Pseudomonas spp., 
lactic bacteria and fungi; and the identification of Escherichia coli and 
Bacillus cereus. For that 12 samples of sushi were collected in three typical 
restaurants in the city. The average count between the restaurants did not 
differ statistically (p <0.05), however the microbial counts differed from 
each other. All samples were free of coagulase-positive Staphylococcus, 
Salmonella spp. and V. parahaemolyticus. There was no evidence that 
threaten food safety in microbiological terms in the analyzed sushi 
samples 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de produtos do pescado tende a aumentar à medida que a informação 

nutricional e a preocupação com hábitos saudáveis ganham notoriedade. O sushi é um 

alimento tradicional da culinária japonesa que apresenta em sua composição, o arroz 

acidificado e o peixe cru; e está entre os mais populares mundialmente. No Brasil, o seu 

consumo vem aumentando anualmente, sendo cada vez mais ofertado em estabelecimentos 

não especializados na culinária japonesa (Araújo et al., 2016).  

A forma de consumo in natura ou pouco cozido do pescado mantem sua 

composição em quantidade significativa de magnésio, fósforo, vitaminas A e D e ácidos 

graxos poliinsaturados (Batista et al., 2017). Apesar do consumo de peixe ser altamente 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sua ingestão in natura pode 

acarretar potenciais riscos à saúde quando se encontra associado a bactérias patogênicas 

(FAO, 2016). A poluição do ambiente onde a matéria-prima é extraída e falhas higiênico 

sanitárias durante o processamento do alimento podem comprometer a qualidade do 

produto, tornando-o veículo de contaminação (Souza et al., 2015).  

Os estabelecimentos que se propõem a comercialização de alimentos prontos para 

o consumo, precisam atender os requisitos mínimos de localização, horário e temperatura de 

exposição aos clientes, que garantam a inocuidade, sobretudo dos alimentos que não recebem 

cocção (Batista et al., 2017). No Brasil, de 2009 a 2018, 2,1% dos tipos de alimentos 
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envolvidos em surtos de doenças veiculadas por alimentos (DVA) foram atribuídos ao 

pescado, frutos do mar e alimentos processados. Neste mesmo período, 15,8% dos surtos 

ocorreram devido aos alimentos consumidos em restaurantes ou padarias, sendo os 

principais agentes etiológicos responsáveis pelos surtos Escherichia coli (24%), Salmonella spp. 

(11,2%), Staphylococcus aureus (9,5%) e coliformes (6,5%) (Ministério da Saúde, 2019). 

Nos surtos alimentares apesar da diarreia ser o sintoma mais comum, uma série de 

outras complicações como problemas nos rins e fígado, desordens neurológicas e até a morte 

podem ocorrer, principalmente quando se trata de grupos de risco como crianças e idosos 

(Melo et al., 2018). Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de 

sushis comercializados em restaurantes não especializados em Cruz das Almas, Bahia, Brasil, 

utilizando indicadores microbiológicos de higiene, qualidade e patogenicidade.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de sushis foram coletadas entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018, 

em três restaurantes (A, B e C) tipo self-service, no município de Cruz das Almas (12º 40' 12" 

S e 39º 06' 07" W), Bahia. As amostras foram obtidas às 12 horas, horário em que o produto 

começava a ser exposto nos estabelecimentos. As amostras foram adquiridas da mesma 

forma que são comercializadas aos clientes.  

Em cada restaurante foram realizadas quatro coletas. Em cada coleta eram obtidas 

100 g de sushis de atum (atum e pepino), kani-kama (kani-kama, cebolinha e manga) e salmão 

(salmão, couve e cebolinha). Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixas 

isotérmicas e transportadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Ambiental 

- LABMAA da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, para o imediato 

processamento.  

Foi realizada a quantificação de bactérias mesófilas cultiváveis (BMC), fungos, 

Bacillus spp., bactérias láticas, Pseudomonas spp., Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp. e a 

estimativa do número mais provável (NMP) de coliformes a 35ºC e a 45ºC. Adicionalmente, 

foi realizado o isolamento e identificação de Escherichia coli, Bacillus cereus e estafilococos 

coagulase positiva seguindo as metodologias propostas no Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) descritas por Silva et al. (2010). 

O experimento foi realizado usando o delineamento em blocos casualizados no 

tempo. Para a análise estatística os valores das variáveis NMP g-1 e UFC g-1 foram 
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transformadas em Log e as médias foram submetidas à análise de variância pelo teste de 

Scott-Knott (p≤0,05). Foi usado o programa estatístico R, versão 3.4.1 (R CORE TEAM, 

2017), com a utilização dos pacotes ExpDes.pt (Ferreira, Cavalcanti & Nogueira, 2013) e 

lmtest (Zeileis & Hothorn, 2002).  

Todas as amostras foram comparadas aos parâmetros da legislação. Os níveis foram 

estabelecidos de acordo com os padrões da legislação brasileira RDC nº 12, para os 

microrganismos patogênicos estafilococos coagulase positiva, V. parahaemolyticus e Salmonella 

spp.; e para os indicadores de inocuidade, o grupo coliforme (Brasil, 2001). Para os 

indicadores de qualidade, como as bactérias láticas, fungos, Pseudomonas spp. e Bacillus spp., 

os níveis foram estabelecidos utilizando os limites propostos pela Agência de proteção 

sanitária - Health Protection Agency (HPA, 2009). Para BMC se utilizou as diretrizes 

microbiológicas para alimentos do Centro de Segurança Alimentar em Hong Kong (Center 

for Food Safety, 2014). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os microrganismos encontrados nas amostras de sushis (Tabela 1), a contagem 

média entre os restaurantes não diferiu estatisticamente (p<0,05), o que pode estar associado 

a fatores comuns aos três estabelecimentos como manuseio, processamento, armazenamento 

e exposição aos clientes (Liang et al., 2016). No entanto, as contagens microbianas diferiram 

(p>0,05) entre si, fato relevante e esperado por se tratar de grupos diferentes. 

Com o intuito de avaliar os parâmetros normativos foram selecionados os grupos 

de microrganismos patogênicos, causadores de intoxicação alimentar; os indicadores de 

qualidade microbiológica, relacionados aos problemas de armazenamento e manuseio; e os 

indicadores de higiene associados à contaminação de origem fecal e às condições higiênico 

sanitárias inadequadas durante o armazenamento dos alimentos. Diversos fatores podem 

contribuir para surtos relacionados ao sushi, pois além da utilização de carne e ingredientes 

crus, o preparo é realizado com as mãos, fatores que exigem um constante monitoramento 

da qualidade microbiológica (Liang et al., 2016). 
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Tabela 1. Valores de média e desvio padrão da microbiota presente em amostras de sushis provenientes de 
três restaurantes self-service em Cruz das Almas, Bahia.  

Restaurantes (log UFC/g)** 
 

A B C 
 

Indicadores patogênicos  Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Estafilococos coagulase positiva 0,00±0,00 aA 0,00±0,00 aA 0,00±0,00 aA ≤3,7(a) 

Vibrio parahaemolyticus 0,00±0,00 aA 0,00±0,00 aA 0,00±0,00 aA ≤3(a) 

Salmonella spp. 0,00±0,00 aA 0,00±0,00 aA 0,00±0,00 aA Aus(a) 

Indicadores de higiene 
    

Coliformes a 35ºC 4,57±0,80 aC 4,82±0,37 aC 4,68±0,61 aB ND 

Coliformes a 45ºC 1,75±1,30 aB 1,65±1,71 aB 0,82±0,95 aA ≤2(a) 

Indicadores de qualidade 
    

Bactérias láticas 6,46±0,67 aD 7,04±0,22 aD 6,86±1,01 aC <8(b) 

Fungos  6,62±0,50 aD 6,15±1,07 aD 7,06±0,87 aC <6(b) 

BMC* 6,25±0,58 aD 6,94±0,12 aD 6,17±1,14 aC ≤7(c) 

Pseudomonas spp. 4,93±1,05 aC 4,85±1,72 aC 5,42±0,61 aB <7(b) 

Bacillus spp. 4,17±0,77 aC 5,53±0,66 aC 4,76±2,02 aB <7(b) 

Valores seguidos pela mesma letra minúscula em cada linha e mesma letra maiúscula em uma coluna, não 
diferem estatisticamente, segundo teste de Scott-Knott (p≤0,05). *BMC: Bactérias mesófilas cultiváveis.  
**Limites normativos: (a) RDC nº 12 (Brasil, 2001), para pratos prontos “a base de carnes, pescados e similares 
crus (quibe cru, carpaccio, sushi, sashimi, etc.)”. (b) (HPA, 2009). (c) (CFS, 2014). ND = parâmetro não definido 
pela RDC, HPA e CFS para este tipo de alimento 

Fonte: Dados obtidos pelos autores 

 

A ausência dos patógenos estafilococos coagulase positiva, V. parahaemolyticus e 

Salmonella spp. é satisfatória porque sua presença pode acarretar surtos de DVA devido à 

patogenicidade e virulência, causando intoxicações e infecções. Resultados semelhantes 

também foram relatados por Batista et al. (2017) ao analisarem a qualidade microbiológica 

de sushis e sashimis em restaurantes japoneses brasileiros. Liang et al. (2016) ao analisarem 

amostras de sushis em Hong Kong relataram ausência de S. aureus e Salmonella spp., alertando 

que esse tipo de contaminação pode chegar aos estabelecimentos via manipuladores dos 

alimentos, ou pela matéria-prima contaminada no varejo, uma vez que esses microrganismos 

não fazem parte da microbiota normal de peixes saudáveis.  

V. parahaemolyticus é uma bactéria autóctone do ambiente aquático marinho que tem 

sido associada a DVA pelo consumo de peixes e mariscos parcialmente cozidos. A infecção 

causada por esse patógeno é caracterizada por septicemia hemorrágica e produz sintomas 

como diarreia, náusea, vômito, febre, calafrios ou outras infecções intestinais extras (Silva et 

al., 2018; Costa et al., 2020). Silva et al. (2018), citam que há vários relatos demonstrando 

infecções causadas por Vibrio spp. em todo o mundo e que estão relacionadas a uma 

variedade de fatores de virulência como enterotoxinas, citotoxinas e enzimas. 
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A ausência de microrganismos indicadores de patogenicidade, neste estudo, 

demonstra que a matéria-prima foi adquirida livre de contaminação e que há cuidados nas 

boas práticas de higiene durante a manipulação por parte dos sushimans nesses 

estabelecimentos não especializados. Resultados diferentes foram relatados por Puah, Chua 

e Tan (2016) ao verificarem contaminação por S. aureus em 26% das amostras de sushis e 

sashimis, com 30,8% das cepas portando os genes toxigênicos SEs e SEls. 

A contagem do grupo coliforme a 35ºC foi significativamente maior (p>0,05) 

quando comparado com os coliformes a 45ºC (Tabela 1). Apesar da legislação brasileira não 

preconizar limites para os coliformes a 35ºC, esse grupo de microrganismos foi encontrado 

em todas as amostras de sushis analisadas. A presença deste grupo de bactérias está associada 

a falhas higiênicas sanitárias durante o processamento do alimento ou ao uso de utensílios 

mal higienizados (Dib et al., 2018). Resultados semelhantes utilizando estes bioindicadores 

também foram relatados por Guimarães, Silva e Guimarães (2016) ao observarem níveis 

insatisfatórios em 80% dos sushis analisados nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte, no 

Ceará, Brasil. 

Foi possível isolar E. coli em algumas amostras de sushis dos três restaurantes, em 

quantidades aceitáveis. A presença dessa bactéria denota contaminação de origem fecal e 

condições higiênicas inadequadas na preparação ou processamento, uma vez que o preparo 

deste alimento, além de ser realizado manualmente, tem a adição de hortaliças e leguminosas, 

os quais quando não sanitizados corretamente contribuem para a disseminação da bactéria 

(Sato et al., 2017; Hoel; Jakobsen; Vadstein, 2017). A presença de E. coli foi relatada por 

Batista et al. (2017) em amostras de sushis e sashimis em Goiânia, Brasil, ao isolarem essa 

bactéria em 4,2% das amostras. Os autores relacionam a sua presença aos resultados obtidos 

a partir de swabs nasais e mãos dos manipuladores, em que a mesma foi identificada em 5,4% 

das amostras. Sato et al. (2017) relataram E. coli em 30% das amostras de sushis em 

restaurantes em Ribeirão Preto em São Paulo, Brasil. 

Em termos quantitativos, o grupo que mais se destacou foi o dos microrganismos 

indicadores de qualidade, contudo não houve diferença significativa entre os restaurantes 

avaliados. As bactérias láticas, fungos e BMC não diferiram entre si, enquanto Pseudomonas 

spp. e Bacillus spp. apresentaram as menores contagens médias e diferença estatística (p>0,05) 

em relação aos três grupos mencionados (Tabela 1). 

A contagem média para bactérias láticas estava dentro do limite estabelecido para 

consumo (< 8 log UFC g-1), embora as amostras do estabelecimento C (25%) se 

encontrassem acima do preconizado (Figura 1), quando comparado com as normas vigentes. 
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O crescimento de bactérias láticas no sushi pode ser favorecido devido ao baixo pH no arroz 

(pH < 4,6), incluindo espécies que contribuem para a deterioração dos alimentos (Hoel et 

al., 2015). 

A contagem média das colônias fúngicas ficou levemente acima do limite 

estabelecido para o consumo (< 6 log UFC g-1) em todos os estabelecimentos avaliados 

(Figura 1). O elevado índice de fungos em alimentos é preocupante devido à produção de 

micotoxinas, causadoras de infecções (El-Moaty et al., 2018; Onyeke, 2020). Souza et al. 

(2015) relataram contaminação por fungos filamentos e não filamentosos em sushis 

comercializados em João Pessoa-PB, demonstrando preocupação com a falta de limites 

específicos nos parâmetros vigentes para este grupo de microrganismos, indicando que sua 

ocorrência se dá por falhas nas técnicas de processamento e na higiene da planta 

processadora. 

 

Figura 1. Boxplot da contagem média dos microrganismos indicadores de qualidade verificados em amostras 

de sushis comercializados em três restaurantes em Cruz das Almas, Bahia, Brasil. 

 

Fonte: Dados obtidos pelos autores 

  

A contagem média das BMC ficou dentro dos limites estabelecidos para o consumo 

(< 7 log UFC g-1), todavia devido ao uso de ingredientes que apresentam processos de 

higienização que não foram alvo desse estudo, pode ter contribuído para que a contagem 

tenha ficado próxima ao limite preconizado. Resultados semelhantes foram descritos por 
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Liang et al. (2016) ao relatarem amostras satisfatórias para o consumo em 94,2% das amostras 

de sushi. Evangelista-Barreto et al. (2016) atribuem a elevada carga microbiana de BMC a 

falhas no processamento, manipulação e comercialização do alimento. 

No caso de Pseudomonas spp. todas as amostras se encontraram de acordo com a 

HPA (2009) que preconiza valores < 7 log UFC g-1. Esse resultado é categórico, uma vez 

que Pseudomonas spp. é considerada um dos microrganismos específicos de deterioração em 

produtos à base de peixe, os quais as baixas temperaturas não são capazes de inibir. A alta 

atividade de água, elevado pH post mortem e grande teor de proteínas inerentes ao pescado, 

promovem o crescimento destas bactérias e diminuem as propriedades sensoriais dos 

produtos, devido ao dor desagradável, gerando significativos danos econômicos 

(Sobieszczanska et al., 2020). 

As contagens médias de Bacillus spp. foram aceitáveis (< 7 log UFC g-1) em todos 

os estabelecimentos. A identificação de B. cereus foi verificada em 25% no restaurante B e 

50% no restaurante C, diferindo (p>0,05) do estabelecimento A, que apresentou ausência. A 

presença de B. cereus pode ser explicada pelo armazenamento do arroz em temperaturas 

incorretas que permitem que os esporos germinem e se multipliquem (Batista et al., 2017), o 

que é preocupante uma vez que sua presença em alimentos especialmente em arroz pode 

causar intoxicação alimentar devido às toxinas eméticas e diarreicas, além de apresentar 

fatores de virulência indesejáveis (Webb et al., 2019). 

De acordo com Hoel et al. (2017) o sushi é um alimento sensível aos desvios de 

temperatura ótima de armazenamento, o que possivelmente contribuiu para o crescimento 

dos microrganismos observados no presente estudo. Os estabelecimentos de coleta 

apresentavam condições visuais de higiene satisfatórias, no entanto, a presença de cargas 

bacterianas indica possíveis falhas em algumas etapas da cadeia produtiva referentes a 

aquisição da matéria-prima, armazenamento e elaboração do produto. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A qualidade microbiológica dos sushis servidos em restaurantes não especializados 

de Cruz das Almas, Bahia, Brasil, foi satisfatória, não havendo indícios que ameacem a 

segurança alimentar em termos microbiológicos, contudo para melhor adequação higiênica 

durante o preparo, sugere-se a adoção de técnicas rígidas de boas práticas de manipulação e 

inspeções regulares por parte dos gestores. 
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 Este trabalho teve como objetivo secar amostras de 50 gramas de banana 
prata cortada em fatias com espessura de 5 mm, utilizando-se fontes de 
radiação infravermelha, a partir de simulação computacional e 
construção de protótipo para realização do experimento. A distribuição 
do campo eletromagnético foi obtida por meio do software CST Studio 
Suíte® e os resultados foram utilizados para construção do protótipo. As 
amostras foram submetidas à radiação por infravermelho durante o 
período de 70 minutos. As lâmpadas foram desligadas a cada 10 minutos 
para a medição da massa das amostras, verificando-se que houve 
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Palavras-chave:  

Secagem de alimento 

radiação infravermelha 

modelagem 

computacional 

estabilização da massa a partir de 50 minutos. As amostras em cada 
período foram submetidas à análise de umidade. Obteve-se uma redução 
da umidade inicial da banana prata in natura de 69,9 g/100g para 21,2 
g/100 g, sendo este valor compatível com o normalmente adotado para 
a comercialização da banana desidratada. Os resultados confirmaram que 
o uso da radiação infravermelha reduz significantemente o tempo de 
secagem e que é uma técnica promissora para o processamento de 
alimentos. 

  

  

 USE OF INFRARED RADIATION IN DRYING BANANA SAMPLES 

 

 

ABSTRACT 

Keywords:  

Drying food 

infrared radiation 

computational modeling 

This work aimed to dry samples of 50 grams of banana (Musa spp) cut 
into slices with a thickness of 5 mm, using infrared radiation source. A 
prototype for the experiment was built from the results of the computer 
simulation. The distribution of the electromagnetic field was obtained 
using the CST Studio Suíte® software. Infrared radiation was applied to 
the sample for 70 minutes and the lamps were turned off every 10 
minutes to measure the mass. There was a stabilization of the mass after 
50 minutes. Moisture analysis of the samples was performed at the end 
of each period. A reduction in the initial humidity of the fresh banana 
from 69.9 g / 100g to 21.2 g / 100 g was obtained. This is a compatible 
moisture value for the commercialization of dehydrated banana. The 
results confirm that infrared radiation significantly reduces the drying 
time, and this is a promising technique for food processing. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A secagem de alimentos aumenta a vida útil do produto, além de apresentar outras 

vantagens como facilidade no transporte e na comercialização e redução nas perdas pós-

colheita. Para a simulação e o experimento deste trabalho escolheu-se a banana (Musa spp), 

uma das frutas mais produzidas no mundo, que possui elevado valor nutricional 

(EMBRAPA, 2006). A banana desidratada agrega valor comercial ao produto e pode ser 

consumida em até dois anos após sua produção. 

Novos métodos de secagem têm sido pesquisados e entre eles a utilização de 

radiação eletromagnética, com comprimento de onda na faixa infravermelho (IR), que reduz 

significantemente o tempo de retirada de água do alimento  

(KRISHNAMURTHY et al., 2008). No processo de secagem por IR, a maior parte 

da radiação é absorvida por uma fina camada de matéria orgânica e água, então o 

aquecimento é superficial, sendo o calor transmitido ao interior dos alimentos por condução. 
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A energia IR é fortemente absorvida na água no comprimento de onda de 3 μm (ABOUD 

et al., 2019).  

Outras vantagens do uso da desidratação por IR são: economia de tempo, boas 

condições de controle dos parâmetros de aquecimento e fácil integração com processos de 

secagem convectivos, condutivos, por micro-ondas, por vibração, congelamento e vácuo 

(RIADH et al., 2015; KHAMPAKOOL et. al., 2019; ÖZTURK et al., 2017). 

A simulação computacional pode ser utilizada para prever o comportamento do 

processo de secagem a partir da distribuição de energia eletromagnética na amostra. Os 

parâmetros podem ser simulados antes da construção do protótipo e isto permite que o 

melhor arranjo possa ser obtido (SAKARE et al., 2020). A partir da simulação da distribuição 

do campo elétrico na banana é possível ajustar a potência IR aplicada, a distância entre a 

lâmpada e a superfície do alimento, considerando-se determinada espessura.  

