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Palavra da Comissão Organizadora 

 

Motivados pelo permanente desejo de estimular o debate, a 

socialização dos saberes e o despertar para a inovação, é que 

propiciamos a realização do “Iº ALIMENTAR CIENTÍFICO”. 

 Essa mostra objetivou divulgar os trabalhos científicos 

desenvolvidos na área de alimentos. Neste sentido, nos lançamos no 

desafio de reunir os artigos no formato de resumos, oportunizando as 

apresentações em banner e publicá-los em meio digital. 

É o resultado de uma comissão que se destaca por ter 

cumplicidade com o fazer efetivo, que recusa o imobilismo, que pensa e 

que se expressa. 

Somos muito gratos aos que acolheram esta ideia, em 

especial aos que contribuíram enviando seus resumos. 

 

 

“Os que desprezam os pequenos acontecimentos, 

 nunca farão grandes descobertas” (Augusto Cury) 
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ASPECTOS RELATIVOS À POLINIZAÇÃO DO MIRTILEIRO 
 

Lucas Celestino SCHEUNEMANN¹; Carlos Gustavo RAASCH¹; Daiane 
Pinheiro KRÖNING¹; André Luiz RADUNZ¹; Gabriele Espinel ÁVILA¹; Mácia 

Wulff SCHUCH¹ 
 

¹ Universidade Federal de Pelotas – UFPel, Departamento de Fitotecnia, CEP 96010-
900, Pelotas, RS, Brasil, Email: alradunz@yahoo.com.br 

 
As espécies frutíferas de clima temperado têm grande importância econômica e 
social para a região Sul do Brasil, e compõem para as propriedades agrícolas 
familiares uma alternativa produtiva geradora de renda. O mirtileiro põem-se 
com uma recente possibilidade, visto que proporciona importante retorno 
financeiro e adapta-se as condições de cultivo da região sul. No Brasil, as 
principais cultivares pertencem ao grupo Rabitteye. Apresentam como 
características baixa exigência de frio, floração precoce, longo período entre 
floração e maturação. Entretanto, pela recente introdução da cultura no Brasil 
ainda são carentes as informações com relação ao cultivo. Diante do exposto, 
o objetivo do presente trabalho é compilar informações relacionadas à 
polinização do mirtileiro, visto que o processo da polinização e fertilização é o 
mais importante elo na cadeia reprodutiva e dele depende toda a produção 
frutífera. Para a cultura do mirtileiro uma produção comercial satisfatória esta 
associada a uma adequada polinização, necessitando que, ao menos, 80% das 
flores frutifiquem e para que isto aconteça são necessários insetos 
polinizadores, uma vez que, pelo formato da flor, o pólen cai fora da mesma e 
não no estigma. Em geral o mirtilo do tipo Rabbiteye apresenta algum grau de 
incompatibilidade, sendo aconselhável o plantio de, pelo menos, duas 
cultivares para a polinização cruzada. Pesquisas apontam que sem a 
polinização cruzada mediada por abelhas, 96% das flores do grupo Rabbiteye 
não resultam em frutos, assim a recomendação é a colocação de cinco 
colméias por hectare, quando 25% das flores estiverem abertas. Trabalhos 
monitorando os insetos polinizados do mirtileiro para as condições de Pelotas - 
RS verificaram que as mamangavas (Bombus sp.) são os insetos efetivos 
polinizadores para a cultura do mirtilo e complementam a polinização com as 
abelhas (Apis mellifera). Outra constatação é que as irapuás (Trigona spinipes), 
são insetos prejudiciais à cultura do mirtilo. 
 
Palavras–Chave: Mirtilo; Abelhas; Rabbiteye 
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ASSOCIAÇÃO DE AMIDO DE ARROZ COM XANTANA NO 

DESENVOLVIMENTO DE BALA DE GOMA COM ADIÇÃO DE SUCO 
CONCENTRADO DE MARACUJÁ (passiflora edulis var. flavicarpa ) COMO 

SUBSTITUTO DE CORANTE E AROMATIZANTE ARTIFICIAIS 
 

Janaina Lapuente dos SANTOS 1, Lucia Cesar CARNEIRO 2, Bruna Coi dos 
SANTOS 3, Emilyn KRÜGER 4,Angelita da Silveira MOREIRA 5 

 

Bala de goma é o produto preparado com gomas naturais, açúcares e 
adicionados de óleos essenciais ou extratos vegetais. Também pode ser 
designado como “bala de goma de amido” ou “bala americana” (BRASIL,1978). 
O amido de arroz embora ainda não tenha alcançado um volume expressivo de 
produção industrial constitui uma matéria-prima interessante à produção de 
bala de goma, pela abundância deste cereal, por não conter glúten. Na 
indústria de alimentos, o amido pode ser utilizado para promover aumento de 
textura, consistência e viscosidade, para expandir ou adensar, clarear ou tornar 
produtos mais opacos, reter umidade entre outras aplicações (Damodaran et 
al., 2010). A xantana tem sido amplamente utilizada em produtos alimentícios, 
pois apresenta propriedades importantes na estabilização de emulsão, 
estabilidade térmica. No entanto, a busca por uma alimentação mais saudável 
tem levado diversos países a restringir o uso destas substâncias nos alimentos. 
Por outro lado, tem sido altamente recomendado o consumo de frutas, sucos, 
néctares, como parte da dieta alimentar, devido à presença de fitoquímicos, 
como os flavonóides, antocianinas, carotenóides e vitamina C, que pela ação 
antioxidante podem inibir o desenvolvimento de vários tipos de enfermidades.   
O maracujá (Passiflora edulis var. flavicarpa ) é um fruto originário da América 
Tropical, muito cultivado no Brasil e apreciado pelas qualidades gustativas e 
farmacológicas. O suco de maracujá é uma boa fonte de carboidratos, sais 
minerais e vitaminas. Ressalta-se o teor de vitamina C (20 a 40mg de ácido 
ascórbico /100mL).  Assim, sua utilização em balas de goma contribui para 
diminuir a necessidade da adição de acidulantes, podendo também substituir 
os componentes de aroma e de sabor. O objetivo deste trabalho foi 
desenvolver e avaliar sensorialmente bala de goma à base amido de arroz e 
xantana, com adição de suco concentrado de maracujá com substituição de 
corante e aromatizante artificial. 
 
Palavras-chave: bala; amido; xantana 
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ATIVIDADE DAS ENZIMAS PEROXIDASE E POLIFENOLOXIDASE EM 
CULTIVARES DE CEBOLA PULVERIZADAS COM PRODUTOS 

ALTERNATIVOS 
 

Josiane Hutz HARTWIG1; Ângela Diniz CAMPOS2; Ivan dos Santos PEREIRA3; 
Fabiane Grecco da SILVA4; Bernardo UENO5 

 
1 Estudante do Curso Técnico em Química – Instituto Federal Sul-

Riograndense/Bolsista da Embrapa Clima Temperado; 2 Eng. Agrôn. Drª em Fisiologia 
Vegetal, Pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, 

angela.campos@cpact.embrapa.br; 3 Pós-Doutorando CAPES – Embrapa Clima 
Temperado; 4 Mestre em Química – técnica em laboratório Embrapa Clima 

Temperado; 5 Eng. Agrôn. Dr. Fitopatologia Pesquisador Embrapa Clima Temperado 

 
Na horticultura brasileira, o mofo preto causa podridões e reduz o valor 
comercial dos bulbos de cebola (Allium cepa). As enzimas peroxidase (PO) e 
polifenoloxidase (PFO) são encontradas em todas as plantas. Frequentemente 
elas aumentam sua atividade em resposta ao estresse. O objetivo do trabalho 
foi relacionar a atividade dessas enzimas em bolbos de cebola com a 
resistência a podridão. O experimento foi conduzido em canteiros e as análises 
foram realizadas no laboratório de Fisiologia Vegetal da Embrapa Clima 
Temperado, Pelotas, RS. Os tratamentos consistiram da pulverização de duas 
formulações, sendo K2HPO4 0,1 M e Pirolenhoso + sulfato de amônia e como 
Testemunha utilizou-se água destilada visando controle do mofo preto 
(Aspergillus niger), nas cultivares de cebola BRS Cascata e Bola Precoce. As 
plantas receberam quatro aplicações dos tratamentos e em seguida foi 
realizada a colheita da cebola e os bulbos foram armazenados a temperatura 
ambiente durante um período de 5 meses. O delineamento experimental 
utilizado foi de blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 2, sendo cada 
repetição constituída de 28 plantas. As pulverizações não influenciaram 
significativamente as atividades de PO e PFO e não foram eficientes no 
controle do mofo preto em bulbos de cebola. Por outro lado, houve efeito 
significativo de cultivar sobre todas as variáveis analizadas. A cv. Bola Precoce 
apresentou maior atividade da PO e menor quantidade e percentual de bulbos 
podres 3,96%. A cultivas BRS Cascata apresentou maior atividade da enzima 
PFO e maior número e percentual de bulbos podres 10,91%. Autores 
verificaram que a atividade da PFO, quando comparada com a PO, tem 
participação secundária no processo de resistência. 
 
Palavras-chave: Allium cepa, enzimas, Aspergillus niger 
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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME POR LISTERIA 
MONOCYTOGENES ISOLADAS DE CARCAÇAS DE OVINOS 

 
Darla Silveira VOLCAN1; Tatiane Kuka Valente GANDRA1; Wladimir Padilha da 

SILVA1 
 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel, Departamento de Ciência e Tecnologia 
Agroindustrial, CEP: 96010-900, cx postal: 354, Pelotas, RS, Brasil, E-mail: 