O objetivo principal deste trabalho foi obter a banana desidratada por meio de um 

protótipo de secagem, construído a partir da previsão dos parâmetros obtidos pela simulação 

computacional.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O protótipo utilizou lâmpadas IR para aquecer fatias de banana, dispostas em tela 

perfurada cujas dimensões não interferiam na incidência da radiação IR. Para auxiliar na 

construção do protótipo de secador da banana por IR utilizou-se a simulação computacional 

para verificar a distribuição do calor em uma das faces da banana prata em determinado 

arranjo de posicionamento das lâmpadas. O software CST Studio Suíte® foi utilizado para 

determinação da distribuição do campo elétrico, que aplica o método dos elementos finitos, 

com malha em hexaedros, no domínio do tempo.  Os parâmetros da modelagem do campo 

elétrico na amostra estão definidos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Dimensionamento de parâmetros para simulação computacional do campo elétrico na 
amostra 

Parâmetro para cálculo do campo elétrico na amostra Valor  Referência 

Constante dielétrica da banana (ε´) 62 Monteiro (2014) 
Fator de perda (ε´´) 17 Monteiro (2014) 
Distância da fonte IR 0,1 m Catálogo GE (2021) 
Densidade de potência 1200 

W/m2 
Catálogo GE (2021) 

Comprimento de onda 3μm (Aboud et al., 2019) 

Fonte: elaborada pelos autores 
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A banana prata foi cortada em fatias no formato de disco com espessura 

aproximada de 5 mm. O diâmetro escolhido para a fatia de banana usada no experimento foi 

30 mm. Contudo, para a redução do tempo computacional na fase de simulação, utilizou-se 

o recurso da simetria, reduzindo-se todas as dimensões.  A Figura 1 mostra o modelo da fatia 

de banana simulada no software CST Studio Suíte®.   

 

Figura 1 – Modelo da fatia de banana simulada no software CST Studio Suíte®
. A geração do calor por meio 

da radiação IR (representada em vermelho) ocorre devido à penetração do campo elétrico na direção z a partir 
da superfície inferior 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Supondo que a quantidade de energia média transportada pela onda eletromagnética 

equivale à energia térmica transferida ao alimento, o cálculo aproximado da temperatura na 

região da amostra em determinado intervalo de tempo em segundos, foi realizado conforme 

a Equação 1.  

 

T=εcAE022mCP+Ta           (1) 

 

Em que T é a temperatura em oC da superfície com área A em m2; Ta é a temperatura 

ambiente considerada 25 oC no dia do experimento; E0 é o módulo do campo elétrico na 

região considerada em V/m, obtido por meio da simulação; c é a velocidade da luz em m/s; 

ε é a permissividade da banana em F/m; m é a massa da região considerada em kg e CP é o 

calor específico da banana em J/kgoC obtido de Alvarado (1994). 

O protótipo foi então construído com superfícies metálicas que refletem a radiação 

em todas as superfícies da amostra de banana, de modo a reproduzir os perfis de temperatura 

obtidos na simulação computacional. Assim, foi possível reduzir os gradientes de 

temperatura ao longo do tempo de secagem. 
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As fontes de IR escolhidas foram duas lâmpadas incandescentes refletoras de 

aquecimento IR de potência 250 W modelo GE Modelo 250/R/IR/CL.  A Figura 2 mostra 

o esquema do protótipo construído para o experimento e a Figura 3 mostra o arranjo das 

fatias de banana no secador. 

 
Figura 2 – Esquema do protótipo construído para secagem das fatias de banana 

 

 

Figura 3 – Arranjo das fatias de banana no protótipo do experimento 

 

 

As fatias de banana in natura foram submetidas à radiação por infravermelho 

verificando-se a massa das amostras até a estabilização das medidas em 70 minutos. 
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Inicialmente, 50 g de banana descascada em fatias foram posicionadas na tela do protótipo 

e as lâmpadas foram ligadas durante 10 minutos, quando o processo foi interrompido para 

medição da massa das amostras. Então, a amostra foi retirada do secador e embalada para 

ser submetida à análise de umidade. Após o processo foi reiniciado, com secagem por 20 

minutos de nova amostra com massa inicial equivalente (50 g). O procedimento se repetiu 

para 30, 40, 50, 60 e 70 minutos.  A análise foi realizada pelo método de secagem direta em 

estufa, definida em IAL (2005). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 4 mostra a distribuição do campo elétrico ao longo da superfície da 

banana, na qual incide a radiação IR, obtido pela simulação computacional.  A Figura 5 

mostra a penetração do campo elétrico na direção z a partir da base xy, além da superfície no 

sentido para o interior da fruta. 

 

Figura 4 – Distribuição do campo elétrico na superfície de incidência IR.  
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Figura 5 – Penetração do campo elétrico ao interior da banana ao longo do eixo z definido na simulação 
computacional, desconsiderando a superfície de 0,1μm.  

 

Os resultados da simulação mostraram que a distribuição da energia IR na superfície 

da banana submetida à radiação IR foi homogênea, o que evita o surgimento de pontos de 

queima (“hotspots”) no alimento. O campo elétrico médio obtido das componentes Ex, Ey 

e Ez foi 261,27 V/m.  

Por outro lado, a intensidade do campo diminuiu intensamente a partir da superfície 

sendo praticamente nulo a partir de 0,3μm. Isto significa que o aquecimento por IR pode ser 

considerado praticamente superficial. 

A Figura 6 mostra a temperatura obtida a partir da Equação 1, após 6 minutos de 

aquecimento. 

 

Figura 6 – Temperatura na superfície de incidência da radiação infravermelha após 6 minutos. 

 

 

A temperatura na superfície da banana aumentou rapidamente, atingindo o valor 

médio de 63,4 oC em 6 minutos, que é equivalente à temperatura usual do processo de 
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secagem (entre 60 e 70 oC).  Esse valor serve de referência para a comparação entre os 

processos de secagem por convecção e IR. A absorção de energia IR na superfície da banana 

é muito mais rápida no início do processo e depois se equilibra com a difusão do calor para 

o interior da fruta e os fenômenos convectivos nas superfícies. 

A densidade de potência IR aplicada à amostra de banana influencia no tempo de 

secagem, como confirmado pelos resultados da simulação computacional e os estudos 

anteriores. Maiores densidades de potência IR aplicadas ao alimento aceleram o aquecimento 

inicial. Pekke e colaboradores (2013) utilizaram radiação IR com densidade de potência de 

4600 W/m2 para secar fatias de 5 mm de banana. Neste trabalho, o tempo para atingir a 

temperatura de 60 oC foi igual a 2 minutos. Pan e colaboradores (2008) encontraram tempo 

de 4 minutos para que a temperatura atingisse aproximadamente 60 oC utilizando fonte IR 

com potência de 3000 W/ m2. Devido à menor densidade de potência IR aplicada (1200 W/ 

m2), justifica-se o tempo obtido pela simulação computacional neste trabalho, maior que os 

resultados anteriores. 

Os resultados do experimento utilizando o protótipo podem ser observados na 

cinética de secagem obtida na curva da Figura 7. 

 

Figura 7 – Curva de Secagem da banana passa por radiação infravermelha 

 

 

 

A redução de cerca de 70 % da umidade ocorreu em aproximadamente 50 minutos, 

quando as medidas de massa da amostra começaram a se estabilizar. Pekke e colaboradores 

(2013) encontraram redução de aproximadamente 70% de umidade em cerca de 25 minutos, 
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entretanto, utilizando secagem por IR com maior densidade de potência aplicada (4600 

W/m2).  

A taxa de redução da umidade foi significantemente maior que os processos por 

convecção forçada. Oliveira e colaboradores (2017) obtiveram as curvas de secagem da 

banana prata dispostas em bandejas de um secador com circulação de ar a 60 oC. Neste 

trabalho, a amostra de banana desidratada alcançou a umidade de 18% em mais de 8 horas. 

Hanauer e colaboradores (2015) obtiveram resultados semelhantes em 10 horas. Borges e 

colaboradores (2010) avaliaram as curvas de secagem da banana prata alterando a geometria 

da fatia, a velocidade do ar de convecção e sua temperatura. A maior taxa de secagem para a 

banana prata foi obtida nas condições de ar a 70 oC, com velocidade 0,42 m/s e formato de 

corte em fatias em forma de disco. Com estas condições, a amostra de banana teve redução 

de 60 % na umidade em aproximadamente 3 horas. 

Portanto, os resultados encontrados na simulação computacional e no experimento 

foram coerentes com os estudos prévios sobre a secagem da banana.  

O aspecto final do produto pode ser visualizado na Figura 8, que mostra a banana 

desidratada após 70 minutos, embalada para os testes de umidade. Observa-se que não há a 

formação de pontos de queima (“hotspots”) na superfície do alimento. O valor final de 

umidade 21,2 g/100 g está de acordo com o requerido para comercialização do produto 

(JESUS et al., 2005). 

 

Figura 8 – Aspecto final da banana desidratada 
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4 CONCLUSÃO 

 

O uso da radiação infravermelha mostrou-se um método rápido e eficiente de 

secagem da banana prata. A simulação computacional confirmou as condições observadas 

em trabalhos anteriores, podendo-se, portanto, considerar o processo de secagem da banana 

por radiação infravermelha como um problema de difusão de calor da superfície ao interior 

da fruta.  Além disso a modelagem computacional permitiu a previsão de parâmetros de 

aquecimento para a realização do experimento. Houve significativa redução do tempo de 

secagem em relação ao processo de convecção forçada, sem a produção de pontos de queima 

(“hotspots”) na banana desidratada.  Como continuidade desse trabalho está sendo verificada 

a interferência do processo de secagem por radiação infravermelha na qualidade do produto. 
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Palavras-chave:  

Beijus 

Mandioca 

merenda escolar 

O beiju é uma preparação derivada da mandioca comum nas regiões 
Norte/Nordeste onde é produzida e consumida. No estado do Pará, 
existem iniciativas para produção em escala, com boa apresentação e 
criatividade, fazendo associação do beiju com outros ingredientes, tais 
como sucos de frutas, vegetais, oleaginosas, coco dentre outras. Nesta 
pesquisa foram desenvolvidos beijus coloridos como proposta de 
alimento a ser introduzido na merenda escolar.  Foram desenvolvidas 
duas versões de “beijus”, a primeira utilizando goma de mandioca 
pigmentada com extrato de couve e a segunda, pigmentada com extrato 
de cenoura. Após pigmentação e secagem das gomas, as mesmas foram 
misturadas com coco ralado e submetidas a cocção seca para obtenção 
dos beijus. As amostras de beijus foram submetidas as análises de 
umidade, proteína, lipídios, cinzas, carboidratos e atividade de água. Ao 
ser comparado a composição entre os beijus, os de couve apresentaram 
maiores teores de proteínas (3,02±0,71) e menores conteúdos de lipídios 
(3,38±0,11). Comparado a biscoitos tradicionais (maisena e biscoito 
recheado) utilizados como lanche nas escolas, os beijus apresentaram 
menores teores de gordura. A sua utilização como opção de lanche na 
merenda escolar em substituição aos biscoitos tradicionais são 
interessantes sob o ponto de vista nutricional, principalmente quando se 
objetiva a redução de ingestão de gorduras, e cultural pois trata-se de uma 
preparação de identidade cultural. 

  

  

 

 

 

 

 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 
30 

 

 
COLORFUL “BEIJUS”: NUTRITIONAL VALUE AND CULTURAL 
RESCUE 

 

 

ABSTRACT 

Keywords:  

Beijus 

Cassava 

school meals  

Beiju is a preparation derived from cassava common in the North / 
Northeast regions where it is produced and consumed. In the state of 
Pará, there are initiatives for scale production, with good presentation 
and creativity, associating “beijus” with other ingredients, such as fruit 
juices, vegetables, oilseeds, coconut, among others. In this research, 
colorful “beijus” was developed as a food proposal to be introduced in 
the school lunch. Two versions of “beijus” were developed, the first 
using cassava gum pigmented with collard greens extract and the second, 
pigmented with carrot extract. After pigmentation and drying of the 
gums, they were mixed with grated coconut and subjected to dry cooking 
to obtain the “beijus”. The “beijus” samples were subjected to analyzes 
of moisture, protein, lipids, ash, carbohydrates and water activity. The 
collard “beijus”, had higher protein content (3.02 ± 0.71) and lower lipid 
content (3.38 ± 0.11). Compared to traditional cookies (cornstarch and 
stuffed biscuits) used as a snack in schools, “beijus” had lower levels of 
fat. Its use as a snack option in school meals to replace traditional cookies 
is interesting from a nutritional point of view, especially when it aims to 
reduce fat intake, and culturally because it is a preparation of cultural 
identity. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais com rica variedade em recursos 

naturais. A culinária brasileira incorpora a cultura original de populações indígenas, africana, 

portuguesa, espanhola, italiana, alemã, polonesa, francesa, holandesa, libanesa, japonesa, 

entre outras. Muitos alimentos típicos da nossa terra são bem conhecidos, como a mandioca 

e a goiaba. Mudanças no padrão de vida e consumo da população brasileira têm sido 

associadas ao aumento de incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e com 

altas prevalências de deficiências nutricionais, (BRASIL, 2006; 2015). 

A quebra de um hábito pode ser gerado mediante uma evolução nas informações 

transmitidas para que as pessoas façam uma tomada de decisão. Desde o século passado vem 

sendo observado que o mundo sofre uma série de transformações entre as quais, as mais 

perceptíveis foram os fenômenos de urbanização e da globalização (BLEIL, 1998). 

Um dos produtos provenientes da mandioca é o beiju, obtido da fécula de mandioca. 

É um produto regional que tem diversas formas e temperos, dependendo da região onde é 

produzida e consumida. No estado do Pará, existem iniciativas para produção em escala 
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maior, com boa apresentação e criatividade, fazendo associação do beiju com ingredientes 

de essência de frutas por exemplo (goiaba, maracujá, coco etc.) (ALVES, 2012).  

Segundo Quaioti e Almeida (2006), as crianças têm preferência pelo sabor doce e 

parecem predispostas aos alimentos com alta densidade calórica, estes geram maior sensação 

de saciedade e costumam ter boa palatabilidade. Por isso, optam por alimentos ricos em 

carboidratos, açúcares, gorduras e sal. De acordo com os relatórios de pesquisa de 

orçamentos familiares (POF) sobre a análise do consumo alimentar pessoal no Brasil no 

período 2008-2009, verificou-se que entre os grupos de alimentos estudados, o biscoito 

recheado destacou-se como um dos mais importantes marcadores de consumo não saudável, 

seguido pelos refrigerantes, doces, pizza e salgadinhos industrializados. Esse alto consumo 

de alimentos com adição de açúcares pode substituir e/ou reduzir o consumo de alimentos 

importantes para uma alimentação saudável (IBGE, 2011). Este trabalho teve como objetivo 

desenvolver e avaliar o valor nutricional de “beijus” coloridos com extrato de couve e 

cenoura como uma opção de lanche, de identidade cultural, para ser ofertado nas merendas 

das escolas. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Obtenção das gomas pigmentadas  e desenvolvimento dos “beijus” 

A goma de mandioca e os vegetais (couve e cenoura) foram adquiridos em uma 

feira da cidade de Belém. Os vegetais foram: higienizados e sanitizados em solução a 200ppm, 

liquidificados com o auxílio de água (aproximadamente 500ml) sendo a mistura coada, 

obtendo-se os extratos de couve e cenoura.  

Os extratos vegetais  foram misturados nas gomas de mandioca e mantida em 

repouso por 48 horas sob refrigeração (5°C). Após esse período de pigmentação, iniciou-se 

o processo de secagem. A goma úmida foi colocada em um refratário, onde permaneceu em 

temperatura ambiente por 2 horas, em seguida foram depositadas em peneiras para 

escoamento dos líquidos, sendo mantidas em refrigeração por 24 horas. Após a goma seca, 

ela foi coada e armazenada em sacos de alimentos e mantidas sob refrigeração (5°C). 

Para a elaboração dos beijus foram utilizados a goma pigmentada e coco ralado 

adocicado (industrializado) (Tabela 1). Os ingredientes foram misturados, dispostos em 

assadeiras e levados em forno doméstico a 180°C por 20 minutos.  
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Tabela 1. Descrição dos ingredientes utilizados para elaboração dos beijus.  

               Ingredientes Percentual (%) 

Goma pigmentada 92 

Coco seco ralado adocicado 8 

 
 
 

2.2. Caracterização físico-química 

As amostras de Beijus foram submetidas as análises: 

-Atividade de água: Medida direta, em instrumento termohigrômetro AquaLab 

(Series 3TE da DECAGON), com controle interno de temperatura a 25 °C. 

-Umidade: Realizada de acordo com o método perda por dessecação – secagem 

direta em estufa segundo técnica descrita pelo Instituto AOAC (1997).  

- Cinzas: Determinado pelo método gravimétrico, por incineração em forno mufla 

até peso constante de acordo com AOAC (1997), método n° 923.03. 

- Proteína: Determinado pelo método de Kjeldahl, em digestor com fator de 

correspondência nitrogênio-proteína de 6,25, de acordo com a AOAC (1997) método n° 

920.87. 

- Lipídios totais: Determinado por extração com éter de petróleo em aparelho tipo 

Soxhlet, de acordo com a AOAC (1997), método n°922.06. 

- Carboidratos: Determinado por diferença, segundo Resolução n°360 de 23 de 

dezembro de 2003 (BRASIL, 2003). 

- Valor calórico: calculado baseando-se na composição centesimal, utilizando os 

coeficientes de Atwater (WATT; MERRILL, 1963) que considera 4 kcal/g para proteínas e 

carboidratos e 9 kcal/g para lipídios. 

Todas as análises foram feitas em triplicata. Os resultados de macronutrientes 

obtidos foram comparados aos macronutrientes descritos nos rótulos de biscoitos do tipo 

“maisena” e “recheado” comerciais, duas opções de lanches bem comuns no grupo infantil. 

A lista de ingredientes dos biscoitos comerciais também foi identificada para comparação 

com os beijus elaborados. 

 

2.3. Análise estatística 

Os dados foram tabulados e agrupados em planilha Excel, sendo aplicado os testes 

de Tukey e a Análise de Variância (ANOVA) para as devidas comparações de médias, 

utilizando o programa Statistic 5.0. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da composição centesimal dos beijus elaborados encontram-se na 

tabela 2. As amostras apresentaram teor de umidade superior ao preconizado na Instrução 

Normativa nº 23/2005 do MAPA para fécula de mandioca (goma de mandioca) que deve ser 

<14%, não havendo diferença significativa entre eles.  No trabalho de Mariane et al, (2015), 

buscou-se avaliar as características físicas, químicas e sensoriais de biscoitos elaborados a 

partir de farelo de arroz e farinhas de arroz e soja  em que obteve-se os seguintes resultados: 

farinha de arroz + farinha de soja (7,96%); farelo de arroz + farinha de soja (7,36%); farinha 

de arroz + farelo de arroz + farinha de soja (7,06%) e a farinha padrão (6,45%), quando 

comparados aos encontrados percebe-se que a umidade das amostras de beijus foram 

superiores. Os valores obtidos nesse trabalho apresentaram-se situados acima do teor de 

umidade máxima para biscoitos, (BRASIL, 1978; SCOTT, 1957). Esse resultado pode ser 

justificado pela maior facilidade que a goma possui de absorver água.  

As amostras apresentaram diferenças significativas quanto ao teor de proteínas, 

tendo o “beiju couve” a o maior valor (2,82%). Esta diferença pode ser justificada, devido a 

folha de couve apresentar em sua composição maior teor proteico (2,9g/100g), quando 

comparada a cenoura (1,3g/100g) (TACO, 2004). Entretanto, apesar dos beijus coloridos 

apresentarem valores relativamente baixos, ainda sim, são superiores a fécula da mandioca (1 

a 2%). A fécula de mandioca possui um baixo teor de proteína, em média 0,5%, o que refletiu 

nos resultados obtidos nesta pesquisa. Os beijus coloridos apresentaram maior teor de 

proteína do que o encontrado no estudo de Pereira e colaboradores (1999) ao produzir 

biscoitos de féculas de mandioca (0,17%).   

O quantidade de lipídico encontrados foi de 3,38% no beiju couve e 5,87% no beiju 

cenoura, sendo um resultado inferior ao encontrado por Santos et al (2012), cujo valor foi 

7,37% de lipídios em seus biscoitos a base de fécula da mandioca.  

No que diz respeito ao valor de carboidratos, os beijus apresentam elevadas 

quantidades deste macronutriente, 76,36% (beiju couve) e 77,24% (beiju cenoura), resultados 

similares obtidos por Santos et al (2012) com 76,16% em biscoitos feitos a partir da fécula da 

mandioca.  

De acordo com a legislação o teor máximo de cinzas permitido em biscoitos é 3% 

(BRASIL, 1978). Neste estudo, o teor de cinzas do beiju cenoura e beiju couve, foram 0,67% 

e 0,6% , logo, tais resultados, encontram-se dentro do estabelecido  pela legislação 

brasileira  (BRASIL, 1978). O conteúdo de cinzas contidos em um alimento representa o 
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resíduo inorgânico que permanece após a queima da matéria orgânica, vale ressalta que, a 

fécula não possui quantidade significativa de minerais como fósforo, magnésio, potássio, 

ferro, manganês e zinco, o que refletiu nos resultados.  

O valor energético dos beijus de couve e cenoura foram de  373,87/100g e 

364,03/100g kcal, couve e cenoura. 

Sarantópoulos et al. (2001) recomenda um intervalo de atividade de água de 0,1- 0,3 

para garantia da estabilidade das características ao longo do armazenamento, comparando os 

valores de atividade de água obtidos com esta recomendação, os mesmos encontram-se 

adequados. Jardim (2010) afirma que mudanças físicas, como a crocância de biscoitos, 

dependem significativamente deste parâmetro.  

 
Tabela 2 – Composição centesimal do beiju couve e beiju cenoura 

Parâmetros (%) Beiju de Couve Beiju de Cenoura 

Umidade 15,76±0,39a 15,39±0,38a 

Proteína 3,02±0,71a 1,70±0,21b 

Lipídios 3,38±0,11a 5,87±0,53b 

Carboidratos 77,24±0,3a 76,36±0,2b 

Cinzas 0,6±0,07a 0,67±0,03b 

Aw 0,31±0,002a 0,27±0,006b 

Valor energético (Kcal) 373,8±0,56a 364,03±0,69b 

Média ±Desvio. Letras diferentes na mesma linha representam diferenças estatísticas a 5%. 
 
 

Ao comparar a quantidade de macronutrientes dos beijus obtidos com a de 

biscoitos de tipo “maisena” e “recheados” (tabela 3), usualmente consumidos por crianças 

em idade escolar, observa-se valores menores de lipídios e calorias.  

Nobre e seus colaboradores (2012), destacam o fato, de que os biscoitos de maisena 

e recheados, apresentam elevada quantidade de açúcar refinado, e foi identificado que o 

consumo deste tipo de alimento é o padrão alimentar adotado por escolares. Em 

contrapartida, os beijus, podem ser possíveis substitutos na merenda escolar, pois possuem 

textura e crocância. Ressalta-se que os hábitos alimentares são formados desde a infância, e 

são mantidos ao longo da vida, logo, é importante que as crianças estejam inseridas em 

políticas de alimentação e nutrição, e assim evitar o surgimento de doenças crônicas na vida 

adulta (NOBRE, 2012). 
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Tabela 3 – Valor nutricional dos beijus couve, beiju cenoura, biscoito do tipo “ maisena” e biscoito do tipo “ 
recheado” (para 100g de produto) 

Parâmetros (%) Beiju de 
Couve 

Beiju de 
Cenoura 

Biscoito tipo 
“Maisena”* 

Biscoito tipo “ 
Recheado”* 

Proteína 3,02±0,71a 1,70±0,21b 7,4±0,37c 6±0,18c 

Lipídios 3,38±0,11a 5,87±0,53b 11,06±0,48c 17,3±0,12d 

Carboidratos 77,24±0,3a 76,36±0,2b 70±1,22c 66,6±1,73c 

Valor energético 
(Kcal) 

373,8±0,56a 364,03±0,69b 409,14±0,22c 446,1±0,17c 

*Informação retirada da tabela nutricional descrita nos rótulos. Média±Desvio. Letras diferentes na mesma linha 
representam diferenças estatísticas a 5%. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Após análise dos resultados, observou-se que os beijus coloridos de couve e 

cenoura apresentam menor quantidade de proteínas, em comparação aos biscoitos 

industrializados, em virtude da presença do  componente trigo, soro do leite nos mesmos, 

que por sua vez, acabam tornando os biscoitos com teor proteico mais elevado ao comparar 

aos beijus. Entretanto, tais produtos são ricos em gorduras saturadas e 

carboidratos  refinados e o seu alto consumo está relacionado ao aumento do excesso de 

peso e obesidade. 

Os beijus, como é um produto de origem vegetal, apresenta-se como uma 

interessante opção na alimentação dos escolares, tanto do ponto de vista nutricional como 

também sob a perspectiva cultural, pois fortalece e resgata a cultura local, através do 

incentivo ao seu consumo. 
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A demanda cada vez maior por produtos alimentícios 
microbiologicamente seguros, principalmente aqueles in natura ou frescos 
tem alavancado a busca por agentes antimicrobianos naturais capazes de 
eliminar bactérias causadoras das Doenças Transmitidas por Alimentos 
(DTA). Sabe-se que os agentes desinfetantes utilizados rotineiramente 
pelas indústrias de alimentos são eficientes contra bactérias planctônicas 
(não aderidas à superfície), no entanto, apresentam a desvantagem em 
serem tóxicos e não biodegradáveis, com capacidade de se acumular no 
ambiente em doses sub-letais. Além disso, esses produtos químicos têm 
baixa eficiência na eliminação das bactérias aderidas à superfície e que 
pode levar a formação de biofilme. Essas estruturas bacterianas, o 
biofilme, garantem a permanência dessas bactérias no ambiente, 
colocando em risco permanente a produção de alimentos. Para superar 
essas desvantagens, agentes antibacterianos naturais se destacam, sendo 
a Moringa oleifera uma candidata em potencial. Essa planta é 
historicamente utilizada por povos da Índia e África como fonte de 
nutrientes, sendo aplicadas para a clarificação de águas e o tratamento de 
doenças. As partes vegetais da M. oleifera como raiz, caule, folha e 
sementes estão sendo aplicadas contra tumores, úlceras gástricas, vírus, 
bactérias, parasitas, auxiliando na regulação da pressão arterial e no 
fortalecimento do sistema imunológico, sendo então comercializadas e 
ganhando atenção do mundo. A presente revisão forneceu um panorama 
geral sobre as principais propriedades químicas e compostos bioativos 
encontrados na M. oleifera, dando destaque as suas propriedades 
antibacterianas e anti-biofilme que a tornam uma excelente candidata 
para o controle de contaminações microbiológicas relacionada às DTA. 
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Por fim, fica evidente que a M. oleifera é de fato um agente natural capaz 
de mitigar essas contaminações. 

  

  

 
MORINGA OLEIFERA FOR CONTAMINATION CONTROL IN 
THE FOOD INDUSTRY: A BRIEF REVIEW 

 

 

ABSTRACT 

Keywords:  

Moringa oleifera 

Foodborne Diseases 

Food Safety 

Antibacterial Agent 

Biofilm 

The ever-increasing demand for microbiologically safe food products, 
especially those in nature or fresh, is increasing the search for natural 
antimicrobial agents capable of eliminating bacteria that cause 
Foodborne Diseases (FBD). The disinfectant agents routinely used in the 
food industry are known to be effective against planktonic bacteria (non-
surface attached), however, they have the disadvantage of being toxic and 
non-biodegradable, with the capacity to accumulate in the environment 
in sub-lethal doses. In addition, these chemicals have low efficiency in 
eliminating bacteria adhered to the surface and that can lead to biofilm 
formation. These bacterial structures, the biofilm, ensure that these 
bacteria remain in the environment, putting food production at 
permanent risk. To overcome these disadvantages, natural antibacterial 
agents stand out, with Moringa oleifera being a potential candidate. This 
plant is historically used in India and Africa as a source of nutrients, 
applied for water clarification and disease treatment. The plant parts of 
M. oleifera as root, stem, leaf and seeds are being applied against tumors, 
gastric ulcers, virus, bacteria, parasites, helping in the regulation of blood 
pressure and in the strengthening of the immune system, being then 
commercialized and gaining attention of the world. The present review 
provided an overview of the main chemical properties and bioactive 
compounds found in M. oleifera, highlighting its antibacterial and 
antibiofilm properties that make it an excellent candidate for the control 
of microbiological contaminations related to FBD. Finally, it is evident 
that M. oleifera is indeed a natural agent capable of mitigating these 
contaminations. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processamento de alimentos a nível industrial é uma das atividades comerciais 

que mais impactam na disponibilidade e qualidade dos alimentos à população mundial. 

Contudo, não é raro que contaminações microbianas ocorram durante o processamento 

desses alimentos, causando as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), colocando em 

risco milhares de consumidores todo ano (PIRES et al., 2021). É estimado que as DTA se 

agravem nesse século por conta das mudanças climáticas, crescimento populacional, 

aumento no índice de pobreza e pela exportação de alimentos e rações animais (ANVISA, 

2020). O controle dessas contaminações é uma constante na prática da indústria de alimentos, 

os quais utilizam majoritariamente produtos químicos e sintéticos com atividade contra 
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microrganismos patogênicos (TSAI; HUANG; WILSON, 2021). Porém, esses produtos são 

tóxicos e apresentam baixa biodegradabilidade, portanto, podem se acumular no ambiente 

em doses sub-letais, condição que favorece o surgimento de microrganismos resistentes 

(DUZE; MARIMANI; PATEL, 2021). Diante disso, a pesquisa por alternativas aos produtos 

químicos tem se intensificado na última década, com destaque aos produtos naturais, os quais 

além de apresentarem atividade contra microrganismos, são biodegradáveis e não tóxicos ao 

meio ambiente (EFENBERGER-SZMECHTYK; NOWAK; CZYZOWSKA, 2021; SUNG 

et al., 2013). Dentre as potenciais candidatas está a Moringa oleifera Lam., que recentemente 

foi descrita quanto a sua potencialidade para eliminar bactérias associados a surtos 

alimentares e às doenças veiculadas em meio hídrico (DELELEGN; SAHILE; HUSEN, 

2018; VUNAIN et al., 2019). Além disso, apresenta capacidade de eliminar biofilmes 

bacterianos de superfícies típicas da indústria de alimentos, como o aço inoxidável, 

poliestireno, PVC e borracha  (LEE et al., 2017; KHALIL; RABIE, 2019; OLIVEIRA et al., 

2018). Portanto, diante da importância em prevenir ou combater as contaminações 

alimentares, assim prevenindo/reduzindo a ocorrência de DTA, a presente revisão objetivou 

apresentar artigos científicos que se destacaram por aplicarem estrategicamente a M. oleifera 

para o controle de microrganismos patogênicos que prejudicam a produção de alimentos. 

Esta revisão forneceu uma visão geral da M. oleifera, a fim de estabelecer convincentemente 

a sua potencialidade como um agente sanitizante, sendo uma alternativa promissora aos 

produtos convencionalmente utilizados. 

 

 

2. MORINGA OLEIFERA E SUAS PROPRIEDADES QUÍMICAS E 

COMPOSTOS BIOATIVOS  

 

A moringa é uma árvore pertencente à família Moringaceae, a qual possui outras 13 

espécies, dentre essas a Moringa oleifera Lam, originaria da Índia e cultivada também em outros 

países (FAROOQ; KOUL, 2020). Antigamente a moringa era utilizada para alívio das dores 

em tempos de guerra, assim como suas estruturas eram usadas como fonte de alimentação 

(IJAROTIMI; ADEOTI; ARIYO, 2013).  

Em virtude da fácil adaptabilidade dessa planta em diferentes climas e solos, seu 

uso atualmente se tornou abrangente, tendo múltiplas aplicações na área médica, tratamento 

de água, agrícola, biocombustível, terapêutica, nutricional e alimentar, sendo que 

praticamente todas as estruturas vegetativas da moringa podem ser aproveitadas 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 

 

 

41 

(GRANELLA et al., 2021; GUPTA et al., 2018; LIN; ZHANG; CHEN, 2018; OLIVEIRA 

et al., 2020b).  

A moringa é conhecida por apresentar atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, 

antioxidante, antiúlcera, além de auxiliar no combate a doenças como diabetes, câncer e 

obesidade. Essas propriedades são em virtude da presença de grandes quantidades de 

compostos bioativos como polifenóis, carotenoides, alcaloides, terpenóides, flavonoides, 

taninos etc. Esse vegetal apresenta também um alto valor nutricional, sendo rico em diversos 

nutrientes como minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, ácidos graxos e fibras, dentre 

esses podemos destacar: cálcio, ferro, zinco, potássio, ácido fólico, magnésio e vitaminas A, 

B, C, D e, (GOPALAKRISHNAN; DORIYA; KUMAR, 2016; SAUCEDO-POMPA et al., 

2018). Alguns compostos bioativos extraídos de diferentes estruturas vegetativas da M. 

oleifera, assim como suas aplicações, são apresentadas na Figura 1. 

Considerando a relevância dos compostos bioativos, tem-se dedicado maior 

atenção para determinação de procedimentos efetivos na extração, análise e processamento 

da moringa, pois o uso de extratos vegetais ricos em compostos antimicrobianos de origem 

vegetal vem aumentado. Os polifenóis, um dos principais fitoquímicos encontrados na M. 

oleifera controlam o desenvolvimento de uma ampla gama de microrganismos, viabilizando 

sua aplicação na produção alimentícia. Esses fitoquímicos podem ser extraídos de 

praticamente todas as partes da planta como raiz, caule, flores, vagens, sementes e folhas. 

Atualmente plantas com propriedades medicinais têm sido usadas para extração desses 

compostos biologicamente ativos, os quais são considerados responsáveis por inúmeras 

funções biológicas benéficas (MA et al., 2020). 

Figura 1. Compostos bioativos obtidos de diferentes partes vegetativas da M. oleifera. 
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Outro fator importante relacionado aos fitoquímicos encontrado na M. oleifera é o 

alto teor dos compostos fenólicos, os quais podem substituir antioxidantes sintéticos em 

indústrias e fertilizantes químicos. Essa substituição representa uma alternativa sustentável e 

atóxica, evitando danos à saúde e prevenindo algumas doenças bacterianas e poluição 

(FAROOQ; KOUL, 2020). 

Com relação ao potencial alimentar da M. oleifera, esse vegetal apresenta elevado 

valor nutricional. A análise realizada por Fernandes et al. (2021) caracterizou a composição 

de flores, vagens e sementes.  Os nutrientes encontrados em quantidades consideráveis 

foram os carboidratos, proteínas e gorduras com 79,6 ± 0,1 g/100 g (vagens), 31,88 ± 0,08 

g/100 g (sementes), 26,6 g/100 g (sementes), respectivamente. Apesar das sementes 

fornecerem um valor energético maior (522,2 ± 0,5kcal/100 g) que as outras estruturas 

estudadas, a porção lipídica foi maior em vagens e flores. Além disso nas vagens e flores 

foram identificados 21 ácidos graxos, enquanto nas sementes foram somente 14 tipos. Foi 

verificado também açucares livres, ácidos orgânicos, tocoferóis e fenóis. O α- tocoferol 

juntamente com os fitoquímicos possuem boa atividade antioxidante, antiinflamatória, 

antimicrobiana e citotóxica. Dessa forma, verifica-se que as diferentes estruturas da moringa 

podem ser utilizadas como ingredientes para o desenvolvimento de diversos alimentos, 

sendo uma alternativa no enfrentamento a desnutrição e problemas relacionados à saúde. 

Como observado na Tabela 1, os nutrientes prevalecentes encontrados na M. oleifera 

são carboidratos, fibras e proteínas com 79,6±0,1g/100g (vagens), 32,8±0,2g/100g (folhas) 

e 31,88±0,08g/100g (sementes), respectivamente.  A partir dessas estruturas, também pode 

ser obtido outros nutrientes como açúcares, gorduras, ácidos graxos e vitaminas. 

Quanto aos minerais verificados na M. oleifera, a Tabela 1 indica que esses podem 

ser adquiridos principalmente de folhas, vagens e sementes, sendo encontrado diferentes 

macro e microminerais. Os minerais predominantes identificados foram cálcio e potássio 

com conteúdo entre 291 mg/100g e 5190 ±5,77 mg/100g e 1435 ±2.89 mg/100 a 2815 

mg/100g, respectivamente, enquanto o teor de cobre foi o menor comparado aos outros 

minerais com 0,81 ± 0,01 mg/100 g. A ingestão diária de minerais é essencial, auxilia na 

prevenção e tratamento de várias doenças. A deficiência de minerais, principalmente cálcio, 

ferro, potássio e magnésio, podem acarretar perda de força muscular, massa muscular e, 

consequentemente afetar o desempenho físico, particularmente em pessoas idosas. Assim, o 

consumo se torna necessário em todas as fases da vida, favorecendo o envelhecimento 

saudável (VAN DRONKELAAR et al., 2018). 
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A diferença de conteúdo dos compostos bioativos da M. oleifera é associada aos 

fatores ambientais em que a planta está inserida como tipo de solo, condições climáticas, 

período de colheita, processamento e disponibilidade de água e minerais para 

desenvolvimento da planta (AFZAL et al., 2020; ZHU; YIN; YANG, 2020). 

Neste sentido, todos os extratos vegetativos da M. oleifera podem ser alternativas 

promissoras no melhoramento e enriquecimento do valor nutricional de vários alimentos e 

com potencial para aplicações em outros setores industriais, principalmente o farmacêutico, 

devido a existência de nutrientes essenciais para à saúde humana, como também dos 

inúmeros fitoquímicos que atuam como compostos bioativos. 

 

 

3. PROPRIEDADE ANTIBACTERIANA DA M. OLEIFERA E TENDÊNCIAS 

PARA SUA APLICAÇÃO  

 

Segunda a Food and Drug Administration (FDA) localizada nos Estados Unidos, os 

principais patógenos transmitidos por alimentos são Escherichia coli, Salmonella sp., Listeria sp., 

Cyclosporo sp. e Hepatite A (FDA, 2020). No Brasil, além da E. coli e Samonella sp., outras 

agentes etiológicos são os causadores da DTA, como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Rotavírus e Norovírus (ANVISA, 2020). A seguir, alguns estudos foram destacados, os quais 

descreveram a potente atividade antibacteriana da M. oleifera contra bactérias de interesse para 

a produção de alimentos. Oportunamente, para melhor compreensão, foi reunido 

informações relacionadas a atividade antibacteriana relacionada à M. oleifera na Tabela 01.  

As propriedades antibacterianas da M. oleifera são majoritariamente atribuídas aos 

fitoquímicos e proteínas encontradas em diversas partes dessa planta, seja nas sementes, 

casca da sementes, folhas e raiz. A semente é de longe a parte vegetal da M. oleifera mais 

explorada em diversos setores da pesquisa e indústria. Isso ocorre porque nela é possível 

encontrar compostos da classe dos isotiocianatos como 4-O-(alfa-L-ramnopiranosiloxi)-

benzilglucosinolato e 4-[(4′-O-acetil-α-L-ramnosiloxi)-benzil] isotiocianato, que juntos são 

capazes de inibir S. aureus, S. epidermis, Bacillus subtilis, Epidermophyton floccosum eTrichophyton 

rubru (PADLA et al., 2012). O possível mecanismo de ação imposto por esses isotiocianatos 

é semelhante aos peptídeos catiônicos, os quais ao atravessarem a membrana bacteriana por 

possuírem propriedades lipofílicas e eletrofílicas favoráveis, acabam perturbando o potencial 

elétrico da membrana, causando a perda de integridade da mesma (DUFOUR; STAHL; 

BAYSSE, 2015). 
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Da extração do pó das sementes da M. oleifera utilizando apenas acetona como 

solvente, e posterior aplicação de 6,25 mg/ml desse extrato foi possível verificar a inibição 

da Salmonella typhii (DELELEGN; SAHILE; HUSEN, 2018). Essa bactéria é a causadora da 

febre tifóide, sendo veiculada em água e alimentos. Em estudo recente Sharma et al. (2020) 

utilizaram o subproduto gerado após extração do óleo da semente da M. oleífera, designado 

como farinha das sementes. O extrato foi empregado como revestimento a base de 

quitosana, demonstrando eficácia antioxidante e antibacteriana contra E. coli e B. cereus em 

salsichas de frango. Ainda, os autores descreveram que o possível mecanismo de ação 

envolvido na atividade antibacteriana descrita diz respeito a alterações na permeabilidade da 

membrana celular bacteriana, a qual pode ter afetado irreversivelmente a viabilidade celular 

pelo extravasamento de constituintes celulares importantes. 

Extratos das sementes da M. oleifera estão sendo cada vez mais utilizados para a 

síntese de nanopartículas verdes. Nessa condição, a M. oleifera atua como agente redutor e de 

revestimento da nanopartícula, fornecendo grupos funcionais como polifenóis e flavonoides, 

os quais são importantes para a atividade antibacteriana dessas nanoestruturas. Mehwish et 

al. (2021) sintetizaram nanopartículas de prata (Ag) com extrato da M. oleifera (MOS-AgNPs) 

e verificaram taxas de inibição de 98,2%, 92% e 78,7% para E. coli, S. typhimurium e S. aureus, 

respectivamente, após 24 h de exposição à 100 µg/ml de MOS-AgNPs. Em outro estudo, 

nanopartículas de magnetita (Fe3O4) sintetizadas com extrato salino das sementes da M. 

oleifera inibiram aproximadamente 99% das S. aureus em apenas 10 min, sob uma dose de 12 

mg/ml e 0,8 mg/ml do extrato da moringa e nanopartículas, respectivamente (OLIVEIRA 

et al., 2020b).  

Outro composto amplamente cotado por seu potencial antibiótico e encontrado 

em sementes e raízes da M. oleifera é a pterygospermin, que também inibiu diversas bactérias de 

interesse alimentar e aquático. No entanto, sua utilização caiu em desuso por ser um 

composto não estável em condições ambientais, inviabilizando seu isolamento e purificação 

(HORWATH; BENIN, 2011).  