darlavolcan@yahoo.com.br, wladimir.padilha2011@gmail.com 

 
Listeria monocytogenes é o micro-organismo causador da listeriose, uma das 
mais preocupantes infecções de origem alimentar tanto para a saúde pública, 
como para a indústria. Essa bactéria é ubíqua no ambiente e possui habilidade 
para sobreviver por longos períodos sob condições adversas, além de 
colonizar, se multiplicar e persistir em equipamentos de processamento na 
indústria de alimentos através da formação de biofilme, podendo tornar-se 
endêmica em plantas de processamento, dessa forma, contaminar o produto 
final. Neste contexto, objetivou-se avaliar a capacidade de formação de biofilme 
de oito isolados de L. monocytogenes provenientes de superfícies de carcaças 
ovinas, considerando sorotipos e períodos de isolamento distintos. O protocolo 
para a avaliação e análise dos resultados seguiu o protocolo proposto por 
Stepanovic et al. (2007), utilizando microplacas para a formação de biofilme. 
Como controle positivo foi utilizada a cepa padrão Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 15442. Dos oito isolados, seis (75%) foram fracos formadores de 
biofilme, sendo pertencentes aos sorotipos 4b, 3c, 1/2c e 1/2b, e dois (25%) 
foram não formadores de biofilme, pertencendo aos sorotipos 1/2a e 4b. Pode-
se observar que dentro do mesmo sorotipo houve diferenças quanto a 
capacidade de formar biofilme. Frank e Kofi (1990) relataram que células de L. 
monocytogenes não aderidas (planctônicas) foram eliminadas em trinta 
segundos de contato com o sanificante cloreto de benzalcônio, enquanto 
células aderidas (em biofilmes) resistiram ao mesmo sanificante de dez a vinte 
minutos. Os isolados de L. monocytogenes testados neste estudo, em sua 
maioria, apresentaram baixa capacidade de aderência e formação de biofilme.  
 
Palavras-chave: Listeria monocytogenes, biofilme, ovinos 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS DE AMOSTRAS DE 
LEITE DE UNIDADES PRODUTORAS DE LEITE NA REGIÃO SUL DO RIO 

GRANDE DO SUL PERANTE OS ANTIBIÓTICOS 
 

PIVA Natália.V.; DIAS, Natália. A.; ANDRETTA, Milimani; SIEBEL, Juliana C.; 
SUZIN, Giuliano.O.; FRIGOTTO, Dante F.; DANELUZ, Marina O.; DIAS, 

Priscila, A.; FERNANDES, Flávia F.; TIMM, Cláudio D.; CERESER, Natacha, 
D.; NASCENTE, Patrícia S.; GONZALEZ, Helenice L.1 

 
1 
Universidade Federal de Pelotas 

 
Para identificar os agentes infecciosos mais frequentes em casos de mastite 
bovina e avaliar a resistência desses aos antimicrobianos, foram coletadas 310 
amostras de leite de cinco propriedades da região sul do Rio Grande do Sul de 
julho de 2011 a outubro de 2012 dos quartos reagentes ao California Mastitis 
Test (CMT) das vacas em lactação. As amostras foram coletadas em tubos 
estéreis após a antissepsia das mãos e dos tetos, e mantidas refrigeradas até a 
chegada ao Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal (LIPOA) - 
UFPel. Foram semeadas em placas de Agar Sangue, permanecendo 
incubadas de 24 a 48 horas na estufa a 37ºC. Após esse período, observou-se 
o crescimento das colônias, presença ou não de hemólise, realizou-se o teste 
da catalase, coloração de Gram, e teste da coagulase. Para avaliar a 
sensibilidade desses agentes (micro-organismos), fez-se o antibiograma 
através da técnica de difusão em disco em Agar Mueller-Hinton utilizando doze 
princípios ativos, os quais são: amoxacilina, bacitracina, cefalexina, ceftiofur, 
enrofloxacino, gentamicina, neomicina, norfloxacina, penicilina, tetraciclina, 
trimetropina e ampicilina. Das amostras, cinqüenta e quatro não obtiveram 
crescimento de nenhum agente infeccioso, dentre as outras, o mais 
significativo foi Staphylococcus coagulase negativa. Observou-se que 26% dos 
micro-organismos são resistentes a pelo menos 6 antibióticos, onde os menos 
sensíveis foram, respectivamente, Staphylococcus coagulase positiva e 
Staphylococcus coagulase negativa. Os princípios ativos que apresentaram 
menor ação sobre as bactérias foram penicilina, tetraciclina e trimetopima, 
destacando-se o enrofloxacina como o mais eficaz. Os resultados apontam que 
os princípios ativos testados apresentaram ineficácia em pelo menos quarenta 
agentes isolados. 
 
Palavras-chave: antibiótico, leite, resistência 
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AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE FLORES DE MIRTILEIRO NA REGIÃO DE 
PELOTAS 

 
Daiane Pinheiro KRÖNING¹; André Luiz RADUNZ¹; Lucas Celestino 

SCHEUNEMANN¹;Carlos Gustavo RAASCH¹; Gabriele Espinel ÁVILA¹; Mácia 
Wulff SCHUCH¹ 

 
¹ Universidade Federal de Pelotas – UFPel, Departamento de Fitotecnia, CEP 96010-900, 

Pelotas, RS, Brasil, Email: daianekroning@gmail.com 

 
O consumo de mirtilo tem ganhado destaque nos últimos anos, devido à 
procura dos consumidores por alimentos com altos valores nutracêuticos. 
Consequentemente, agricultores do Rio Grande do Sul procuram atender esta 
demanda e aproveitar a oportunidade de mercado, inserindo o cultivo do 
mirtileiro em suas propriedades. Entretanto, por sua recente introdução no 
Brasil o cultivo do mirtileiro ainda carece de informações quanto ao seu habito 
produtivo nas condições edafoclimaticas da messoregião de Pelotas/RS. 
Pesquisas que avaliem o número de flores formadas nas gemas floríferas do 
ramo tem relevante importância, uma vez que podem indicar, por estimativa, a 
carga produtiva máxima da planta, assim permitindo ao agricultor manejar a 
intensidade de poda a ser adotada, em função da capacidade da planta e do 
destino da produção, como suco, geleias ou in natura. Diante do exposto, o 
objetivo do presente trabalho é avaliar o número médio de flores formadas por 
gema florífera dos ramos nas cultivares Blugem, Clímax e Powderblue, 
cultivadas na messoregião de Pelotas/RS. Para tanto, o experimento foi 
conduzido em uma propriedade localizada no município de Morro Redondo/RS, 
onde foi determinado a campo, por contagem, o número de flores formadas por 
gema do ramo florífero, sendo avaliados 60 ramos de diferentes tamanhos por 
cultivar. Os resultados encontrados para as cultivares Bluegem e Powderblue 
indicam que em média são formadas 6,5 flores por gema florífera do ramo, já 
na cultivar Clímax foram-se em média 7,3 flores por gema. Conclui-se que de 
acordo com as condições climáticas desta região, a cultivar Clímax formou 
maior número de flores por gema quando comparado às demais cultivares 
avaliadas. 
 
Palavras-Chave: Mirtilo; Gema florífera 
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A incorporação de ingredientes a produtos de panificação tem crescido em 
função da preocupação com a saúde dos consumidores. A busca por uma 
alimentação saudável está cada vez mais presente entre a população devido 
ao aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Em 
função disso, a indústria de alimentos tem desenvolvido produtos enriquecidos 
que de alguma forma possam contribuir com a saúde dos consumidores, 
evitando desta forma a ocorrência de doenças relacionadas à alimentação 
inadequada. A semente de linhaça (Linum usitatissimum L.) é um ingrediente 
alimentar com potencial de uso em função de suas características benéficas, 
agregando valor nutricional aos alimentos. Biscoitos foram elaborados com a 
adição de diferentes concentrações de farelo de linhaça, adição de 5% (F5) e 
20% (F20), relacionados com o controle elaborado com farinha de trigo. Estes 
foram avaliados quanto à sua composição química, coloração, parâmetros 
físicos e aceitação sensorial. Os biscoitos elaborados com adição de farelo de 
linhaça apresentaram maior teor de proteínas, resíduo mineral, fibras e 
umidade, comparados aos biscoitos elaborados com farinha de trigo sem 
adição de linhaça e coloração mais escura e boa aceitação sensorial.  
 
Palavras-Chave: Linum usitatissimum, Farelo de linhaça, Biscoito 
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A fração lipídica do abacate mostra efeitos benéficos para a saúde, 
especialmente pela presença de fitoquímicos e ácidos graxos ômega. A 
extração do óleo gera um grande acúmulo de material fibroso, o qual pode ser 
reaproveitado no processamento de produtos de panificação (biscoitos e pães) 
e massas alimentícias. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características 
sensoriais de biscoitos integrais produzidos com a substituição parcial da 
farinha de trigo integral e manteiga por farinha de polpa de abacate e óleo de 
abacate. Foram elaboradas 5 formulações de biscoito (T1 a T5), sendo uma 
controle e as demais contendo 10 % ou 50 % de farinha da polpa de abacate, 
em relação à farinha de trigo, e 2,5 % ou 7,5 % de óleo de abacate, como 
substituto da manteiga. Os biscoitos foram avaliados sensorialmente por meio 
dos atributos cor, sabor, aroma, textura e impressão global, utilizando uma 
escala hedônica de 9 pontos. Determinou-se também o índice de aceitabilidade 
dos produtos. A avaliação sensorial revelou que a formulação com menores 
proporções de farinha e óleo de abacate (T1), no geral, foi a que apresentou as 
melhores características sensoriais, com índice de aceitabilidade de 80,37 %, 
por outro lado, a formulação com os maiores teores de farinha e óleo de 
abacate foi a que obteve os menores escores nos atributos avaliados, bem 
como a menor intenção de compra frente aos julgadores (índice de 
aceitabilidade de 68,49 %). A elaboração destes biscoitos demonstra ser um 
processo viável, já que três das quatro formulações testadas foram bem aceitas 
sensorialmente. As características sensoriais do produto são favorecidas pelo 
menor grau de substituição da farinha integral e manteiga por farinha de polpa 
de abacate e óleo de abacate. Os resultados produzidos indicam novas 
possibilidades de utilização do abacate, e devem servir de base para novas 
pesquisas que resultem em produtos sensorialmente aceitos, como os aqui 
propostos e com potencias efeitos benéficos à saúde dos consumidores. 
 
Palavras-Chave: biscoitos integrais; farinha de abacate; óleo de abacate. 
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A farinha de arroz branco vem sendo explorada, pelo fato de apresentar sabor 
suave, ter coloração clara e poder ser consumida por pessoas alérgicas ao 
glúten. A mistura em proporções adequadas de arroz apresenta um efeito 
complementar mútuo no que diz respeito à qualidade de proteínas. A 
possibilidade do uso da farinha de arroz na produção de pães aumenta a 
utilização de grãos quebrados que têm pouca utilização industrial. Objetivou-se 
avaliar as características físicas e sensoriais de pães com diferentes 
proporções de farinha de arroz. Foram elaboradas 3 formulações de pães na 
qual foi substituída 50% e 25% da farinha de trigo pela de arroz e uma amostra 
padrão, sendo estes submetidos a análise sensorial (teste de qualidade), e 
analises físicas de peso, volume e volume específico. Os pães obtiveram 
diferença significativa em todos os atributos da amostra com 50% farinha de 
arroz comparada à amostra padrão, enquanto com 25% farinha de arroz 
apresentou similaridades. Todos os pães apresentaram volume e volume 
específico significativamente menores (1,25 cm3/g para a formulação com 25% 
de farinha de arroz e 1,03cm3/g para 50% farinha de arroz) que o 
padrão(1,68cm3/g). O odor apresentou correlação positiva (r=0,89) com o 
atributo sabor. O mesmo ocorreu com a maciez da crosta e volume específico 
(r=0,80). Concluindo-se que no teste de qualidade, os pães com 25% farinha 
de arroz apresentaram boa qualidade comparado ao padrão, já os com 50% de 
farinha de arroz apresentaram qualidade regular, sendo que pães com 25% de 
farinha de arroz apresentam vantagens nutricionais para o consumidor e 
econômicas para a indústria de panificação. 
 