As folhas também apresentam grande potencial para ser utilizado como um agente 

antibacteriano pois é uma rica fonte em flavonoides, os quais são conhecidamente ativos 

contra bactérias, incluindo as cepas patogênicas S. aureus e Bacillus subtillis (YAN; LIPING; 

YONGLIANG, 2020). A ação contra bactérias imposta pelos flavonoides são, geralmente, 

perturbação à membrana citoplasmática, inibição da síntese de ácido nucleico ou inibição da 

cadeia energética bacteriana (CUSHNIE; LAMB, 2011). Extratos metanólicos das folhas da 
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M. oleifera apresentaram também atividades contra a S. aureus, S. epidermides e E. coli, sendo 

essa atividade relacionada aos compostos fenólicos ativos (GUILLÉN-ROMÁN et al., 2018). 

Para as demais partes da planta também há relatos sobre a presença de compostos 

ativos contra bactérias. O extrato clorofórmico da casca da raiz da M. oleifera isolou uma 

aglicona chamada de (N- benzil, S-etiltioformato), a qual apresentou uma potente atividade 

contra S. aureus, S. dysenteriae, Shigella boydii e S. typhii (NIKKON; ZAHANGIR; RAHMAN, 

2003). O extrato da casca das sementes da M. oleifera utilizando acetato de etila como solvente, 

apresentou atividade contra S. aureus, Citrobacter freundii, Bacillus megaterium e Pseudomonas 

fluorescens (ZAFFER et al., 2014). 

A síntese de revestimentos biodegradáveis para conservação de alimentos também 

encontraram na M. oleifera um candidato em potencial a ser considerado. Além de possuir 

propriedades compatíveis ao consumo humano, sendo não tóxicas e com valor nutricional 

agregado, apresentam propriedades antibacterianas e antifúngicas significativas (SILVA et al., 

2021).O revestimento produzido a partir da combinação do pó das sementes da M. oleifera e 

o polímero sintético poli (butileno adipato-co-tereftalato), conhecido como PBAT, foi capaz 

de prolongar o tempo de armazenamento de morangos, ao mesmo tempo que reduziu a 

vulnerabilidade ao ataque de fungos (VERDI et al., 2021). Outra abordagem utilizou extrato 

da folha da M. oleifera com pele de baiacu para desenvolver um filme gelatinoso para revestir 

queijo Gouda, o qual foi eficiente para inibição da Listeria monocytogenes e da oxidação lipídica 

(LEE; YANG; SONG, 2016). A inédita combinação das nanopartículas de prata, sintetizadas 

a partir do extrato das folhas da M. oleifera, à filmes de polietileno de baixa densidade, foi 

descrita recentemente. Essa inovação se mostrou eficiente como embalagem de alimentos, 

com atividade antibacteriana expressiva contra E. coli, no entanto sem ação contra Salmonella 

typhi, Bacillus cereus e Pseudomonas aeruginosa (CHOUGULE et al., 2021).  

 

 

4. PROPRIEDADE ANTI-BIOFILME DA M. OLEIFERA E PERSPECTIVA DE 

UTILIZAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS  

 

O controle efetivo de contaminações microbiológicas dentro da indústria de 

alimentos é um desafio constante. Esse desafio se aprofunda significativamente quando essas 

contaminações estão incrustadas às superfícies industriais, as quais se revelam mais 

resistentes à remoção física e química quando comparada aos microrganismos planctônicos 

(não aderidos à superfície)(BHARDWAJ et al., 2021). Essas incrustações, também chamadas 
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de biofilme, é largamente estudada por ser o arcabouço de bactérias envolvidas nas 

contaminações industriais e nas DTA. Os biofilmes bacterianos, de modo geral, é uma 

comunidade de microrganismos aderidas entre si e com a superfície, as quais estão protegidas 

por uma matriz de exopolissacaridica autoproduzida (RAMOS-VIVAS et al., 2019). A 

presença de biofilmes em superfícies em contato com o alimento processado coloca em risco 

a qualidade do alimento e, por consequência, o consumidor. 

O protocolo de higienização adotado por grande parte das empresas de alimentos, 

chamado de Clean-In-Place (CIP), preconiza a aplicação de produtos químicos e sanitizantes 

por determinado tempo e temperatura para limpeza das superfícies internas das tubulações 

industriais. Após a execução da  CIP, é esperada a eliminação total das bactérias não aderidas. 

No entanto, para as bactérias aderidas aos biofilmes, esse protocolo muitas vezes não é 

efetivo (TAN; KARWE, 2021), as quais acabam permanecendo no ambiente de produção 

de alimentos. Portanto, é imperativo que novos agentes antibiofilmes sejam descobertos, 

priorizando aqueles que sejam naturais, para o controle dos biofilmes bacterianos. Nesse 

cenário, em vista da competente atividade da M. oleifera contra bactérias planctônicos 

(descrito no item 3. Propriedade antibacteriana da M. oleifera e tendências para sua aplicação), ela se 

torna uma importante candidata como agente anti-biofilme. A seguir, foram destacados 

estudos que demonstram convincentemente a potencialidade dessa planta contra biofilmes 

bacterianos associados à contaminação de alimentos.  

Um dos primeiros estudos relevantes a empregar a M. oleifera para o controle de 

biofilmes bacterianos, utilizaram especificamente os flavonoides extraídos da casca da 

sementes contra a formação e à adesão inicial dos biofilmes S. aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

Candida albicans. Esse estudo descreveu resultados promissores na inibição dos biofilmes, os 

quais foram comparáveis ao gentamicina e anfotericina B, antibióticos administrados 

rotineiramente em infecções bacterianas e fúngicas, respectivamente. A eficiência observada 

está relacionada a difusão dos flavonoides pela matriz extrapolissacarídica, alcançando as 

bactérias dentro do biofilme. Á saber, os desinfetantes tradicionais geralmente não 

conseguem se difundir pela matriz, impedindo, portanto, que as células do biofilme fiquem 

expostas ao efeito desses antibacterianos(ONSARE; ARORA, 2015).  

De modo semelhante, houve a inibição dos biofilmes S. aureus aderidos a superfície 

de PVC após a administração do extrato aquoso das folhas da M. oleifera. Essa abordagem 

aplicou o extrato desde o início da formação do biofilme, o que garantiu a inibição de 7 log 

UFC/cm² ao longo de 24h de tratamento. Esse resultado foi acompanhando da redução 

concomitante da matriz que recobre o biofilme, permitindo compreender que esse extrato 
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foliar conseguiu penetrar na matriz do biofilme, provocando a nítida desestruturação do 

biofilme e perca de sua eficiência, expondo as S. aureus à ação dos seus compostos bioativos, 

como demonstrado na Figura 2 (OLIVEIRA et al., 2020a). 

Figura 2. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do biofilme S. aureus, obtida em estudo anterior (Oliveira et 
al., 2020). Observa-se em (a), (c) e (e) os biofilmes formados (biofilme controle) durante 15 min, 60 min e 120 min, 
respectivamente. Em (b), (d) e (f)  observa-se a nítida redução e morfologia anormal das células S. aureus (flechas), após 
exposição ao extrato aquoso das folhas da M. oleifera, além da ausência da matrix exopolissacarídeica (flechas).  
 

 

Fonte: Oliveira et al.(2020a). 

 

A lectina extraída das sementes da M. oleifera foi também avaliada contra biofilmes 

formado pela Serratia marcescens e Bacillus sp. A potente ação antibiofilme relacionada ao uso 

da lectina, uma proteína encontrada em plantas, está associada aos danos celulares que ela 

provocou às células, sendo capaz de interferir no crescimento e viabilidade das bactérias, 
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bem como atrapalhar a importante sinalização quorum-sensing que acontece no ambiente 

interno de um biofilme (MOURA et al., 2017).  

O óleo extraído das sementes da M. oleifera utilizando fluido supercrítico apresenta 

importantes ácidos graxos em sua composição, os quais foram eficientes contra biofilme S. 

aureus. Notadamente, os ácidos graxos insaturados de cadeia longa, os quais são majoritários 

no óleo da M. oleifera, atuaram efetivamente na inibição do biofilme, tendo como principal 

mecanismo de ação o rompimento da membrana celular das S. aureus (LEE et al., 2017). Esse 

mesmo óleo foi avaliado quanto a sua produção em escala piloto para possibilitar seu uso em 

escala industrial (RUTTARATTANAMONGKOL et al., 2014). 

O extrato metanólico das sementes da M. oleifera foi capaz de inibir determinada 

cepa E. coli, a qual é reconhecida como forte produtora de biofilme, com uma taxa de inibição 

de mais de 60% .Essa atividade foi atribuída aos compostos extraídos das sementes, os quais 

tem afinidade pelo metanol, como os terpenóides, taninos, flavonas e polifenóis. Esses 

compostos são responsáveis pela quebra dos polissacarídeos presentes na matriz do 

biofilmes, rompimento das ligações que promovem a fixação das células à superfície, e na 

interferência na sinalização quorum-sensing (BHANDARI et al., 2021).  

Em relação aos revestimentos antibiofilmes, extratos das folhas da M. oleifera foram 

carregados sob a superfície de PVC formando um filme, o qual foi uniformemente 

distribuída sob sua superfície. Essa abordagem forneceu uma superfície antibacteriana  e 

possivelmente anti-biofilme capaz de inibir E.coli, S. aureus e S. faecalis em 90.9%, 88,9% e 

72,2%, respectivamente (KHALIL; ABDEL‐MONEM; RABIE, 2021). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das potencialidades da M. oleifera como uma importante candidata à agente 

antibacteriano e anti-biofilme no controle das contaminações aos alimentos, fica evidente 

que sua utilização é encorajadora. No entanto, foi possível perceber que ainda existem 

lacunas a serem preenchidas em relação a avaliação dessa planta contra os demais patógenos 

que são veiculados por alimentos em todo o mundo. Além disso, novas abordagens 

antibacterianas e antibiofilmes já utilizadas por outros agentes naturais, como estudos de 

dispersão celular, revestimento ou síntese de superfícies antimicrobianas e anti-biofilme, 

entre outras, poderiam ser avaliadas também para a M. oleifera, ampliando assim sua 

aplicabilidade. Por fim, é notório que essa planta apresenta compostos bioativos que 
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garantem o sucesso durante sua atividade contra bactérias e biofilmes, necessitando de 

concentrações e tempo de exposição cada vez menores, tornando-a competitiva quando 

comparado aos desinfetantes convencionais. 
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Palavras-chave:  

Capacitação 

Proprietários 

Segurança dos alimentos 

O principal sistema que proporciona um alimento seguro é o conjunto 
de normas de Boas Práticas de Fabricação. Ao enfrentarmos uma 
pandemia, todos os cuidados devem ser tomados para reduzir o risco de 
sua propagação. É necessário enfatizar tais práticas no serviço de 
alimentação em resposta ao surto COVID-19. Este trabalho teve como 
objetivo investigar o nível de conhecimento das práticas obrigatórias para 
os processos de produção dos alimentos durante a nova pandemia, entre 
proprietários de estabelecimentos em serviços de alimentação. Foi 
realizada pesquisa com visitas em Unidades Produtoras de Refeição 
(UPRs) na cidade de Maringá, Paraná, sendo 37,2% a taxa de adesão. Foi 
aplicado um questionário contendo questões relacionadas à segurança 
dos alimentos durante essa pandemia, bem como questões relacionadas 
às recomendações sobre o atendimento ao cliente, uso de Equipamentos 
de Proteção Individual e saúde dos colaboradores. Os resultados 
demonstraram que boa parte dos participantes não possuía curso na área 
de alimentos, não havia participado de treinamentos de Boas Práticas de 
Fabricação e Manipulação, desconhecia o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual em empresas da área de alimentação, não tinha 
orientação sobre a produção segura dos alimentos durante a pandemia 
COVID-19, nem sobre o atendimento ao cliente durante esse período. 
Do percentual obtido, concluiu-se que o nível de conhecimento dos 
proprietários das UPRs sobre as questões elencadas é insuficiente, o que 
reforça a necessidade de investir em sua capacitação. Além disso, sugere 
a necessidade de um responsável técnico com formação específica para 
atuar nestes locais.  
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KNOWLEDGE REGARDING GOOD FOOD MANUFACTURING 
AND HANDLING PRACTICES DURING THE NEW PANDEMIC 
COVID-19 IN FOOD SERVICES 

 

 

ABSTRACT 

Keywords:  

Training 

Owners 

Food safety. 

The main system which can provide safe food production is the set of safety 
standards of Good Practices in Food Manufacturing. While facing a 
pandemic, all precautions must be taken so as to reduce the risk of its 
spreading. It is necessary to emphasize such practices in food service in 
response to the COVID-19 outbreak.This paper aims to investigate the 
knowledge of the mandatory practices concerning  the processes in food 
production among owners of food service establishments during this 
pandemic. Research was conducted with visits to Meal Production Units 
(MPU) in the city of Maringá, Paraná, with a 37.2% adherence rate. A 
questionnaire was submitted. It comprised 29 questions related to food 
safety during the pandemic, as well as questions on recommendations for 
customer service and the use of employee safety and health equipment.The 
results showed that a great portion of participants did not have any degree 
in the field of food production, had never participated in any training 
session on Good Practices in Food Manufacturing and Manipulations, were 
unaware of the use of Individual Protective Equipment in food companies, 
and had no guidance regarding safe food production during the COVID-
19 pandemic or about customer service during this period. Taking into 
account such results, it was concluded that the level of knowledge of MPU 
owners on the issues listed above is insufficient, which reinforces the need 
of investing in their training. In addition, it suggests  the need of technical 
managers specialised  in working in such establishments. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, tem aumentado muito o número de pessoas que passaram a 

realizar as refeições fora de casa, por lazer ou por necessidade. Com isso, cresce também a 

preocupação com a qualidade e com a segurança alimentar por meio de observações, 

treinamentos, testes e análises, seja de matérias-primas, de ingredientes e até mesmo dos 

próprios manipuladores (GARCIA, 2013).  

O preparo dos alimentos envolve uma série de cuidados e deve garantir que chegue 

ao consumidor minimizando os riscos em toda a cadeia de produção (ANVISA, 2020), 

assegurando uma alimentação adequada e saudável para a população, além de promover a 

educação nutricional, a prevenção do aparecimento de doenças, a melhora, a manutenção ou 

recuperação da saúde. Segundo recomendações do Conselho Federal de Nutricionistas 

(CFN), é sempre importante seguir as Boas Práticas de Manipulação e o processamento dos 
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alimentos, estabelecidas pelas autoridades sanitárias, a fim de garantir as condições higiênico-

sanitárias dos alimentos preparados (CFN, 2020, p. 8). 

Faz-se necessário salientar atualmente as normas estabelecidas pela legislação 

brasileira, RDC n.° 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), desde a estrutura física até o recebimento, a manipulação e a 

distribuição dos alimentos (BRASIL, 2004), de forma que, tanto os manipuladores de 

alimentos como os usuários de Unidades Produtoras de Refeição sejam muito bem 

informados sobre a importância de manter os hábitos de higiene. 

Em dezembro de 2019, foi descoberto na China um novo vírus, SARS-CoV-2, que 

pertence à família Coronavírus. Ele é responsável por causar doença respiratória em seres 

humanos. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto 

da doença causada pelo novo Coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de 

importância internacional, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela OMS como uma pandemia (BRASIL, 2020). 

A transmissão do SARS-CoV-2 dá-se de uma pessoa doente para outra pelo contato 

físico, a saber: toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou 

superfícies inanimadas contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, 

teclados de computador etc. (BRASIL, 2020). A contaminação ocorre por intermédio da 

inoculação do vírus em membranas mucosas do nariz, dos olhos ou da boca. Isso tem 

chamado cada vez mais atenção para a necessidade de adoção rápida e preventiva de medidas. 

Por isso, uma das mais importantes para a prevenção da transmissão refere-se à higienização 

das mãos com água e sabão sempre que possível e o uso de álcool gel nas situações em que 

o acesso à água e ao sabão não for possível. É considerada uma medida de baixo custo e alta 

efetividade por serem as mãos o principal veículo de contaminação cruzada (Kampf, et al., 

2020; Vetter, et al., 2020).  

De acordo com o estudo Oliveira, et al., (2020), o vírus pode permanecer viável e 

infeccioso em superfícies, de horas a dias, dependendo do inóculo, o que reforça a 

importância da higienização das instalações que devem ser limpas com produtos que 

contenham agentes antimicrobianos, e as mãos após o contato com ambientes e superfícies 

inanimadas. Isso acontece em razão das gotículas respiratórias que causam infecções, 

contendo facilmente uma dose infecciosa. 

 Dessa forma, as Boas Práticas de Manipulação devem ser reforçadas com os 

manipuladores de alimentos; pois, quando aplicadas, ajudam a reduzir os perigos ou a 
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contaminação cruzada dos alimentos. No entanto, ao enfrentarmos uma pandemia, todos os 

cuidados devem ser tomados para reduzir o risco de propagação.  É necessário enfatizar as 

Boas Práticas no serviço de alimentação em resposta ao surto COVID-19. 

Assim, este trabalho contribuiu para avaliar o nível de conhecimento de Boas 

Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos em Unidades Produtoras de Refeição. O 

conhecimento desses procedimentos básicos e da legislação vigente na produção de 

alimentos contribui para a saúde e para o bem-estar dos colaboradores e dos usuários dos 

estabelecimentos. A capacitação dos proprietários reflete diretamente no aperfeiçoamento 

dos procedimentos de Boas Práticas entre os manipuladores de alimentos, que exercem um 

papel fundamental durante o preparo das refeições e podem representar a principal via de 

transmissão de microrganismos patogênicos para os alimentos pela manipulação inadequada.  

Este estudo, portanto, avaliou tanto o conhecimento técnico como a prática no dia 

a dia para o enfrentamento da nova pandemia COVID-19, tendo como objetivo investigar 

o nível de conhecimento das práticas obrigatórias para os processos de produção dos 

alimentos durante a disseminação da doença, entre proprietários de estabelecimentos em 

serviços de alimentação. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizada pesquisa com 62 visitas a proprietários de estabelecimentos 

produtores de refeição, na cidade de Maringá-PR, em setembro de 2020, quando foram 

estendidos convites para participarem desta avaliação. Para atender ao estudo, foi 

estabelecida a condição de inexistência de contratação de nutricionista para o 

estabelecimento. Das visitas realizadas, 6 proprietários recusaram participar e 13 não foram 

possíveis, por já terem contratado nutricionista. Foram, então, selecionados 43 proprietários 

para a realização da pesquisa. 

Foi enviado um questionário on-line contendo 29 questões relacionadas à segurança 

dos alimentos durante a nova pandemia COVID-19, bem como questões relacionadas às 

recomendações sobre o atendimento ao cliente, sobre o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual e sobre a saúde dos colaboradores durante a pandemia. Do total, apenas 16 

proprietários devolveram o questionário respondido, representando 37,2% a taxa total de 

adesão. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na pesquisa sobre o conhecimento de Boas Práticas 

mostraram que os 16 proprietários avaliados em serviços de alimentação já ouviram falar 

sobre contaminação dos alimentos e que as mãos podem infectar os alimentos conforme os 

dados da Tabela 1. Sobre o item higienização pessoal em relação à preparação dos alimentos, 

dos proprietários avaliados 93,8% acreditam que há relação, e 6,3% acreditam que não. No 

presente momento, os manipuladores de alimentos devem redobrar os cuidados com a sua 

higiene pessoal, com a salubridade do local de trabalho e com a limpeza dos alimentos devido 

à pandemia COVID-19. 

Segundo Germano et al., (2000), não basta apenas ter conhecimento de Boas 

Práticas. Elas têm que ser implementadas e mantidas para prevenirem possíveis 

contaminações de alimentos. Nascimento (2000) verificou que é importante os profissionais 

que gerenciam os serviços de alimentação e os que estão na linha de produção terem 

consciência de que são elementos importantes na elaboração de alimentos seguros. 

Em relação à nova pandemia COVID-19, foi possível observar, conforme a Tabela 

1, que existem várias dúvidas por parte dos proprietários dos serviços de alimentação em 

relação às medidas eficazes para controlar a propagação desse vírus. Os proprietários, ao 

serem avaliados em relação à COVID-19, SARS-CoV-2 e CORONAVÍRUS, se tanto um 

quanto o outro tratam do mesmo vírus, 68,8% acreditam que sim, 25% acreditam que não 

e 6,3% não sabem ao certo. Segundo o Ministério da Saúde, os Coronavírus são uma grande 

família de vírus comuns em muitas espécies de animais. O SARS-CoV-2 é o novo 

Coronavírus, o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19 que é uma 

doença respiratória a qual apresenta um espectro clínico variando de infecções 

assintomáticas a quadros graves (BRASIL, 2020). 

Já o item avaliado, sobre a transmissão do novo Coronavírus, pode-se ocorrer por 

meio de superfícies e de objetos contaminados. Dos proprietários, 87,5% acreditam que 

sim, 6,3% acreditam que não e 6,3% não sabem ao certo. A contaminação das superfícies 

pode ocorrer pelo contato de alimentos embalados ou não, objetos e utensílios que tenham 

sido contaminados por pessoas que sejam assintomáticas ou não. O novo Coronavírus 

pode continuar vivo por horas, ou até dias, em diferentes superfícies, de acordo com a 

pesquisa Kampf, et al., (2020). Por isso, as medidas de higiene são imprescindíveis.  

As superfícies e os utensílios que entram em contatos com os alimentos devem 

estar devidamente higienizados, passando pelas etapas de limpeza e desinfecção. A 
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utilização de saneantes, devidamente regularizados e que possuem indicação adequada, 

deve ser adotada após a etapa de limpeza, assim como já é preconizada pela legislação 

sanitária nacional para serviços de alimentação, por meio da RDC N.° 216, de setembro de 

2004, da ANVISA, a qual dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

serviços de alimentação, reforçando a importância dessa norma.   

Também apresentaram dúvidas aos serem questionados quanto à possibilidade de 

um alimento ser veículo de transmissão da COVID-19, sendo que 68,8% deles acreditam 

que sim; 25% acreditam que não e 6,3% não sabem ao certo. A OMS, a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a ANVISA, por intermédio de 

uma Nota Técnica N.º 47/2020 sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual em 

empresas da área de alimentação, indicam não haver evidências de contaminação pelo novo 

Coronavírus por meio de alimentos. A dinâmica dessa pandemia mostra que a transmissão 

tem ocorrido de forma direta de pessoa a pessoa pelo contato próximo com um indivíduo 

infectado. Ou por contágio indireto, ou seja, por meio de superfícies e objetos contaminados, 

principalmente pela tosse e pelo espirro de pessoas infectadas. Dessa forma, o alimento em 

si não é propriamente um veículo de contaminação, mas poderá vir a se tornar um veículo 

de transmissão direta da COVID-19, desde que não sejam observadas as normas de higiene, 

hábitos e comportamentos, principalmente entre os manipuladores de alimento. Portanto, o 

fortalecimento das Boas Práticas pode contribuir para reduzir a transmissão do vírus entre 

os colaboradores no ambiente de produção. 

Os resultados obtidos demonstraram que 68,8% dos proprietários não possuíam 

curso na área de alimentos e 43,8% não haviam participado de treinamentos de Boas Práticas 

de Fabricação e Manipulação. Já os que haviam participado de treinamentos relataram tê-los 

realizado há dois anos.  

A pesquisa constatou que os proprietários dos estabelecimentos já possuem algum 

conhecimento sobre as Boas Práticas de Manipulação; necessitam, entretanto, de mais 

esclarecimentos sobre elas. Reconhecem sua importância no que diz respeito à possibilidade 

de contaminação de alimentos e deixam evidente a falta de treinamentos periódicos para 

capacitá-los, a fim de passarem os conhecimentos adquiridos à equipe, para o 

aperfeiçoamento das etapas durante o processo, garantindo, assim, um alimento seguro. 
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Tabela 1 – Nível de conhecimento dos responsáveis pelos serviços de alimentação da cidade de Maringá-PR. 

Conhecimento Sim Não Não sei ao 
certo 

Você já ouviu falar em contaminação dos alimentos? 100% 
  

Você acha que as mãos podem contaminar os alimentos?  
100% 

  

Existe alguma relação entre a higiene pessoal e a preparação de alimentos? 93,8% 6,3% 
 

COVID-19, SARS-CoV-2 e CORONAVÍRUS são a mesma coisa? 68,8% 25% 6,3% 

A transmissão do novo Coronavírus pode ocorrer por meio de superfícies 
e objetos contaminados? 

87,5% 6,3% 6,3% 

Existe possibilidade de um alimento ser veículo de transmissão da 
COVID-19? 

68,8% 25% 6,3% 

Você possui curso na área de alimentos? 31,3% 68,8% 
 

Você já participou de algum treinamento sobre Boas Práticas? 56,3% 43,8% 
 

 

Algumas Notas Técnicas (NT) publicadas pela ANVISA destacam medidas a serem 

adotadas por empresas de alimentos para evitar a disseminação do novo Coronavírus entre 

os trabalhadores. Contudo apenas 50% dos proprietários tinham conhecimento da Nota 

Técnica N.º 47/2020/ANVISA sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual em 

empresas da área de alimentação e da N.º 48/2020/ANVISA, que orienta sobre a produção 

segura de alimentos durante a pandemia COVID-19. Já em relação à da N.º 

49/2020/ANVISA, que fornece orientações sobre o atendimento ao cliente durante a 

pandemia, apenas 62,5% tinham conhecimento. 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Do percentual obtido por meio desta avaliação, concluiu-se que o nível de 

conhecimento dos proprietários das UPRs é insuficiente sobre as questões elencadas, as quais 

atuam no combate a doenças transmitidas por alimentos, inclusive a COVID-19. Isso reforça 

a necessidade de investir em sua capacitação, a fim de executarem corretamente as diretrizes 

do Manual de Boas Práticas, que é uma ferramenta essencial na prevenção de diversas 

doenças transmitidas por alimentos, além de reduzirem a transmissão direta da COVID-19. 

Além disso, os resultados sugerem a necessidade de um responsável técnico com formação 

específica para atuar nesses locais. 

 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 

 

 

63 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. Nota Técnica Nº 
18/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA. Covid-19 e as boas práticas de fabricação 
e manipulação de alimentos. Brasília, 6 abr. 2020. 

BRASIL, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. NOTA TÉCNICA Nº 
47/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA. Uso de luvas e máscaras em 
estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento à COVID-19. Brasília. 
Jun. 2020. 

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. NOTA TÉCNICA Nº 
48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA. Documento orientativo para produção 
segura de alimentos durante a pandemia Covid-19. Brasília. Jun. 2020. 

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. NOTA TÉCNICA Nº 
49/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA. Orientações para os serviços de 
alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia Covid-19. Brasília. Jun. 
2020. 

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. Resolução RDC n°.216, de 15 
de setembro de 2004: dispõe do regulamento técnico de boas práticas para serviços de 
alimentação. Brasília, DF: ANVISA, 2004. 

BRASIL, Conselho Federal de Nutricionistas-CFN. Recomendações do CFN. Boas práticas 
para atuação do nutricionista e do técnico em nutrição e dietética durante a pandemia de 
coronavírus. Gestão CFN 2018/2021. Brasília, p. 8,18 mar. 2020. 

BRASIL, Ministério da Saúde-MS. Coronavírus COVID-19: O que você 
precisa  saber.  2020. 

BRASIL, Organização Pan-Americana da Saúde-OPAS. Folha Informativa – COVID-19. 
Abr. 2020. 

GARCIA, P.P.C. A eficácia do treinamento de manipuladores de alimentos: o modelo 
transteórico em foco. Akutsu. 2013 161f. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana) – 
Programa de Pós-graduação em Nutrição Humana, Faculdade de Ciências da Saúde, 
Universidade de Brasília. Brasília, p. 16, ago. 2013. 

GERMANO, M.; SIMÕES, I. Manipuladores de alimentos: Capacitar? É preciso 
regulamentar? Será preciso? Higiene Alimentar, São Paulo, v. 14, n. 78-79, p .18-22, 2000. 

KAMPF, G.; TODT, T.; PFAENDER, S.; STEINMANN, E. Persistence of coronaviruses 
on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital 
Infection, v. 104, n. 3, p. 246-251, 2020. 

NASCIMENTO, F. Aspectos Socioeconômicos das Doenças Veiculadas pelos Alimentos. 
Nutrição em Pauta, São Paulo, v. 8, n. 40, p. 22-26, 2000.  



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 
64 

OLIVEIRA, A. C.; LUCAS, T. C.; IQUIAPAZA, R. A. O que a pandemia da COVID-19 
tem nos ensinado sobre adoção de medidas de precaução? Texto & Contexto de 
Enfermagem, v. 29, n. 01, 2020.   

VETTER, P.; GUITART, C.; LOTFINEJAD, N.; PITTET, D. Understanding the emerging 
coronavirus: what it means for health security and infection prevention. Journal of Hospital 
Infection, v. 104, n. 4, p. 440-448, 2020. 

 

 



 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-993899-6-26 

Capítulo 6 

 

FATORES NUTRICIONAIS QUE AFETAM A COMPOSIÇÃO DO 

LEITE 
 

Sheila dos Santos dos Reis 
Curso de Pós-Graduação IFOPE da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7682280686401941  
 
Erica Airosa Figueredo 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3137062219959962  
 
Lina Raquel Santos Araújo 
Centro Universitário Fametro, Fortaleza, Ceará. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7591378438576586  
 

 

  

Informações sobre o 

artigo: 

RESUMO 

 

Recebido em .... 01/05/21 

Aceite em ......... 04/05/21 

Publicado em ....23/06/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  
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Nutrição 

Qualidade  

Muitos desafios, vêm sendo impostos ao produtor de leite nacional. A 
busca por eficiência é essencial para continuidade na atividade. A 
produção eficiente e econômica de leite passa invariavelmente pela 
nutrição. Além de ser o principal fator determinante do nível de 
produção de leite, principal fonte de renda de uma fazenda leiteira, a 
nutrição igualmente influencia as despesas, pela relação direta, com a 
fertilidade e, saúde animal, assim a nutrição pode determinar os níveis de 
gastos com reprodução e sanidade. Conhecer a composição do leite e 
suas variações é essencial para monitorar a nutrição, uma vez que oferece 
subsídios para promover melhorias no desempenho dos animais 
implicará em melhorias na composição do produto final. A composição 
do leite pode sofrer alterações através da nutrição, de forma direta ou 
indireta, pois são os alimentos que fornecem os precursores para síntese 
dos principais componentes do leite. Dos componentes do leite, o teor 
de gordura é o que mais pode variar em função da alimentação, de modo 
geral, diminuindo com o aumento no volume de produção. Alterações 
no teor de gordura do leite pode informar sobre a fermentação no rúmen, 
as condições de saúde da vaca e a eficiência do manejo alimentar. O teor 
de proteína também pode ser afetado, porém em menor grau, e de uma 
forma geral, a exceto que os animais estejam abundantemente 
subnutridos, já a concentração de lactose no leite, dificilmente será 
alterada pela alimentação. Desta forma, a alimentação afeta em maior ou 
menor grau os teores de sólido do leite. 

  

  

 NUTRITIONAL FACTORS AFFECTING MILK COMPOSITION 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Many challenges have been imposed on the national milk producer. The 
search for efficiency is essential for continuity in the activity. Efficient 
and economical milk production invariably involves nutrition. In 
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addition to being the main determinant of the level of milk production, 
the main source of income for a dairy farm, nutrition also influences 
expenses, through the direct relationship with fertility and animal health, 
so nutrition can determine levels of expenses with reproduction and 
sanity. Knowing the composition of milk and its variations is essential to 
monitor nutrition, since it offers subsidies to promote improvements in 
the performance of animals will imply improvements in the composition 
of the final product. The composition of milk can undergo changes 
through nutrition, directly or indirectly, as it is the foods that provide the 
precursors for the synthesis of the main components of milk. Of the milk 
components, the fat content is the one that can vary the most depending 
on the food, in general, decreasing with the increase in the production 
volume. Changes in the fat content of milk can inform about rumen 
fermentation, the health conditions of the cow and the efficiency of feed 
management. The protein content can also be affected, but to a lesser 
extent, and in general, except that the animals are abundantly 
malnourished, since the lactose concentration in milk will hardly be 
altered by feeding. In this way, feeding affects to a greater or lesser degree 
the milk's solid content. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O grande desenvolvimento voltado para a indústria de alimentos nos últimos anos, 

em junção à complexa estratificação do mercado consumidor, passou a ser responsável por 

gerir uma grandiosa variedade de produtos derivados do leite; assim como a própria 

segmentação do mercado do leite fluído. Tal diversificação se formou com a responsabilidade 

de que laticínios pudessem passar a exigir matéria-prima de qualidade, atendendo a 

determinadas composições seguindo padrões específicos. A busca por maior eficiência nos 

sistemas de produção passou a considerar igualmente os indicadores específicos, como o teor 

de sólidos totais do leite em bovinos, que costuma variar de 13 a 16%, dependendo da raça 

e da alimentação (MATTOS; PEDROSO, 2005). Assim, os fatores nutricionais podem 

controlar de forma direta e em curto prazo a secreção do leite, interferindo no teor de sólidos 

do leite. 

O leite é um alimento altamente nutritivo que contém uma matriz de macro e 

micronutrientes, cientificamente comprovados como benéficos para a saúde humana. 

Embora a composição do leite seja influenciada por uma variedade de fatores, como genética, 

saúde, fase de lactação etc., a dieta do animal continua sendo um mecanismo-chave pelo qual 

suas características nutricionais e de processamento podem ser alteradas. A alimentação por 

pastagens tem sido demonstrada como um impacto positivo no perfil de nutrientes do leite, 

aumentando o conteúdo de alguns nutrientes benéficos, como ácidos graxos poli-insaturados 
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Ômega-3, ácido vacênico e ácido linoleico conjugado (CLA), ao mesmo tempo em que reduz 

os níveis de ácidos graxos Ômega-6 e ácido palmítico (ALOTHMAN et al., 2019). 

A dieta é um fator primário que pode ser direcionado para manipular a composição 

e o estado nutricional do leite bovino (DEWHURST et al., 2006). No passado, um grande 

objetivo da pesquisa leiteira era aumentar a produção de leite e a eficiência de produção das 

vacas, porém, a indústria hoje exige que isso seja feito considerando os impactos no bem-

estar animal, na sustentabilidade e no perfil nutricional do produto final (SCHÖNFELDT et 

al., 2012). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscaliza a produção, o 

transporte e o processamento do leite por meio de diretrizes normativas, com o objetivo de 

adotar medidas para melhorar a qualidade do leite produzido no Brasil junto aos produtores 

e à indústria de laticínios (RIBEIRO et al., 2000). O conhecimento da composição do leite é 

essencial para determinar a qualidade, porque define várias características sensoriais e 

industriais. A síntese do leite na glândula mamária se dá a partir dos nutrientes fornecidos, 

seja pela dieta ou após sofrerem modificações nos tecidos animais, que fornecem energia 

para os processos bioquímicos (FONTANELI, 2001). Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho é apresentar os principais fatores nutricionais que afetam a qualidade do leite. 

 

 

2 COMPOSIÇÃO DO LEITE 

 

O leite é uma combinação de diversos elementos sólidos em água. Os elementos 

sólidos podem representar aproximadamente 12 a 13% do leite e a água o restante. Os 

principais elementos sólidos do leite são os lipídios, o leite de vaca possui aproximadamente 

440 ésteres de ácidos graxos e os principais são o ácido palmítico e o ácido oleico, as 

proteínas, as principais são a caseína, a β-lactoglobulina e a α-lactoalbumina, o sais minerais 

e vitaminas, o cálcio, a riboflavina (vitamina B2), vitamina B12, vitamina A, tiamina, vitamina 

B6 e minerais: fósforo, potássio, zinco e magnésio. Esses elementos, suas distribuições e 

interações são determinantes para a estrutura, propriedades funcionais e aptidão do leite para 

processamento (BRITO, 2015). 

O leite é considerado um alimento completo, faz parte do consumo diário dos 

indivíduos, principalmente jovens e crianças. Desta maneira, deve apresentar condições 

sanitárias adequadas, estando isento de qualquer forma de contaminação ou substâncias 

estranhas. É representado por uma parte úmida (água) e uma parte sólida, denominada 

https://sciprofiles.com/profile/792217
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extrato seco total, composto por carboidratos (lactose), gordura, proteínas e sais minerais 

conforme apresentado na Figura 1 (SILVA et al., 2012).  

 

Figura 1: Distribuição percentual da composição do leite bovino. 

 

Fonte: Adaptado de SILVA et al., 2012 

 

O consumo diário de 0,5 L de leite ou uma quantidade equivalente de outros 

produtos lácteos fornece uma quantidade significativa de vários nutrientes essenciais que são 

necessários diariamente (HAUG et al., 2007). No entanto tem-se observado um aumento da 

demanda por alimentos "naturais" e isso têm destacado a viabilidade de alterar a composição 

do leite por meio da intervenção dietética a fim de controlar o teor de proteína, de gordura 

e o perfil de ácidos graxos sem a necessidade de modificação mecânica (ou seja, 

processamento, separação de gordura, ultrafiltração etc.) (O'CALLAGHAN et al., 2016). 

 

 

3 FATORES NUTRICIONAIS QUE AFETAM A COMPOSIÇÃO DO LEITE 

 

As necessidades nutricionais e energéticas diárias dos animais dependem da 

genética, dos níveis de produção, peso, estado fisiológico e interação com o meio ambiente 

(ambiente climático, instalações e equipamentos, manejo, tipos de alimentos etc.). Os 

métodos para atender a esses requisitos vêm de diversos recursos alimentares disponíveis, 

normalmente classificados segundo suas características qualitativas, em alimentos 

volumosos, concentrados e suplementos vitamínicos e minerais (ALOTHMAN et al., 2019). 

https://sciprofiles.com/profile/792217
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A produção de leite em quantidade e qualidade depende principalmente de 

suprimento adequado da relação proteína e energia na dieta de vacas em lactação. A energia 

é essencial para o metabolismo dos ruminantes e vem basicamente de ácidos graxos voláteis 

(ácido acético, ácido propiônico e ácido butílico) produzidos no rúmen pela fermentação dos 

diferentes alimentos, dependendo da composição da dieta, ocorrerá variação entre a 

proporção dos ácidos graxos acético e butílico, que são metabólitos precursores de parte da 

gordura do leite e o ácido propiônico, que é o precursor da lactose do leite e o responsável 

pelo volume de leite (MUHLBACH, 2003) 

 

3.1 Ingestão de Carboidratos e sua influência na composição do leite  

 

Os carboidratos compõem a principal fonte de energia para os microrganismos 

ruminais, e, portanto, para ruminantes, representando entre 60 e 70% da dieta (FARIA, 

2011). Os carboidratos influenciam na síntese dos três principais componentes do leite: 

lactose, gordura e proteína. A composição química, características físicas e cinéticas de 

digestão dos carboidratos afetam o consumo e a digestão de alimentos, a disponibilidade de 

nutrientes para a síntese de leite e a saúde animal, determinada pelo padrão de fermentação 

ruminal (RABELO, 2003). Em termos nutricionais, os carboidratos são divididos em não-

fibrosos (amidos, açúcares simples e pectina) e fibrosos (celulose, hemicelulose). Os 

carboidratos não-fibrosos (CNF) são rapidamente fermentados no rúmen, disponibilizando 

energia rapidamente para o animal, por outro lado, se fornecido em excesso pode bloquear 

a fermentação das fibras, por causar ligeira queda do pH e por não proporcionar a ruminação 

e não estimular a produção de saliva (RABELO, 2003).  

Já os carboidratos fibrosos (CF) apresentam baixa velocidade de digestão, estando 

associados a capacidade de enchimento do trato digestivo pela dieta, e consequentemente 

com a limitação do consumo (ALLEN, 2000). Quando a inclusão de carboidratos-fibrosos 

na dieta se dá em excesso, o consumo voluntário é reduzido, resultando em baixa ingestão 

energética, e logo reduzindo o desempenho. Ainda assim, o consumo apropriado de 

carboidrato fibroso é essencial para maximizar tanto a produção quanto a saúde de vacas 

leiteiras, isso porque estimula a ruminação, o fluxo de saliva e o tamponamento ruminal 

(OLIVEIRA et al., 2016). A extensão da estimulação da ruminação e da produção de saliva 

está relacionada ao tamanho de partícula e a efetividade da fibra (FONTANELI, 2001).  

A concentração de CNF na dieta de vacas leiteiras ainda não está bem definida, 

sendo o consumo elevado geralmente relacionado com distúrbios metabólicos, como a 
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acidose. Já a quantidade adequada de CF a ser incluída em dietas de vacas leiteiras é 

dependente das exigências em energia liquida de lactação, da quantidade mínima de CNF 

necessários para uma boa fermentação ruminal e os efeitos potenciais negativos dos CF no 

consumo da alimentação (NRC, 2001). A quantidade, bem como, o tipo de carboidrato 

ingerido afeta a relação entre os produtos gerados pela fermentação ruminal, afetando 

também a composição do leite produzido e o desenvolvimento da microbiota ruminal 

(OLIVEIRA et al., 2016). As exigências de fibras na dieta para ruminantes estão relacionadas 

a prevenção de acidoses, erosão no epitélio ruminal, abcessos hepáticos, diminuição na 

gordura no leite, laminites e alterações no padrão de fermentação ruminal. Dentre estes 

fatores, o percentual de gordura do leite é um dos mais utilizados para avaliação, em resposta 

a seu impacto econômico nos sistemas de produção (NUSSIO et al., 2001). 

A proporção de carboidratos inserida na dieta é um dos principais fatores que 

influenciam o teor de gordura do leite. Com o aumento da quantidade de concentrado na 

dieta, ocorre a substituição dos carboidratos fibrosos, o resultado é o aumento da produção 

total de ácidos graxos voláteis e a alteração das porcentagens dos ácidos acético e propiônico 

(RABELO, 2003). A substituição de carboidratos fibrosos por grãos ou açúcares na dieta, 

afeta a digestão das forragens e diminui o teor gordura no leite (SIMILI; LIMA, 2007). Isso 

porque, ao acrescentar ingestão de concentrado há diferença na proporção dos ácidos graxos, 

aumentando a produção de propionato e reduz, o pH ruminal. Sendo que com pH ruminal 

inferior à 6,0, prejudica a degradação da fibra, devido a multiplicação de micro-organismos 

que degradam a fibra dietética, resultando em menor teor de gordura no leite (FONTANELI, 

2001). Com a ingestão de teores adequados de carboidratos fibrosos, tampões salivares serão 

secretados e evitarão a queda excessiva do pH ruminal. Isto favorecerá a motilidade ruminal, 

e fará com que os ácidos graxos voláteis sejam removidos da câmara de fermentação 

(NUSSIO et al., 2001). 