Palavras-chave: Farinha arroz, pão, análise sensorial 
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A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, cultivada na maioria 
dos países tropicais. Apesar da grande produção, o desperdício também é 
grande, a falta de técnicas pós-colheita adequadas, como destaque o 
transporte e o armazenamento ocasionam grandes perdas. No Brasil as perdas 
no processo de comercialização de frutas e hortaliças ultrapassam 30% do total 
produzido. Para evitar este desperdício, a industrialização é uma alternativa. 
Foi objeto do estudo, a substituição de 50% da polpa por casca na formulação 
de doce de banana em massa. Os doces foram avaliados após o 
processamento quanto ao pH, acidez, umidade, cinzas, açúcares redutores em 
glicose, açúcares não redutores em sacarose, açúcares totais em glicose e 
sólidos solúveis totais. Também foram avaliados os atributos sensoriais (cor, 
odor, sabor, espalhabilidade), preferência e intenção de compra, comparados a 
um doce comercial. Os resultados das análises físico-químicas demonstraram 
que não há diferença significativa entre o doce com e sem adição de casca. Os 
atributos cor e odor no doce com casca e sem casca foram os que tiveram as 
menores médias na avaliação sensorial quando comparados com o doce 
comercial; já quanto ao sabor e espalhabilidade os três doces obtiveram 
médias semelhantes; em relação a preferência e intenção de compra o doce 
comercial superou os outros dois. Os doces elaborados apresentaram, sob o 
ponto de visa tecnológico, adequadas características físico-químicas. 
Entretanto, os atributos sensoriais relacionados à aceitação, indicam que 
devem ser feitas melhorias na formulação do doce.  
 
Palavras-chave: Banana, Casca; Análises. 
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O elevado teor de lípidios (17%) é um fator de interesse para realizar a 
extração do óleo de abacate que é fonte de ácido óleico. O objetivo deste 
trabalho foi realizar a extração do óleo e caracterizar a polpa in natura e o óleo 
de abacate da variedade Margarida. Para a extração, a polpa foi submetida à 
secagem em estufa com circulação de ar a temperatura de 60 ºC por 36 horas, 
até umidade entre 11 e 12 %, sendo posteriormente prensada em prensa 
mecânica, sob a força de 9 ton, a temperatura ambiente. A polpa foi submetida 
às análises físico-químicas de acidez total titulável, umidade, lipídios e SST 
(ºBrix), enquanto o óleo foi avaliado pelo índice de acidez, índice de 
saponificação e índice de peróxidos. Os dados demonstraram um bom estádio 
de maturação da polpa (7 ºBrix) e baixo nível de acidez (0,93 %), estando apta 
para secagem e extração do óleo. Entretanto, o percentual de lipídios foi 
considerado baixo (7,59 %), e os valores de umidade muito elevados (84,15%), 
podendo ter reduzido os valores de matéria gorda. No óleo observou-se que a 
acidez do mesmo (3,26 mg KOH.g-1) estava de acordo com o valor indicado 
pela legislação para óleos prensados a frio não refinados, com limite máximo 
de 4,0 mg KOH.g-1. Já o índice de saponificação encontrado (187,86 mg 
KOH.g-1), aproximou-se muito do resultado descrito na literatura para óleo de 
abacate (184,10 mg KOH.g-1). A presença de peróxidos não foi detectada na 
amostra de óleo analisada, desta forma, considerou-se que o teor destes 
compostos estava abaixo do limite de detecção do método utilizado 
(titulométrico). Conclui-se que, a extração do óleo de abacate é uma alternativa 
viável e que as determinações físico-químicas demonstraram qualidade 
satisfatória do óleo de abacate mesmo sem este ter passado pelo processo de 
refino. 
 
Palavras-chave: Análises, Lipídios, Margarida. 
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O arroz é o segundo cereal mais produzido no mundo e está presente na mesa 
de dois terços da população mundial, em suas mais variadas formas de 
processamento. O processo de beneficiamento industrial influencia nas 
características dos grãos de arroz e a parboilização é um dos processos de 
maior drasticidade para os grãos. O processo hidrotérmico altera a forma do 
amido de cristalina para amorfa, tornando possível a obtenção de grãos mais 
firmes, translúcidos, duráveis e resistentes a quebras do que o branco polido. O 
arroz parboilizado apresenta uma coloração amarelo pálida, grãos com uma 
textura mais dura, até mesmo depois de cozinhar, e um sabor típico. Os teores 
de óleo interferem no preparo de arroz parboilizado apresentando diferenças 
em suas características físicas e sensoriais, principalmente na textura, brilho, 
sabor e odor, afetando diretamente na escolha do consumidor. Devido às 
várias formas de preparo de arroz, este trabalho teve como objetivo avaliar as 
características sensorias de arroz parboilizado preparado com diferentes teores 
de óleo de soja. O estudo foi realizado no Laboratório de Analise Sensorial de 
Alimentos, sendo aplicado o teste de ordenação avaliando-se as características 
sensoriais e físicas do arroz cozido. Resultando em amostras de arroz com 
diferenças sensorias e físicas, sendo que a amostra que continha 2,4% de óleo 
de soja em sua formulação foi a mais aceita no teste de análise sensorial, 
também apresentando preferência quanto à textura e apresentando um melhor 
rendimento.  
 