A quantidade de proteína é de difícil determinação, afinal dietas pobres em energia 

e proteína podem diminuir os teores de proteína do leite. Algumas estratégias alimentares 

podem ser utilizadas para aumentar o teor de proteína, como dietas com teores elevados de 

carboidratos fermentáveis no rúmen ou utilização de forragem de boa qualidade (SCHWAB, 

1996). Isso porque a disponibilidade de carboidratos de degradação rápida no rúmen 

determina a síntese de proteína microbiana, o aporte de proteína metabolizável para o animal, 

e consequentemente, a excreção de proteína no leite (FARIA, 2011). Os carboidratos 

representam importante fonte de energia para a microbiota ruminal, sendo utilizados na 

síntese proteica microbiana (NRC, 1996). 
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Eifert et al. (2006), avaliando diferentes fontes de carboidratos na dieta de vacas 

leiteiras, não evidenciaram a interação entre a fonte de carboidrato e o teor de proteína no 

leite. Assim, maximizar o consumo diário total de energia é a melhor forma de otimizar o 

teor de proteína no leite, por maximizar a síntese de proteína microbiana. Tanto a síntese de 

proteína como o aumento microbiano são dependentes da adequada quantidade de energia 

e nitrogênio para a síntese e assimilação de aminoácidos (CAMERON et al., 1991). O 

excelente acréscimo microbiano será obtido com a oferta de sincronismo entre a degradação 

ruminal da proteína e dos carboidratos da dieta (RUSSEL; HESPEL, 1981). 

 

3.2 Ingestão de lipídios e sua influência na composição do leite 

 

Um dos primeiros passos a serem observados para uma boa composição do leite, 

são os lipídios, uma vez que estes chegam a fornecer o dobro de energia por quilo do que os 

carboidratos, sendo uma de suas vantagens, a capacidade de não gerar uma produção de calor 

de fermentação no rúmen. Assim, resulta em um baixo incremento calórico, podendo ser 

vantajoso em vacas com alta demanda energética (PEREIRA, 2010). 

Nota-se então que as variadas formas de dietas de ruminantes possuem baixos 

teores de lipídios, principalmente quando se analisa a concentração destes nutrientes nas 

forrageiras. Os alimentos que possuem em sua composição lipídios aumentam a densidade 

energética da dieta e com isso passam a absorver grande parte dos nutrientes solúveis em 

gordura. Tal gordura é um termo genérico para uma descrição detalhada dos lipídios, uma 

vez que eles possuem um grandioso conteúdo de ácidos graxos de cadeia longa, incluindo 

triglicérides, fosfolipídios, ácidos graxos não esterificados e sabões de ácidos graxos não 

esterificados. Várias formas de gordura são fornecidas a vacas de leite: vegetal, animal, 

mistura de fontes animais e vegetais, gordura “protegida” (AGENOR NETO, s/d). 

Parte da gordura do leite é formada a partir dos precursores, ácido acético e butírico, 

produzidos no rúmen e partir dos ácidos graxos com mais de 16 carbonos absorvidos no 

intestino ou mobilizados das reservas corporais. Uma parte dos ácidos graxos do leite são 

sintetizados na glândula mamária e outra parte significativa (35-75%) provém dos ácidos 

graxos do sangue. Aproximadamente 44% da gordura do leite provém de triglicerídeos 

ingeridos pela vaca, o restante provém de síntese endógena (GONZÁLEZ; SILVA, 2003). 

A produção e composição do leite assim como suas características físico-químicas, 

variam de acordo com a quantidade de gordura na dieta, principalmente quando se trata de 

fontes ricas em ácidos graxos insaturado porque tem efeito inibitório sobre microrganismos 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 
72 

gram-positivos (VAN NEVEL; DEMEYER, 1988). De acordo com Palmquist e Jenkins 

(1980), cerca de 3 a 5 % de gordura pode ser adicionada a dieta de ruminantes para aumentar 

a ingestão de energia dos animais de alta produção e/ou reduzir a ingestão de amido, 

possibilitando aumentar assim a relação volumoso: concentrado da dieta, reduzindo a 

incidência de distúrbios na fermentação ruminal, o que pode ter reflexos positivos na gordura 

do leite, já que seu teor e quantidade são mais afetados pela quantidade e pelo tipo de gordura 

da dieta que por qualquer outro componente (PALMQUIST, 1993). 

A troca de fontes de carboidratos fermentáveis no rúmen por fontes lipídicas 

insaturadas resulta em diminuição no teor de ácidos graxos voláteis totais e 

consequentemente menor teor de proteína microbiana. A menor produção de ácidos graxos 

voláteis no rúmen leva à maior gliconeogênese a partir de aminoácidos, diminuindo o teor 

de proteína do leite (WU e HUBER, 1994). A inserção de gordura na dieta aumenta a ingestão 

de energia, mas diminui a porcentagem de proteína no leite de 0,1 a 0,3% (PERES, 2001). 

Os micro-organismos do rúmen não utilizam gordura dietética como fonte de energia para 

seu desenvolvimento, por isso ocorre redução da síntese microbiana e consequentemente, 

no abastecimento de aminoácidos para a composição da proteína do leite. Além disso, a 

gordura atua no transporte de aminoácidos para a glândula mamária. A depressão pode ser 

observada em todos os tipos de gordura, insaturadas ou saturada (FONTANELI, 2001). 

 

3.2 Ingestão de proteína e sua influência na composição do leite  

 

A deficiência de proteína na dieta pode promover alteração no teor de gordura do 

leite. Se o teor de gordura anterior a deficiência for considerada normal de acordo com o 

padrão racial da vaca, tenderá a apresentar redução, especialmente se este fato ocorrer na 

primeira semana de lactação. Se caso o teor de gordura for inferior a 3% a deficiência de 

proteína não surtirá grande efeito depressivo sobre esse parâmetro (KIRCHGESSNER, 

1965; citado por ALVES FILHO, 2005).  

A regulamentação nacional mediante a instrução normativa n.76 de 2018 do 

Ministério da Agricultura (BRASIL, 2018), estabelece que o leite tenha um teor de proteína 

de pelo menos 2,9% para ser passível de comercialização. A composição proteica total do 

leite reúne várias proteínas específicas, a caseína é a mais importante. As exigências proteicas 

dos ruminantes são atendidas mediante a absorção intestinal de aminoácidos provenientes, 

principalmente, da proteína microbiana sintetizada no rúmen e da proteína dietética não-

degradada no rúmen (VALADARES FILHO; VALADARES, 2001).  
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A proteína é o competidor elemento que mais variabilidade tem em razão dos 

fatores ambientais, incluindo a nutrição. Comumente, à medida que aumenta o conteúdo de 

proteína do leite, aumenta a produção total, o que pode não ocorrer com a gordura 

(CARVALHO, 2002).  

Nutricionalmente, os alimentos proteicos apresentam maior impacto nos custos de 

produção (ALVES et al., 2010) e direcionam os esforços científicos para a busca de 

componentes dietéticos de similar resposta fisiológicas e produtiva às fontes cereais. O uso 

de compostos nitrogenados não proteicos (NNP), como a ureia, é uma alternativa para 

substituição das tradicionais fontes proteicas, como o farelo de soja, devido à capacidade dos 

micro-organismos ruminais de converter o NNP em proteína de alto valor biológico 

(ALVAREZ et al., 2012; ANTUNES et al., 2014; GONÇALVES et al., 2014). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A nutrição tem grande possibilidade de alterar a composição do leite, sendo que tais 

ferramentas estão ao alcance dos técnicos envolvidos com a bovinocultura leiteira. A 

manipulação dos teores de sólidos é de grande interesse para produtores e indústrias de 

laticínios devido ao impacto no custo do leite e rendimento de derivados lácteos. Dentre os 

fatores que podem alterar a composição do leite, a nutrição é a variável de maior 

importância.  

A nutrição altera a composição do leite através dos ajustes de energia e proteína da 

dieta. Porém, não há uma relação simples e direta através dos componentes da dieta e os 

teores de proteína e/ou gordura no leite. São necessárias novas pesquisas para que se tenham 

mais informações acerca das alterações ocorridas, com a inclusão de alimentos alternativos 

ou alteração na dieta, na produção dos sólidos que compõe o leite. Dessa forma, as estratégias 

escolhidas devem ser avaliadas através do desempenho animal e de análises de composição 

do leite, realizadas utilizando técnicas mais precisas e específicas, como a identificação dos 

ácidos graxos, dos aminoácidos e as vitaminas e minerais presentes no produto final.  
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O objetivo deste estudo foi evidenciar a importância da aplicação dos 
procedimentos sanitários operacionais analisando de forma crítica cada 
operação. Durante o abate de bovinos a maior preocupação gira em 
torno da ocorrência de contaminações, visto o risco para a saúde dos 
consumidores associado ao impacto na validade dos produtos. Para isso, 
o acompanhamento das etapas do processo desde o recebimento dos 
animais na indústria até a obtenção do produto final, torna-se 
determinante para a obtenção de um produto de qualidade, livre de 
contaminantes. Deste modo pôde-se concluir que todas as etapas do 
abate contribuem para o alcance dos objetivos propostos embora 
algumas apresentem maior criticidade que as outras em relação à 
contaminação. 
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The objective of this study was to highlight the importance of applying 
operational sanitary procedures by critically analyzing each operation. 
During the cattle slaughter the main concern revolves around the 
occurrence of contamination, given the risk to the health of consumers 
associated with the impact on the validity of products. For this, the 
monitoring of the stages of the process from the receipt of animals in the 
industry to the obtaining of the final product, becomes decisive for 
obtaining a quality product, free from contaminants. Thus, it was 
concluded that all slaughter steps contribute to the achievement of the 
proposed objectives, although some are more critical than the others in 
relation to contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, com intuito de 

inspecionar continua e sistematicamente os fatores que podem interferir na qualidade 

higiênico-sanitária de produtos destinados ao consumo da população, adota um modelo de 

inspeção denominado de controle de processo, para isso, torna vigente a circular 

nº.175/2005 que estabelece a implantação dos elementos de inspeção. Neste documento são 

definidos os procedimentos a serem adotados pelos estabelecimentos produtores para 

implantação e manutenção dos programas de autocontrole (BRASIL, 2005). 

Entretanto, em março de 2017 o Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal – DIPOA, revogou a circular nº.175/2005 e publicou a Norma interna nº 1 

que atualiza o modelo de inspeção bem como a verificação dos programas de autocontrole 

por parte do Serviço de Inspeção Federal – SIF. A norma descreve a sistemática para 

verificação dos elementos de controle de abate de bovinos que são: manutenção, água de 

abastecimento, controle integrado de pragas, higiene industrial e operacional, higiene e 

hábitos higiênicos dos funcionários, procedimento sanitário operacional - PSO, controle da 

matéria-prima, controle de temperaturas, análise de perigos e pontos críticos de controle, 

análises laboratoriais, programas de autocontrole de atendimento de requisitos sanitários 

específicos de certificação ou exportação, controle de formulação de produtos e combate à 

fraude, rastreabilidade e recolhimento, respaldo para certificação oficial, bem-estar animal, 

identificação, remoção, segregação do material especificado de risco - MER (BRASIL, 

2017a). 

Tendo em vista os hábitos dos consumidores, o fornecimento de alimentos seguros 

torna-se cada vez mais uma prioridade, para Contreras et al., (2002), a maneira mais eficaz de 

atingir este objetivo é prevenindo contaminações aplicando ações em todas as etapas do 

processo de industrialização, identificando as causas e empregando ações corretivas e 

preventivas. Além disso, contaminação deve ser definida como qualquer ocorrência 

inaceitável de ordem microbiológica, química ou física. 

Para identificar possíveis falhas que possam comprometer a qualidade higiênico-

sanitária do produto, no programa sanitário operacional devem ser avaliadas todas as etapas 

do processo produtivo. Este por sua vez, considera os equipamentos, utensílios, 

instrumentos de trabalho e a forma como a operação é executada. Desta forma, este estudo 

tem como objetivo evidenciar a importância da realização dos PSO’s nas principais etapas 
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de abate de bovinos em relação à presença de contaminação e qualidade do produto final 

(BRASIL, 2005). 

 

 

2 PRINCIPAIS ETAPAS DE ABATE DE BOVINOS 

 

Adequadas práticas de higiene garantem a qualidade e segurança dos produtos em 

relação às contaminações (ICMSF, 1997). De acordo com Santos e Taham (2011), para 

obtenção de carne de qualidade são necessários cuidados nas seguintes etapas de abate 

relacionadas na Figura 1.  

 

Figura 1 – Fluxograma com as principais etapas de abate de bovinos 
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Os animais devem ser transportados em veículo apropriado dispondo de piso 

antiderrapante, que permita ventilação e lotação adequada, de forma que o bem-estar animal 

seja mantido (BRASIL, 2017c). Ademais, é de responsabilidade do estabelecimento de abate 

adotar medidas para que não haja maus tratos ou falhas relativas ao bem-estar dos animais 

desde sua origem até o momento do abate (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020). 

Ao serem desembarcados e acomodados nos currais de observação, os animais 

passam por dieta hídrica exigida através do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020). Tal 

procedimento tem por finalidade a reposição de glicogênio muscular consumido devido ao 

estresse causado nas mudanças de ambiente e do deslocamento até a unidade industrial. Além 

disso esse período também contribui para uma sangria mais eficiente, facilita a retirada da 

pele e reduz possíveis contaminações na etapa de evisceração (PARDI et al., 1993). 

Ao serem encaminhados para a sala de abate, os animais passam por chuveiro de 

aspersão com água hiperclorada a 15 ppm a pelo menos 3 atm, de modo que os jatos devem 

ser laterais, longitudinais e transversais, (BRASIL, 1971), a fim de proporcionar limpeza e 

remoção de sujidades da pele dos animais (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020).  Este 

procedimento colabora para uma esfola mais higiênica sobretudo em casos em que possa 

ocorrer por incidente contato da superfície da carcaça com a parte externa da pele (ROÇA e 

SERRANO, 1995). 

O primeiro passo do abate em si é o atordoamento, também chamado de 

insensibilização (GIL e DURÃO, 1985 apud ROÇA, 2001), que tem por finalidade manter o 

animal em estado insensível, ou seja, sem capacidade reativa de responder a estímulos 

externos, porém mantendo suas funções vitais até o momento da sangria (BRASIL 2000). 

Em seguida, o animal cai na área de vômito onde é içado, esse local deve dispor de 

equipamento para lavagem da região anal, a qual tem grande importância para a diminuição 

da contaminação quando for realizada a etapa de esfola (SANTOS e TAHAM, 2011). 

Antes que o animal possa recuperar os sentidos, no máximo 1 minuto após a 

insensibilização, deve ser efetuada a sangria que se dá através da secção dos grandes vasos 

(BRASIL, 2000) objetivando o mais completo escoamento do sangue possível (BRASIL, 

2017b; BRASIL, 2020), de modo que a ineficiência neste procedimento pode causar 

putrefação da carne, reduzindo o seu tempo de prateleira (SANTOS e TAHAM, 2011; 

SARCINELLI et al., 2007). A operação deve ser feita com uma faca previamente higienizada 

para a abertura da pele e outra para o corte dos vasos (PARDI et al., 1993; SARCINELLI et 
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al., 2007), de modo que após cada procedimento esses utensílios devem ser mergulhados em 

água sob temperatura de 82,2ºC para sua esterilização (BRASIL, 2020). 

A retirada da pele, também conhecida como esfola ou qualquer outra operação que 

ocorra mutilação só pode ser realizada após o animal sangrado passar por toda a calha de 

sangria (BRASIL, 2000; BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020) com um intervalo superior a 3 

minutos (BRASIL, 1971). A esfola tem alta criticidade, levando em conta a possibilidade de 

contaminação das carcaças através do contato com a superfície externa da pele (PARDI et 

al., 1993). As oclusões de esôfago e reto são ainda mais delicadas havendo risco de 

contaminação por conteúdo gastrointestinal ou fecal respectivamente se executadas 

incorretamente. Portanto, o operador deve lavar as mãos e realizar a troca e esterilização dos 

utensílios a cada operação (SANTOS e TAHAM, 2011), o que também é fundamental para 

uma boa evisceração. 

A remoção das vísceras inicia-se através da abertura do osso esterno e da pélvis. A 

integridade dos órgãos deve ser mantida durante esse processo para evitar contaminações 

(GOMIDE et al., 2006), principalmente por que concentram bactérias de origem fecal 

(BONESI e SANTANA, 2008). O RIISPOA (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020) assegura que 

devem ser condenadas para a graxaria as áreas da carcaça contaminadas por conteúdo fecal, 

quando não for possível a remoção completa da contaminação. 

Após a evisceração, a carcaça é dividida ao meio com auxílio de serra (BATISTA, 

2018), a cada procedimento a mesma deve ser esterilizada com água sob a temperatura de 

82.2°C (BRASIL, 2020). Na sequência é feita a toalete, que é responsável pela retirada de 

excessos de gordura, reações vacinais, contusões superficiais, hematomas e contaminações 

visíveis. Antes das carcaças serem encaminhadas para a lavagem elas são submetidas ao ponto 

crítico de controle onde são verificadas cem por cento das meias carcaças em toda a sua 

superfície. Tal vistoria tem a finalidade de garantir que não chegue ao consumidor final 

nenhuma contaminação provinda do abate (SANTOS e TAHAM, 2011).  

A lavagem deve ser feita com água a 38ºC numa pressão de 3 atm objetivando 

eliminar coágulos sanguíneos e outros detritos que porventura possam estar aderidos à 

carcaça (BRASIL, 1971). A aplicação de somente água nesse procedimento já reduz a 

contagem microbiana na superfície da carcaça desde que tenham os devidos cuidados 

operacionais ao longo do fluxo de abate (SABA et al., 2010). Caso contrário a contaminação 

é redistribuída, o que reforça ainda mais a prática dos procedimentos sanitários operacionais 

(SANTOS e TAHAM, 2011). 
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Para o resfriamento é preciso que haja espaço entre as meias carcaças para que o ar 

possa passar e refrigerar de forma adequada e uniforme (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020). 

No resfriamento convencional são submetidas à temperatura de 0 a 4°C, velocidade do ar 

entre 0.3 e 1.0 metros/segundo e umidade relativa entre 88 e 92% por um período de 36 a 

48 horas (GOMIDE et al., 2006). Dessa forma, os cuidados sobre os procedimentos 

operacionais aliados a uma boa refrigeração impedem o crescimento microbiano o que 

confere uma maior vida de prateleira logo maior qualidade ao produto (FONTOURA et al., 

2010). Além disso, é importante monitorar a formação de condensação nas câmaras de 

resfriamento, devido ao fluxo de ar, temperaturas e umidade, a fim de evitá-la (BORGES e 

FREITAS, 2002).  

Para que a carne possa ser manipulada, desossada e/ou comercializada a 

temperatura deverá atingir 7ºC no interior de suas massas musculares (BRASIL, 1996), com 

base no princípio de que o resfriamento reduz a velocidade de multiplicação microbiana, é 

importante que não haja elevação da temperatura dos produtos. Assim, o controle da 

temperatura aliada a uma baixa carga microbiana inicial contribuem veementemente para 

retardar a deterioração e garantir a segurança microbiológica do produto (SOUSA, 2017). 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando o processo de abate de bovinos conclui-se que, para obtenção de 

produtos seguros e de maior prazo de validade é necessário que todas as etapas sejam 

avaliadas criteriosamente, observando cada estabelecimento e suas particularidades tornando 

os procedimentos sanitários operacionais de fundamental importância para evitar 

contaminações. Nota-se que, embora alguns procedimentos sejam de maior criticidade, não 

há uma etapa determinante para que o objetivo final seja alcançado, de modo que todas estão 

ligadas entre si formando um conjunto de ações contra a contaminação.  

A aplicação dos procedimentos sanitários operacionais, visando uma operação de 

qualidade, após análise dos mesmos, depende de treinamento dos operadores, prática e 

cuidados diários. Desta forma, é imprescindível que o colaborador tenha consciência sobre 

os danos não somente econômicos relativos a perdas de produtos, mas principalmente a 

respeito da saúde dos consumidores. 
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Concebendo-se a dimensão da produção de proteína animal no Brasil, 
que desponta atualmente como líder na criação intensiva, abate e 
exportação de carne bovina dentro do cenário mundial, o recorte do 
abate religioso para produção de carne Halal e Kosher surge com especial 
interesse. A fim de atender estes mercados, as agroindústrias brasileiras 
produtoras de carne bovina têm se especializado para atender suas 
exigências, como a proibição da insensibilização previamente a sangria. 
Este estudo objetiva discutir sobre os métodos de abates religiosos, Halal 
e Kosher, vigentes no Brasil e seus requisitos técnicos e estruturais que 
influenciam na qualidade do abate e, por consequência, no bem-estar 
animal e na qualidade de carne. 
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Conceiving the dimension of animal protein production in Brazil, which 
currently emerges as a leader in the intensive creation, slaughter and 
export of beef within the world scenario, the religious slaughter cut for 
Halal and Kosher meat production appears with special interest. In order 
to serve these markets, Brazilian beef-producing agro-industries have 
specialized in meeting their requirements, such as the prohibition of 
stunting prior to bleeding. This study aims to discuss the methods of 
religious slaughter, Halal and Kosher, in force in Brazil and their 
technical and structural requirements that influence slaughter quality and, 
consequently, animal welfare and meat quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva da carne bovina é um segmento de grande importância na 

economia brasileira, correspondendo a 3% no produto interno bruto (BLISKA e 

GONÇALVES, 1998). O Brasil é um grande exportador de carne bovina, de modo que em 

2018 foram exportadas 1,64 milhões de toneladas, 11% a mais que o mesmo período de 

2017. Já em 2019 o país está consolidado como o maior exportador de carne bovina do 

mundo. No segundo trimestre de 2019, foram abatidos cerca de 8,08 milhões de bovinos e 

totalizando 2,01 milhões de toneladas de carcaças, que em comparação ao mesmo período 

de 2018, houve um crescimento de 5,5%. Em 2019 foram exportados 1,84 milhões de 

toneladas de carne bovina, com faturamento em torno de US$ 7,6 bilhões. Estes dados 

sinalizam um grande aumento na demanda da carne bovina brasileira destinado ao consumo 

humano (ABIEC, 2019; IBGE, 2019). 

A preocupação com o bem-estar de animais de produção é algo presente na 

sociedade humana atual, e cada vez mais vem se consolidando como uma exigência do 

mercado consumidor (MENDONÇA; CAETANO, 2017). De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde Animal, “bem-estar animal” significa o estado físico e mental de um animal 

em relação às condições em que vive e morre (WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL 

HEALTH, 2020). Diante disso, um animal que exerce seu bem-estar é saudável e bem 

nutrido, não sofre de estados desagradáveis como dor, medo e angústia e, por fim, é capaz 

de expressar comportamentos naturais de sua espécie, essenciais para seu estado físico e 

mental. 

Vários indicadores já foram propostos no sentido de avaliar e estimar as 

consequências do atendimento ou não às normas de bem-estar animal, dentre eles estão os 

parâmetros de qualidade da carne, presença de petéquias, contusões. Tais alterações 

estruturam um arcabouço científico que sinaliza, além dos prejuízos econômicos à cadeia 

produtora carnista devido à condenação de carcaças, também dor e sofrimento dos animais 

no momento pré-abate (PANCHERI; CARVALHO, 2020), como observado na mistura 

entre lotes e em animais sob manejo de pessoal não capacitado. Conseguinte, países 

importadores de carne bovina exigem que as indústrias realizem os abates de forma 

humanitária (GOLDONI, 2011). 

O abate humanitário deve estar presente desde as etapas anteriores (pré-abate) ao 

abate propriamente dito dos animais e consiste num conjunto de processos que asseguram 

o bem-estar desde o embarque na fazenda até a sangria. Uma das etapas mais importantes da 
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garantia do bem-estar animal no momento do abate é a insensibilização, pois ela tem a função 

de deixar os animais inconscientes até o momento final da sangria, evitando dor e sofrimento 

para o animal (ROÇA et al., 2001).  

No Brasil, apenas os abates religiosos podem ser realizados sem a insensibilização 

do animal, sendo estes realizados sob orientação de autoridades religiosas, para atendimento 

de exigência à comunidade que o requeira (BRASIL, 2017; BRASIL, 2000). Neste tocante, 

os abates Halal e Kosher são realizados tradicionalmente sem o atordoamento do animal antes 

da degola e, nos países mais tradicionais, os muçulmanos destacam sua preferência pelo abate 

sem insensibilização por acreditarem que a exsanguinação seja mais eficiente. Porém, do 

ponto de vista do bem-estar animal, esse abate ainda é bastante controverso, principalmente 

no que se refere ao tempo em que o animal pode permanecer consciente após a degola 

(STERZA, A., 2020). 

Diante do alto valor agregado nas negociações e significativo aumento nas 

exportações, os abates religiosos são de suma importância para o Brasil. Sabendo-se que há 

diferenças nos abates realizados, principalmente relacionados a manutenção das tradições 

religiosas, faz-se necessário avaliar os efeitos desses diferentes tipos de abates no bem-estar 

animal e na qualidade da carne. Portanto, este estudo objetivou realizar uma revisão 

bibliográfica sobre os métodos de abates religiosos Halal e Kosher, vigentes no Brasil, e sua 

influência no bem-estar animal e na qualidade da carne. 

 

 

2 ABATE KOSHER 

 

O abate Kosher é um ritual de abate de animais para o preparo da carne destinada a 

população judaica que segue as leis judaicas de alimentação, chamada Kashrut, tendo sua 

origem na bíblia judaica Torá ou Livro Sagrado e no Talmude (MENDONÇA e CAETANO, 

2017). A maior parte da carne Kosher produzida no Brasil é exportada, sendo o seu principal 

destino o país de Israel, que alcançou o faturamento de US$ 380 milhões no ano de 2018 

(FERNANDES, 2019). 

Kosher, significa “bom” e “próprio” para consumo, é realizado pelo ritual 

denominado Schechita o qual é realizado por um magarefe chamado Schochet, sendo treinado 

para que esteja habilitado. Para cada operação de Schechita é precedida de uma prece nomeada 

de Beracha (ROÇA, 2001). O Schochet utiliza uma faca chamada de Chalaf, esta deve ter em 
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torno de 41cm de comprimento, 5 cm de altura e devem ser muito resistentes (BONFIM, 

2005). 

A degola é precedida pelo encaminhamento do animal ao box onde é apenas 

contido. Com o auxílio da Chalaf, o Schochet realiza um corte na pele, traqueia, esôfago, veias 

jugulares e artérias carótidas, sem que haja contato entre a lâmina com as vértebras cervicais. 

O corte deve ser realizado de forma limpa e rápida, sem interrupções e sem movimentos 

bruscos, sem perfurações, dilacerações e sem que haja contato com a laringe (Figura 1). Após 

o tempo de sangria, o animal é suspenso ao trilho e levado para o processo de esfola (PICCHI 

e AJZENTAL, 1993). Uma degola lenta ou mal feita pode causar sofrimento e permanência 

dos reflexos por 30 segundos. Após a degola, a faca é cuidadosamente examinada, caso seja 

encontrado um mínimo dente ou deformação no fio o animal não é considerado Kosher 

(BONFIM, 2005). No abate Kosher ainda não é aceito nenhum tipo de insensibilização, 

mesmo que reversível ou que não causem a morte do animal (GOMIDE et al., 2014). 

 

Figura 1. Abate Kosher, animais permitidos e proibidos e processo de abate. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A carne Kosher destinada ao consumo deve passar por um processo de preparo, o 

qual tem como principal objetivo eliminar o máximo de sangue possível. Esta prática consiste 

em mergulhar a carne na água por 30 minutos. Logo é realizada uma salga a seco com sal 

grosso por 1 hora, seguido de três imersões consecutivas em água sendo cada uma de 1 hora 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 1992). Para alimentos que não são próprios para o consumo, 

que são considerados impuros, são chamados de Trefa ou Treif. São animais que tiveram 
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órgãos perfurados, traumatismos, veias rompidas e fratura em ossos, os pulmões são 

apalpados em busca de aderências ou anomalias. Os quartos dianteiros, carne de cabeça, 

língua, pulmões e costela estão entre os cortes mais consumidos pelos judeus. Pelo fato de o 

nervo ciático não ser consumido, a carcaça é serrada entre a nona e a décima costela 

(MENDONÇA e CAETANO, 2017; PICCHI e AJZENTAL, 1993). 

 

 

3 ABATE HALAL 

 

O mercado Halal movimenta em torno de US$2,5 trilhões de dólares, devido aos 

seus produtos diferenciados. O consumo tende a crescer, pois a comunidade muçulmana 

chega a um total de um 1,8 bilhão de muçulmanos (FAMBRAS, 2020). As exportações do 

mercado Halal são destinadas principalmente ao Oriente Médio e à África, um total de 377 

toneladas de produtos Halal em 2015, 20.8% em relação ao ano anterior (ABIEC, 2016). 

Halal é o ritual de abate de animais para o preparo da carne destinada a alimentação 

muçulmana e suas regras estão descritas em livros sagrados, Qur’na e o Sunnah (escrituras do 

profeta Mohammed). Halal significa “legal” ou “permitido” em árabe, ou seja, apenas os 

alimentos Halal são permitidos para o consumo dos muçulmanos (GOMIDE et al., 2014).  

Esse tipo de abate consiste na degola do animal realizada por um muçulmano 

treinado e conhecedor dos fundamentos das leis islâmicas, denominado Zabeh (GOMIDE et 

al., 2014; KEYNES, 2001). No momento que precede a sangria, o peito do animal deve estar 

direcionado para a Meca, e a benção conhecida como Tasmiya deve ser proferida: “Em nome 

de Deus, o clemente, o misericordioso” ou “BESS.EL.AL” em árabe. Para realização deste 

processo, é utilizado uma faca feita de aço muito bem afiada antes de cada degola (Figura 2). 

Não é permitido que os animais possam ver a faca previamente à degola e que não vejam 

outros animais sendo abatidos (KEYNES, 2001). 
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Figura 2. Abate Halal, animais permitidos e proibidos e processo de abate. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No abate Halal é aproveitado os dianteiros e os traseiros, e não possui uma inspeção 

específica (MENDONÇA e CAETANO, 2017). Para os alimentos que não são indicados 

para o consumo, denominados Haram, são a carne de porco e seus derivados, devido o porco 

ser considerado um animal impuro. Ainda pode-se considerar animais impuros aqueles que 

foram alimentados com produtos Haram ou produtos feitos através de substâncias não 

permitidas e animais abatidos fora dos padrões do Halal (KHATTAK, 2011). Algumas 

entidades Islâmicas permitem que o abate Halal seja realizado com insensibilização, mas que 

ela seja reversível, ou seja, que cause apenas a inconsciência do animal e a morte seja realizada 

apenas na sangria. O método mais utilizado para isso é a insensibilização através de dardo 

cativo não penetrativo. Este modo de insensibilização ajuda a manter a velocidade da linha 

de abate e o bem-estar animal (GOMIDE et al., 2014). 

 

 

4 INSENSIBILIZAÇÃO 

 

Segundo Sobral et al. (2015) a insensibilização é a primeira operação do abate, e uma 

das mais importantes para o bem-estar animal. Este procedimento leva o animal a 

inconsciência para que a sangria seja realizada rapidamente e seja indolor (GOMIDE et al., 

2014). Segundo Gomide et al. (2014), dentre os métodos de insensibilização regulamentados 
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no Brasil, o mais utilizado para bovinos é o mecânico, através de pistola pneumática de dardo 

cativo penetrativo, acionado por ar comprimido. A utilização da pistola pneumática tem 

como objetivo causar uma concussão cerebral através de lacerações irreversíveis no tecido 

encefálico, induzindo o animal a uma insensibilização rápida e eficiente (ROÇA, 1999). 

O local para que ocorra o disparo deve ser preciso, diretamente na parte frontal da 

cabeça do animal e perpendicularmente na interseção de duas linhas imaginárias que saem 

da base do chifre ao olho do lado oposto. Se este local não for atingido, há o risco do animal 

retomar a consciência.  Pela inconsciência não ser permanente, a sangria deve ser realizada o 

mais rápido possível e, desta forma, pode ser considerado o método mais eficiente e 

humanitário se tratando de insensibilização de bovinos (NEVES, 2008). 

Um animal bem insensibilizado deve apresentar colapso após o disparo, seguida 

pela fase tônica, na qual os membros permanecem enrijecidos e flexionados por um período 

de 15 segundos, sucedida pela fase clônica que caracterizada pelos são movimentos de 

pedaleio (GRANDIN, 1999). Além disso, os colaboradores devem verificar os sinais de uma 

insensibilização adequada, como: ausência de respiração rítmica, mandíbula relaxada, língua 

para fora da boca, nenhum reflexo corneal, entre outros (RENNER, 2006). No caso da 

ocorrência de um animal sensível na calha de sangria, deve-se proceder a ações para o seu 

atordoamento imediatamente, sendo recomendadas as pistolas de dardo cativo de explosão, 

por serem portáteis (LUDTKE et al., 2010). 

A Instrução Normativa N° 3 de 2000 (BRASIL, 2000) é a norma que contém 

diretrizes e procedimentos técnicos, que estabelece e padroniza os métodos de 

insensibilização dos animais de açougue, a fim de garantir o bem-estar animal. No Brasil é 

permitido a realização dos abates religiosos desde que sejam destinados ao consumo de 

comunidade religiosa ou para comércio internacional, em países que possuem essa exigência 

(BRASIL, 2000). 

 

5 ABATES RELIGIOSOS, BEM-ESTAR E QUALIDADE DA CARNE 

 

Os abates religiosos são frequentemente lembrados em críticas e discussões 

relacionadas ao bem-estar animal. Uma das principais discussões é o tempo que o animal 

leva para perder a sensibilidade após a sangria, a dor, sofrimento e os métodos de contenção 

(NEVES, 2008).  

O animal deixa de estar consciente somente após certo tempo de sangria, onde 

perde-se grande volume de sangue, ocorrendo a morte por choque hipovolêmico. Segundo 
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Neves (2008), bezerros e touros apresentavam um intervalo de até 171 segundos entre o 

corte do pescoço e perda da consciência, avaliados de acordo com indicadores 

comportamentais e respostas cerebrais. É notado que os animais abatidos por esse sistema 

sentem dor e sofrimento, devido ao corte de vários tecidos e à grande quantidade de 

nociceptores. Ademais, o bem-estar pode ficar ainda mais comprometido quando o animal 

inala sangue, que adentra a traqueia no momento da sangria (MENDONÇA e CAETANO, 

2017). Roça (1999) relata que, momentos após a degola, os animais apresentam flexão dos 

membros anteriores e contração dos músculos da face, os quais são sinais evidentes de dor. 

Sterza et al. (2020) observaram que cerca de 66% dos animais apresentavam sinais de que 

estavam conscientes em até 20 segundos após a degola, apresentando reflexo de 

endireitamento e/ou vocalização. No mesmo estudo, cabritos abatidos sem insensibilização 

perdem o reflexo pupilar somente 2.44 minutos após a degola, o mesmo tempo necessário 

para a completa exsanguinação. 

No momento da sangria, todo animal que esteja em plena condição de saúde e 

descansado, pode eliminar cerca de metade do volume total do seu sangue, enquanto 

naqueles que apresentam alterações pelo estresse e que afetem o sistema pulmonar, cardíaco 

ou muscular, a sangria é dificultada (PICCHI, 1996). Tendo em vista que o sangue é um bom 

meio de cultura devido ao seu pH elevado e grande teor proteico, a deficiência na sangria 

causada pelo estresse, compromete de forma direta a qualidade da carne, que apresentará 

uma rápida putrefação (GOLDONI, 2011).  

Discutivelmente, os muçulmanos destacam sua preferência pelo abate sem 

insensibilização, por acreditarem que a exsanguinação seja mais eficiente (STERZA, A., 

2020). Sabe-se, porém, que a eficiência de sangria pode ser afetada por diversos parâmetros 

e não somente pelo tipo de abate, tais como: afiação das facas, maior treinamento em relação 

ao manejo dos animais pré-abate e principalmente uma degola rápida e completa (secção 

total das artérias carótidas e veias jugulares), como maneira de se evitar as formações de 

grandes coágulos nas extremidades das artérias carótidas, resultando na oclusão da ferida ou 

"balonismo", que diminuem a eficiência da sangria (GOMIDE et al., 2014). 

Roça et al. (2001) descreveram que o abate Halal tem uma melhor eficiência de 

sangria, quando realizado sem a insensibilização, apresentando valores de hemoglobina 

residual inferiores à carne obtida dos animais insensibilizados por pistola pneumática. Porém, 

Anil (2006), não encontrou diferenças entre a eficiência da sangria e alguns parâmetros de 

qualidade da carne entre os abates com e sem atordoamento. De acordo com Grandin e 

Smith (2004), os bovinos abatidos sem insensibilização apresentaram mais pontos 
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hemorrágicos do que os bovinos insensibilizados com dardo cativo. Bolfe et al. (2011) relata 

que os valores médios de pH de bovinos abatidos através de degola e abate tradicional, não 

foram influenciados pelo método empregado. 

Os ineficientes métodos de contenção no Brasil fazem com que este tipo de abate 

seja considerado um problema, pois grande parte do gado abatido no país é composta por 

zebuínos, que são mais ariscos que os taurinos. Essa contenção inadequada e a degola cruenta 

propriamente dita promovem graves implicações estressantes nos animais (ROÇA, 1999). 

Grandin (1997) afirma que os abates religiosos podem respeitar o bem-estar animal tendo 

um box de contenção eficiente, um piso que não possibilite o animal de escorregar, não 

utilizar choques e utilizar uma faca bem afiada realizando um corte preciso. Mesmo assim 

todos os cuidados relacionados ao bem-estar animal devem ser respeitados procurando 

realizar uma sangria rápida e que elimine o máximo de sangue (GOMIDE et al., 2014). 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil tem grande interesse econômico nos abates religiosos, devido à sua 

expressiva produção de carne bovina, capacidade de exportação e, ainda, ao faturamento 

atingido a partir da exportação de carne bovina advinda de rituais religiosos. Reconhece-se 

que os rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio cultural imaterial e que, a 

dimensão comunitária da liberdade religiosa é merecedora de proteção constitucional.  

No entanto, é necessário assegurar a aplicabilidade da metodologia de bem-estar e 

da eticidade mínima dentro das práticas de abate Halal e Kosher, a partir da adição de boas 

práticas no manejo, instalações em bom estado, box com contenção adequada, treinamento 

dos funcionários e facas devidamente afiadas, reduzindo, desta forma, significativamente os 

danos ao bem-estar e à qualidade da carne. 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABIEC. Associação Brasileira das Indústrias Exportadores de Carnes. São Paulo, 2019. 

ANIL, M. H. et al. Comparison of Halal Slaughter with Captive Bolt Stunning and 
Neck Cutting in Cattle: Exsanguination and Quality Parameters. Animal Welfare, v.15, 
p. 325-330, 2006. 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 
94 

BLISKA, F. M. de M.; GONÇALVES, J. R. Estudo da cadeia de carne bovina no brasil. 
In: Cadeias produtivas e sistemas naturais. Brasília: Embrapa, 1998. 

BOLFE, F. C.; ANDREO, N.; CARDOSO, T. A. B. et al. Parâmetros da qualidade da 
carne de bovinos abatidos pelos métodos tradicionais e Halal. Congresso Brasileiro de 
Zootecnia, 2011. 

BONFIM, L. M. Diferenças entre Abate Ritual (Kosher/Halal) e Abate Tradicional. 
Rehagro. Betim, 2005. 

BRASIL. Decreto N° 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Brasília, 2017. 

BRASIL. Instrução Normativa N° 3, de 17 de janeiro de 2000. Regulamento de métodos 
de insensibilização para o Abate Humanitário de Animais de Açougue. Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasília, 2000. 

FAMBRAS. Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Mercado Halal no Mundo. 
Disponível em:< https://www.fambrashalal.com.br/viso-geral>. Acesso em: 15 de outubro 
de 2020. 

FERNANDES, T. Abates Halal e Kosher. Revista Scot Consultoria. 2019. Disponível 
em:< https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/50215/abates-
%3Ci%3Ehalal%3Ci%3E-e-%3Ci%3Ekosher%3Ci%3E.html >. Acesso em 15 de outubro 
de 2020. 

FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo ganha abatedouro 100% Kasher. Agrofolha, p.1-
5. São Paulo, 1992. 

GOLDONI, É. E. Efeitos do tipo de abate na produção de carne bovina. Estudos, Goiânia, 
v. 38, n. 2, p. 379-411, 2011. 

GOMIDE, L.A.M.; RAMOS, E.M; FONTES, P.R. et al. Tecnologia de abate e tipificação 
de carcaças. Universidade Federal de Viçosa, Revista e Ampliada, 2º ed. 2014. 

GRANDIN, T. Assessment of Stress During Handling and Transport. Journal of 
Animal Science, p. 249-257. 1997. 

GRANDIN, T. Buenas prácticas de trabajo para el manejo e insensibilización de 
animales. Fort Collins, 1999. Disponível em:< 
http://www.grandin.com/spanish/Buenas.practicas.html >. Acesso em 19 de outubro de 
2020. 

GRANDIN, T.; SMITH, G. Animal welfare and human slaughter. 2004. Disponível 
em:<http://www.grandin.com/references/humane.slaughter.html>. Acesso em: 26 de 
Setembro de 2020. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cresce o número de abate de 
bovinos, suínos e frangos. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: < 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/ibge-cresce-abate-de-bovinos-
suinos-e-frangos>. Acesso em: 26 de setembro de 2020. 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 

 

 

95 

KEYNES, M. Halal Food Authority. Definition of Halal. 2001. Disponível 
em:<https://ucanr.edu/sites/placernevadasmallfarms/files/103471.pdf>. Acesso em 19 de 
outubro de 2020. 

KHATTAK, J. Z. K.; MIR, A.; ANWAR, Z. et al. Concept of Halal Food and 
Biotechnology. Advance Journal of Food Science and Technology, p. 385-388. 2011. 

LUDTKE, C.; CIOCCA, J. P.; DANDIN, T. et al. Programa Nacional de Abate 
Humanitário-STEPS. Word Society for the Protection of Animals (material Didático: 
apostila), 2010. 