Palavras-chave: parboilizado, óleo, análise sensorial 
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Teve-se por objetivo avaliar a quantidade de resveratrol e algumas 
características físico-químicas da uva e do suco do cultivar BRS-Rúbea após 
ter sido elaborado pelo processo de arraste de vapor, traçando-se uma 
verificação comparativa dos compostos que permanecem e suas possíveis 
perdas. O suco de uva é uma importante fonte de compostos fenólicos, no 
entanto, a quantidade e a categoria destes compostos não são 
necessariamente os mesmos da uva fresca. Os conteúdos de polifenóis totais 
na uva variam de acordo com a espécie, cultivar, condições climáticas e de 
cultivo. Algumas pesquisas têm demonstrado o importante papel do resveratrol, 
composto presente em vinhos e sucos de uva, nos quais, argumenta-se que 
contribuam na prevenção das mais diversas doenças. No organismo humano o 
resveratrol traz benefícios ligados ao coração, como a hipoagregação de 
plaquetas e a inibição da peroxidação de lipoproteínas de baixa densidade. A 
uva utilizada foi o cultivar BRS-Rúbea procedente de vinhedos do município de 
Pelotas; conduzidos em sistema latada e manejados em sistema convencional. 
Para o processo de elaboração do suco, as uvas após desengaçadas, foram 
submetidas ao métodos de arraste de vapor em panela extratora. Obteve-se 
um rendimento de 39% (v/v, uva/suco), o qual foi inferior aos índices almejados 
nas elaborações de suco de uva pelo processo de arraste de vapor, que em 
geral para os cultivares tradicionais (Isabel, Concord e Ives/Bôrdo), é de 40 a 
60%. Nas características físico-químicas foi verificado que os sólidos solúveis 
totais (SST), diferiram em relação ao obtido na uva e no suco, tendo-se em 
média, 10° Brix e 9,5° Brix, respectivamente. Em relação aos conteúdos de 
resveratrol, o produto apresentou concentração de 5,3mg.L de trans-
resveratrol. Resultado compatível com resultados em que as pesquisas indicam 
valores entre 0,16 a 10,53mg.L de trans-resveratrol e 0,06 a 4,87mg.L-1 de cis-
resveratrol. 

 
Palavras-chave: vitis labrusca; resveratrol; panela extratora. 
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De acordo com a Resolução Normativa CNS n° 15, de 1978: Geleia de fruta é o 
produto preparado com frutas e/ou sucos de extratos aquosos das mesmas, 
podendo apresentar frutas inteiras, partes ou pedaços devendo tais 
ingredientes ser misturados com açúcares, com ou sem adição de água 
convenientemente processada até uma consistência semissólida  adequada, 
pectina, ácidos e outros ingredientes permitidos; a mistura será e, finalmente, 
acondicionada de forma a assegurar sua conservação.  As geleias podem 
trazer ou não as características que o consumidor espera do 
produto,dependendo da forma como ela é conduzido e do processo de 
produção, podem também ser ricas em muitas substâncias com alto valor 
biológico,como antocianinas,flavonóides e outros compostos polifenólicos que 
são preservados durante sua produção, diferentes características tanto físico-
químicas quanto as sensoriais poderão ser obtidas. O presente trabalho 
objetivou a pesquisa da conformidade com os padrões da legislação das 
características físico-químicas de geleias de uva produzidas de maneira 
colonial, industrial, e caseira, analisando características macroscópicas e 
realizando análises físico-químicas e sensorial em diferentes marcas, e 
produzidas de diferentes formas. Foi determinada acidez titulável e acidez total, 
pH no pHmetro digital, teor de sólidos solúveis em refratômetro, viscosidade 
utilizando viscosímetro de escoamento e análises macroscópicas , além da 
análise sensorial, com uso de escala hedônica, para identificar a aceitação dos 
produtos em relação à cor, odor, textura e aparência. De acordo com os 
resultados verificou-se que duas, das cinco amostras, apresentaram valores 
aceitáveis pelos padrões exigidos na legislação vigente, sendo ambas 
industrializadas, porém a mais aceita sensorialmente foi a amostra de geleia 
caseira, mesmo não apresentando todos os parâmetros em conformidade com 
a legislação. 
 
Palasvras-chave: resolução normativa, produção de doce 
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Um laboratório, para produzir dados consistentemente seguros, deve 
implementar um programa adequado de procedimentos de garantia da 
qualidade, utilizando verificações de controle interno da qualidade (CQ interno) 
e participar, sempre que possível de ensaios de proficiência (CQ externo).O 
Ensaio de Proficiência EPLNA, coordenado pela Embrapa Pecuária Sudeste, 
objetiva a melhoria da precisão e eficiência dos laboratórios participantes, 
garantindo confiabilidade nos resultados e a comparação entre resultados, 
favorecendo a redução do coeficiente de variação entre laboratórios. O 
Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos e a Central Analítica da 
Embrapa Clima Temperado participaram do EPLNA nos anos de 2010 e 2011, 
analisando matéria seca, gordura e proteína nas amostras do Ensaio. Dos 
laboratórios participantes, a grande maioria utiliza o método convencional, de 
Kjeldahl, para a determinação de proteína. Os demais trabalham com outros 
métodos, como Espectrofotométricos, Sistema de Análise em Fluxo (FIA), 
DUMAS. A Central Analítica do CPACT usa o método de combustão em 
Analisador Elementar CHN TruSpec da LECO, onde as amostras sofrem 
combustão total e o nitrogênio é quantificado com auxílio de uma célula de 
condutividade térmica. Os resultados são expressos em % de nitrogênio e 
convertidos para proteína bruta, em base seca, segundo as normas do 
Programa Interlaboratorial. As matrizes avaliadas foram volumosos e 
concentrados utilizados na alimentação animal. Nas 8 rodadas realizadas neste 
período, foram analisadas 16 amostras, e o CHN demonstrou resultados 
satisfatórios em 14 amostras, quando comparado ao método convencional. 
Além da precisão dos resultados, uma das maiores vantagens deste método é 
a redução do tempo de análise, com duração de 5 minutos, cada amostra. Tal 
situação otimiza as condições de trabalho dos analistas, visto que o Analisador 
tem amostrador automático para 30 amostras, o que reduz o tempo de análise. 
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O aproveitamento de subprodutos do processamento de alimentos, tal como o 
farelo de arroz, trás grandes benefícios à indústria, resultando em maior 
eficiência do uso das matérias-primas. Tem-se reportado, porém, efeitos 
indesejáveis do farelo de arroz sobre a qualidade de produtos de panificação, 
quando este está presente na formulação. Buscam-se, portanto, alternativas 
que minimizem tais efeitos. Este trabalho visou verificar o efeito da adição da 
enzima transglutaminase (TGase) sobre a perda de peso ao assar em pães 
tipo forma elaborados com farinha mista de trigo e farelo de arroz 
desengordurado. Foram elaboradas formulações de pão tipo forma com fontes 
de variação farinha de trigo:farelo de arroz:TGase. Variaram-se os percentuais 
(m/m) desses ingredientes em relação à massa total da mistura, resultando um 
total de 10 tratamentos, identificados como: 100:0:0 (padrão) (A), 95:5:0 (B), 
90:10:0 (C), 90:10:0,5 (D), 90:10:1,0 (E), 90:10:1,5 (F), 85:15:0 (G), 85:15:0,5 
(H), 85:15:1,0 (I), 85:15:1,5 (J). Após assar, os pães foram submetidos à 
análise da perda percentual de peso (%PPA), utilizando-se a equação %PPA = 
[(PAPP). 100].PA-1, onde PA e PP correspondem ao peso, em gramas, 
respectivamente, antes e após o assamento. Os valores de %PPA variaram 
entre 11,57% (tratamento padrão) e 5,15% (tratamento G), apontando, 
estatisticamente, para uma diminuição da %PPA em função da variação do % 
de TGase e da substituição do farelo de arroz, quando este substituiu a farinha 
de trigo em até 10%. A %PPA está relacionada à retenção de água no produto 
final, que ocorre pela interação dos constituintes da formulação. Do ponto de 
vista do rendimento, a retenção de água em pães é importante à indústria, pois 
este é vendido por peso. Essa medida,portanto, torna-se necessária ao cálculo 
da lucratividade. O aproveitamento do farelode arroz, aliado à TGase, parece 
demonstrar tal funcionalidade, quando substituinteem até 10% à farinha de 
trigo. 
 
Palavras-chave: funcionalidade, retenção de água, rendimento. 
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O arroz, dentre os cereais cultivados, se destaca por ser um alimento básico da 
maioria da população em várias regiões do mundo. Segundo dados da 
Associação Brasileira da Indústria do Arroz Parboilizado (Abiap), 23% do 
consumo de arroz do Brasil é do cereal que passa por parboilização, visto que 
há 25 anos o produto representava apenas 4% do mercado. O processo de 
parboilização melhora a qualidade nutricional do arroz, em relação ao produto 
beneficiado polido, devido à redistribuição de alguns componentes do grão em 
decorrência dos efeitos da temperatura e da umidade durante o processo 
hidrotérmico. Neste trabalho objetivou-se avaliar as amostras de arroz 
parboilizado com diferentes teores de sal, considerando a preferência dos 
julgadores. O estudo foi realizado no Laboratório de Analise Sensorial de 
Alimentos, sendo aplicado o teste de ordenação e avaliação dos parâmetros 
sensoriais e físicos do arroz cozido. Nos resultados, pode-se notar que os 
atributos odor e textura não apresentaram diferenças significativas entre as 
formulações, ou seja, os julgadores não identificaram diferença no odor e na 
textura das amostras de arroz parboilizado com diferentes teores de sal, 
observando-se assim que o teor de sal não interfere nestes atributos. O atributo 
sabor apresentou diferença significativa entre as três formulações. Pode-se 
perceber que os julgadores identificaram diferença significativa deste atributo 
entre a amostra com 2,2% de sal e as outras, sendo que esta foi a mais 
preferida pelos julgadores, pois apresentou a maior média, seguida da amostra 
com 4,4% de sal e 0%. Concluindo que a partir do teste de qualidade aplicado 
para esta análise, mostrou que a textura e o odor não apresentaram diferença 
significativa entre as formulações apresentadas sendo que o mesmo não 
aconteceu com o atributo sabor onde a Formulação 2 mostrou uma diferença 
significativa entre as demais sendo também a mais preferida pelos julgadores. 
 