MENDONÇA, P. S. M.; CAETANO, G. A. O. Abate de bovinos: Considerações sobre 
o abate humanitário e jugulação cruenta. Pubvet, v.11, p.1196 – 1209, 2017. 

NEVES, J. E. G. Influências do Método de Abate no Bem-Estar Animal e na 
Qualidade da Carne. Monografia. Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. 2008. 

PANCHERI, I.; CARVALHO, R. A. C. ABATE HALAL E KOSHER E BEM-ESTAR 
ANIMAL. Unisul de Fato e de Direito: revista jurídica da Universidade do Sul de 
Santa Catarina, v. 10, n. 20, p. 59-71, 2020. 

PICCHI, V. Insensibilização no abate de bovinos. Revista Nacional da Carne, n. 236, p. 
38-44, 1996. 

PICCHI, V.; AJZENTAL, A. Abate bovino segundo o ritual judaico. Revista Nacional da 
Carne, São Paulo, v.18, n.202, p.53-57, 1993. 

RENNER, R. M. O manejo pré-abate e seus reflexos na qualidade da carcaça e da 
carne para a indústria frigorífica. Revista Nacional da Carne. Anuário, p. 186-198, 2006. 

ROÇA, R. Abate humanitário: o ritual Kasher e os métodos de insensibilização de 
bovinos. Livre Docência em Tecnologia dos Produtos de Origem Animal. 232f. Botucatu, 
1999. 

ROÇA, R. O. Abate humanitário de bovinos. Revista de Educação Contínua. São Paulo, 
v.4, f.2, p. 73-85, 2001. 

ROÇA, R. O.; FILIPI, M. C.; SCHWACH, E. et al. Efeitos dos métodos de abate de 
bovinos na eficiência de sangria. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 21, n. 2. Campinas, 
2001. 

SOBRAL, N.; ANDRADE, E. N.; ANTONUCCI, A. M. Métodos de insensibilização de 
bovinos de corte. Revista Científica de Medicina Veterinária, ed. 13, n. 25, 2015. Disponível 
em:< 
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/XnShy1O85glI6Lr_2015-
11-27-12-20-40.pdf >. Acesso em 19 de outubro de 2020. 

STERZA, A. et al. Abate halal com e sem insensibilização em ovinos: implicações sobre o 
bem-estar animal e a eficiência da sangria. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, v. 72, n. 5, p. 1839-1844, 2020. 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 
96 

WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH. Terrestrial Animal Health Code. 
Disponível em:  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-
online/?htmfile=chapitre_aw_introduction.htm. Acesso em: 24 abr. 2021. 

 



 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-993899-6-29 

Capítulo 9 

 

PRODUÇÃO E QUALIDADE DE CHIPS DESIDRATADO DE 

BATATA YACON 

 

João Tomaz da Silva Borges 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Curso Técnico em Nutrição e 
Dietética. São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9435046210463285  
 
Letícia Lourenço da Silva 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudoeste de Minas Gerais, Graduanda em 
Nutrição. Barbacena, Minas Gerais, Brasil.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4212431677342611 
 
Ana Júlia de Figueiredo Firmino 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Curso Técnico em Nutrição e 
Dietética. São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7510641967888044 
 
Iasmin Pereira dos Santos 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Curso Técnico em Nutrição e 
Dietética. São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5094560459642366 
 
Mauro Lima dos Santos 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Curso Técnico em Nutrição e 
Dietética. São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0629646367073692 
 
Raquel Ribeiro Silva 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Curso Técnico em Nutrição e 
Dietética. São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0703498362783974 
 
Deborah Sthefani Aparecida Bastos de Moraes 
Prefeitura Municipal de Paulistas, Minas Gerais. Setor de Alimentação Escolar. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6006490285847876  
 
Mayara Caroline Souto de Barcelos 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Instituto de Ciência e Tecnologia 
Campus JK, Diamantina, Minas Gerais, Brasil. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4492977827221244  
 
Suelen Grace Araujo Carvalho 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Curso Técnico em Nutrição e Dietética. 
São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6591694764088238  
 
Claudia Denise de Paula 
Universidad de Córdoba, Departamento de Ingeniería de Alimentos, Montería, Córdoba. Colombia.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9632-9585  
 

  



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos vol.3 
98 

 

  

Informações sobre o 

artigo: 

RESUMO 

 

Recebido em .... 24/05/21 

Aceite em ......... 26/05/21 

Publicado em ....23/06/21 

 

 

Palavras-chave:  

Yacon 

alimento funcional 

qualidade 

chips desidratado 

A yacon (Smallanthus sonchifolius) tem despertado a atenção pela presença 
de frutooligossacarídeos e antioxidantes. Possui alto conteúdo de água, 
favorecendo a menor vida de prateleira quando in natura. A desidratação 
incrementa o prazo de validade, reduz peso e volume, facilitando o 
transporte, armazenamento e consumo, dentre outras vantagens. Este 
trabalho teve por objetivo produzir e determinar a qualidade de chips 
desidratado de yacon. Raízes pré-selecionadas, avaliadas pelo fator de 
correção (FC) e umidade foram desidratadas em estufa a 80ºC e 
monitorada pela perda de massa (PM). O chips foi avaliado quanto a 
umidade e qualidade sensorial. A batata yacon apresentou-se adequada 
ao processamento pela ausência de injúrias físicas, microbiológicas e 
reduzido FC. A PM e umidade do chips, associada à aceitação sensorial, 
índice de aceitabilidade e intenção de compra positivos demonstraram 
que produzir chips desidratado é interessante para a diversificação e 
disponibilidade de derivados da matéria-prima. 

  

  

 
PRODUCTION AND QUALITY OF DEHYDRATED CHIPS YACON 
POTATO 

 

 

ABSTRACT 

Keywords:  

Yacon 

functional food 

quality 

dehydrated chips. 

Yacon (Smallanthus sonchifolius) has attracted attention due to the presence 
of fructoligosaccharides and antioxidants. It has high water content, 
favoring a shorter shelf life when in natura. Dehydration increases the 
shelf life, reduces weight and volume, facilitating transport, storage, and 
consumption, among other advantages. This work aimed to produce and 
determine the quality of dehydrated yacon chips. Pre-selected roots, 
evaluated by the correction factor (FC) and humidity, were dehydrated in 
an oven at 80ºC and monitored for weight loss (PM). The chips were 
evaluated for humidity and sensory quality. The yacon potato was 
suitable for processing due to the absence of physical, microbiological 
injuries and reduced HR. The PM and humidity of the chips, associated 
with positive sensory acceptance, acceptability index, and purchase 
intention demonstrated that producing dehydrated chips is interesting for 
the diversification and availability of derivatives of the raw material. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma planta da família Asteraceae, originária das 

regiões Andinas, adaptável a diferentes tipos de solos e condições climáticas trazendo 

vantagens para os produtores e ao meio ambiente. Sua composição vem despertando a 

atenção da comunidade científica pela presença de frutooligossacarídeos e componentes 

antioxidantes, sendo classificada como alimento funcional (Mendes et al., 2018). 
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O uso do tubérculo e seus derivados no desenvolvimento de novos produtos 

alimentícios são promissores, visto que suas propriedades funcionais estão sendo cada vez 

mais pesquisadas e ratificadas pela literatura (Gusso et al., 2015; Angonese et al., 2018; 

Bianchi et al., 2021; Silva et al., 2021). As maneiras mais comuns de consumo são ao natural, 

xaropes e sucos, sendo indicada para pessoas com distúrbios intestinais, hiperglicêmicas, em 

dietas de emagrecimento, praticantes de atividades físicas, dentre outros. Devido ao hábito 

alimentar e desconhecimento, seu consumo é reduzido, sendo seu cultivo restrito a pequenos 

produtores (Sacramento et al., 2017; Ricarte et al., 2019). 

O elevado teor de água nesta matéria-prima (até a faixa de 90%) (Silva; Seara; 

Charbel, 2013; Bertolo, 2017; Feitosa et al., 2017), geralmente superior à maioria dos 

tubérculos e outras raízes encontrados no Brasil e semelhante a frutas como maçã, pêra, 

melancia e mamão (NEPA, 2011), favorece a uma menor vida de prateleira na condição in 

natura, durando cerca de uma semana em temperatura ambiente, em decorrência da 

susceptibilidade à deterioração microbiana, reações químicas e enzimáticas indesejáveis. 

Dessa forma, a tecnologia de secagem tem sido uma forma de incrementar seu prazo de 

validade através da redução de sua atividade de água, inibindo o crescimento microbiano e 

reduzindo a ação enzimática, permitindo sua utilização durante a entressafra sem o 

comprometimento de suas propriedades funcionais (Souza, 2013; Silva et al., 2015). Elias et 

al. (2008) e Ross (2019) obtiveram como resultado da técnica de desidratação um aumento 

na concentração de parâmetros físico-químicos, indicando que o tratamento foi eficiente para 

manutenção da qualidade nutricional. O presente trabalho teve por objetivo produzir e 

avaliar a qualidade de chips desidratado de yacon. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Tecnologia de Alimentos do Curso 

Técnico em Nutrição e Dietética, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João 

Evangelista (IFMGSJE) e Academia Oficina do Corpo no mesmo município.  

A matéria-prima foi adquirida no comércio local da cidade, sendo avaliada por meio 

de parâmetros sensoriais (cheiro, cor e textura característicos; aparência saudável), inspeção 

física (firmeza característica; ausência de sinais de ataque macro e microbianos, 

amassamentos e, rachaduras; uniformidade de tamanho, forma, diâmetro e massa) (Gomes 

et al., 2012; Borges et al., 2019), fator de correção (FC) (Vaz, 2011) e determinação de 
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umidade (Silva et al., 2016). A Figura 1 apresenta as raízes de yacon in natura utilizadas no 

presente trabalho. 

 
Figura 1: Raiz de yacon in natura. 

Fonte: Autores. 

 
2.1 Elaboração do Produto 

Raízes de yacon, previamente selecionadas e higienizadas (Silva et al., 2011), foram 

pesadas em balança analítica, cortadas com faca em aço inoxidável em fatias cilíndricas com 

arestas entre 1,0 e 1,5 mm (Garcia et al., 2013), imersas em água potável, drenadas, dispostas 

em bandejas e submetidas à secagem em estufa com circulação forçada de ar à 80 ºC (± 5 

°C) até peso constante, no período de 11 horas. 

 

2.1.1 Avaliação da Desidratação  

O monitoramento da etapa de desidratação foi realizado por meio de pesagens do 

produto a cada 1 hora e 30 minutos para acompanhamento da perda de massa (Ross, 2019) 

e determinação de umidade (Silva et al., 2016). A Figura 2 apresenta as etapas de 

processamento empregadas na obtenção do chips desidratado. 
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Figura 2: Etapas de processamento para produção do chips desidratado de yacon. 
 

 

Fonte: Autores. 

 
2.3 Qualidade Sensorial 

Os chips desidratados de yacon foram avaliados quanto à qualidade sensorial 

através dos métodos afetivos de aceitabilidade, para a aceitação utilizou-se escala hedônica 

estruturada de 9 pontos variando 9 (“gostei extremamente”) a 1 (“desgostei extremamente”), 

avaliando os atributos aparência, textura e sabor; a intenção de compra foi avaliada utilizando 

uma escala de intenção de compra de 5 pontos variando 5 (“certamente compraria”) e 1 

(“certamente não compraria”) (Dutcosky, 2019). Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade 

(I.A.), seguiu-se como referência valores ≥ 70%, sendo utilizada a expressão (Minim, 2018): 

I.A. (%) = A × 100/B, em que A = nota média obtida para o produto; B = nota máxima 

dada ao produto. 

Amostras dos chips foram servidas a 194 julgadores não treinados (consumidores), 

idade entre 14 e 87 anos, de ambos os sexos, pertencentes à comunidade acadêmica do 

IFMGSJE e praticantes de atividade física em academia, sendo convidados para realizar a 

análise com base no hábito de consumir alimentos desidratados. 

 

PM (Ross, 2019) 
Umidade (Silva et al., 2016) 

Qualidade Sensorial 
(Dutcosky, 2019) 

Desidratação (80 ± 5°C) 

Embalagem/Armazenamento 

Higienização 

Raiz in natura 

Avaliação de qualidade 

Pesagem 

Fatiamento (1,5mm) 

FC 
 (Vaz, 2011) 

Umidade 
(Silva et al., 2016) 

Seleção  
(Gomes et al., 2012;  
Borges et al., 2019) 
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2.4 Planejamento Experimental 

O experimento foi realizado em três repetições para os parâmetros de qualidade da 

matéria-prima (seleção, fator de correção, umidade inicial) e da etapa de desidratação (perda 

de massa, umidade final). Na avaliação da qualidade sensorial (aceitação, intenção de compra 

e índice de aceitabilidade), cada provador foi considerado uma repetição. As respostas foram 

registradas em planilhas do Microsoft Excel, versão 2010, sendo os resultados expressos por 

meio de médias. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A batata yacon in natura encontrava-se isenta de sinais de deterioração macro e 

microbiana aparentes, sem sinais de danos físicos (rachaduras e amassamentos); de cheiro, 

cor e textura característicos, com embalagem e informações adequadas, com a data de 

validade, lote, endereço completo da indústria de beneficiamento em conformidade com a 

legislação brasileira de rotulagem de alimentos (Brasil, 2002), indicando adequação para 

consumo ou utilização na indústria de alimentos. Recomenda-se atenção na padronização de 

tamanho, diâmetro e forma das raízes no momento da compra, considerando a importância 

destes parâmetros na qualidade do chips desidratado e no rendimento final. Os critérios de 

avaliação adotados encontraram-se semelhantes àqueles considerados por Michels (2005) e 

Borges et al. (2019). A Figura 3 apresenta a raiz selecionada na etapa de fatiamento para 

posterior desidratação. 

 
Figura 3: Fatiamento de raiz de yacon para desidratação. 

Fonte: Autores. 
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O FC da batata yacon foi 1,06, encontrando-se próximos àqueles obtidos para 

batata inglesa (1,24) e batata doce (1,34) (Goes et al., 2013). Valores elevados de FC podem 

estar relacionados à qualidade precária de vegetais, armazenamento inadequado e 

principalmente devido a falhas na etapa de seleção e descascamento. Borges et al. (2019) e 

Saraiva et al. (2014) relataram que baixos índices de FC, desejáveis em qualquer unidade de 

processamento de alimentos, devem-se à padronização da matéria-prima e cortes, 

manipuladores treinados e métodos eficazes de produção, além de calibragem e adequação 

de equipamentos e utensílios e escolha fornecedores. 

O teor de água da yacon in natura foi de 89,3%, resultado próximo àquele 

encontrado por Tsutsumi (2015) (90,25%). Oliveira et al. (2014) afirmaram que o 

conhecimento do teor de umidade da matéria-prima é de fundamental importância na 

conservação, no armazenamento e na comercialização de matérias-primas in natura, 

considerando que quanto maior os seus valores, menor a vida de prateleira, sendo, portanto, 

necessária a associação de métodos de conservação para preservação de parâmetros de 

qualidade.  

 

3.1 Perda de Massa e Umidade do “Chips” 

A yacon após secagem apresentou um acréscimo nos teores de sólidos em relação 

ao produto in natura, o que é atribuído à concentração de nutrientes no produto seco. Durante 

o experimento verificou-se que maiores perdas de massa ocorreram nas primeiras horas (T1-

T5), com a movimentação da água do interior das fatias na mesma velocidade com que 

evapora da superfície, tornando-se menos intensa na segunda parte da secagem (T5-T8) até 

obtenção de massa constante (T9) (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Perda de massa da yacon durante a etapa de secagem e umidade final do chips desidratado. 

 

Temperatura (°C) Tempo (T) 
Massa 

(gramas) 

Perda de massa 

gramas % 

80 (±5 ºC) 

1 375,83 - - 

2 270,83 105 38,77 

3 165,83 105 63,32 

4 102,5 63,33 61,79 

5 70 32,50 46,43 

6 56,67 13,33 23,53 

7 50 6,67 13,33 

8 49,17 0,83 1,69 

9 49,17 0 0 

Umidade final do chips desidratado: 4,60 % 

Fonte: Autores. 
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No início do processo, a yacon apresenta alto teor de umidade, consequentemente 

o soluto encontra-se mais disperso, tendo maior teor de água livre, facilitando sua retirada 

por meio da corrente de ar quente no interior da estufa, o que explica os resultados nos 

tempos T1 a T5. 

No decorrer da etapa de desidratação a perda de massa diminui em menor 

intensidade, conforme observado em T5-T8. Consequentemente, uma maior incorporação 

dos solutos pode ser observada, dificultando assim a retirada de água (Campbell-Platt, 2015), 

chegando a um ponto em que não há nem perda ou ganho de massa, mantendo-se constante, 

significando que chegou ao equilíbrio. 

O teor de umidade do “chips” desidratado foi de 4,6%, demonstrando redução expressiva 

durante a desidratação. Observação semelhante foi também verificada por Vasconcelos 

(2010) ao desidratar yacon para produção de farinha, com valor final de 6,59%. Nestes 

estudos, o objetivo era obter chips com características físicas que permitisse a moagem, 

ponto no qual apresenta estrutura firme e quebradiça quando sob pressão. A Figura 4 

apresenta o chips desidratado obtido ao final da desidratação. 

 

Figura 4: Chips desidratado de yacon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

A redução de água do alimento durante a desidratação promove a concentração de 

nutrientes; resultando na redução de peso e volume, favorecendo o transporte, 

armazenamento, prolongamento de vida de prateleira, modifica a textura, preserva e, ou 

altera positivamente aspectos sensoriais, além de maior segurança e praticidade no consumo.  
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3.2 Qualidade Sensorial 

O chips desidratado de yacon apresentou boa aceitabilidade pelos provadores com 

escores sensoriais para os atributos avaliados variando de 6 (“gostei ligeiramente”) a 8 

(“gostei muito”), índice de aceitabilidade mínimo de 74,22% (Tabela 1), bem como intenção 

de compra positiva, com 67,99% e 78,77% de respostas correspondentes aos termos 

“certamente compraria” e “provavelmente compraria”, respectivamente, demonstrando 

interesse dos provadores pelo produto. O menor valor para aparência pode relacionar-se ao 

fato de que durante o descascamento e corte da raiz, com o rompimento de membranas 

celulares, os polifenóis misturam-se aos demais componentes, especialmente as enzimas 

citoplasmáticas (fenoloxidases), condição suficiente para a ocorrência de oxidação enzimática 

na presença de oxigênio, formando pigmentos marrons ou pretos, muito comuns em frutas 

e outros vegetais. Conclusões semelhantes foram também obtidas por Rabelo et al. (2017) 

ao produzirem chips de yacon com desidratação osmótica e secagem em estufa a 60 ºC. 

 
Tabela 1. Qualidade sensorial do chip desidratado de yacon. 

 

Atributos Escore sensorial Índice de aceitabilidade (%) 

Aparência 6.59 74.22 

Textura 7.68 86.22 

Sabor 7.46 83.78 

Fonte: autores. 
 

A presença de fenólicos torna a batata yacon suscetível a reações de escurecimento 

causadas pelas enzimas peroxidase e polifenoloxidase. Nessa reação ocorre a formação de 

melanina (pigmento escuro), depreciando a qualidade do produto (Neves e Silva, 2007; 

Celestino, 2010, Lancetti et al., 2020), podendo o seu controle e prevenção serem realizados 

por meio do armazenamento em baixas temperaturas, de tratamento térmico, de eliminação 

do oxigênio do meio, de utilização de agentes químicos, dentre outros (Lupetti et al., 2005; 

Borges et al., 2012). 

 

3.3 Intenção de Compra 

Pode-se verificar, pela Figura 4, que, ambos os sexos, apresentaram atitude positiva 

quanto à intenção de compra do chips de batata yacon. 
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Figura 4: Intenção de chips desidratado de yacon considerando provadores dos sexos masculino e feminino. 
(A) Certamente compraria. (B) Provavelmente compraria. (C) Tenho dúvidas se compraria. (D) 

Provavelmente não compraria. (E) Certamente não compraria. 

Fonte: Autores. 

 

Em consonância com os resultados obtidos por Rabelo et al. (2017) em trabalho 

semelhante, a intenção de compra mostrou-se positiva, com a maioria das avaliações 

relacionadas à aprovação do produto, sendo este resultado de suma relevância, pois 

possibilita a análise da viabilidade de desenvolvimento do produto em estudo pela indústria. 

Dentre os 194 julgadores que avaliaram o chips desidratado de yacon, 67,69% e 79,07%, 

sendo os valores do sexo masculino e feminino, respectivamente, julgaram que “certamente 

compraria” ou “provavelmente compraria”. Esses resultados demonstram o interesse dos 

consumidores pelo produto. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A batata yacon in natura apresentou-se adequada ao processamento, considerando 

a ausência de sinais aparentes de danos físicos, microbiológicos e reduzido fator de correção. 

Pelos resultados da perda de massa e umidade ficou evidente que a produção de chips 

desidratado da raiz à temperatura de 80 ºC é interessante para a diversificação de derivados 

da matéria-prima, considerando sua aceitação sensorial, índice de aceitabilidade e intenção 

de compra positivos, favoráveis ao consumo.  
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