Palavras chaves: Arroz parboilizado, sal, análise sensorial. 
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A pitanga (Eugenia uniflora L.) é uma fruta de excelente qualidade sensorial, 
com grande potencial industrial para a fabricação de polpas, sucos, sorvetes, 
geleias e licores, possui importantes fitoquímicos como as antocianinas, 
carotenoides e compostos fenólicos, os quais conferem atividade antioxidante a 
esse fruto, porém é extremamente perecível, possui película muito frágil e com 
isso torna-se sensível a danos pós-colheita. Uma alternativa para conservação 
de frutas e hortaliças é a utilização de revestimentos comestíveis, os quais vêm 
sendo amplamente desenvolvidos para diminuir de forma significativa as 
perdas pós-colheita. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação 
de revestimentos à base de fécula de mandioca, combinada com goma 
xantana e/ou sorbitol, na qualidade físico-química de pitangas roxa 
armazenadas sob refrigeração durante 15 dias. As soluções filmogênicas 
estudadas foram: Controle (sem revestimento); 3 % fécula de mandioca + 0,1 
% goma xantana (FX); 3 % fécula de mandioca + 0,1 % goma xantana + 1 % 
sorbitol (FXS); 3 % fécula de mandioca + 1 % sorbitol (FS). Após a aplicação 
dos revestimentos, nos tempos 1, 6, 11 e 15 dias de armazenamento, realizou-
se as determinações de perda de massa, sólidos solúveis totais, umidade, pH e 
acidez das amostras de pitanga roxa. O tratamento que apresentou a menor 
perda de massa no final do experimento foi o controle (sem revestimento), 
seguido do revestimento contendo fécula e sorbitol (FS). Nas demais análises, 
os resultados demonstraram que não houve diferença significativa entre os 
diferentes revestimentos e o tratamento controle. Através dos resultados 
obtidos neste estudo, concluiu-se que nas concentrações de fécula, sorbitol e 

xantana testadas não foi verificado efeito benéfico significativo (p0,05) na 
preservação das qualidades físico-químicas da pitanga roxa.  

 
PALAVRAS-CHAVE: conservação, goma xantana, sorbito 
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O crescente público de mulheres no mercado de trabalho e pessoas morando 
sozinhas torna os vegetais minimamente processados uma alternativa de 
alimentação mais saudável, prática e rápida de preparar. Além disso, são 
alternativas para reduzir os desperdícios dos vegetais. O objetivo do trabalho 
foi avaliar sensorialmente a estabilidade de kit sopa minimamente processado, 
armazenado em diferentes embalagens, sob refrigeração. As hortaliças (milho, 
couve, abóbora, nabo, cenoura, vagem, batata e chuchu) foram lavadas, 
sanitizadas com cloro orgânico 2g.L-1 por 15 minutos, descascadas, e cortadas 
manualmente, enxaguadas com água clorada (0,2 g.L-1), submetidas a 3 min 
de centrifugação, proporcionalmente separadas para compor os Kits, e 
embaladas em diferentes embalagens, a saber: bandejas de polietileno 
tereftalato (PET) com tampa, bandejas de poliestireno expandido (PS) 
recobertas com filme de policloreto de vinila flexível (PVC), e em sacos de 
polietileno com nylon 5 camadas, nesta última o produto foi embalado sob 
vácuo. Todos foram estocados sob refrigeração (4ºC) por 10 dias. A 
estabilidade foi avaliada sensorialmente, por meio dos atributos: cor, textura e 
aparência geral das amostras após 3, 7 e 10 dias de estocagem refrigerada. Os 
atributos foram julgadas por meio de teste descritivo quantitativo, empregando-
se uma escala hedônica de 9 pontos, ancorada nos pontos extremos pelos 
termos definidos: “gostei muitíssimo” e “desgostei muitíssimo”. Esta análise foi 
realizada por 10 pessoas treinadas. Verificou-se que não houve diferença 
significativa entre as amostras em função do tipo de embalagem empregada. 
No entanto as amostras embaladas em embalagem PET obtiveram os maiores 
escores para a textura e a aparência. Em relação à cor, a embalagem de 
polietileno com nylon cinco camadas pareceu exercer efeito positivo na 
qualidade do produto. Apesar de pequenas alterações, no geral, a estabilidade 
sensorial de todos os produtos não sofreu alterações significativas durante os 
10 dias de estocagem.  
 
Palavras-chave: hortaliças minimamente processadas; embalagens; análise 
sensorial. 
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Objetivou-se quantificar bactérias aeróbias mesófilas em amostras de arroz tipo 
1, branco polido e parboilizado, comercializadas na cidade de Pelotas. Foram 
selecionadas 20 amostras de diferentes marcas e/ou lotes – 10 de arroz branco 
polido tipo 1 e 10 de arroz parboilizado tipo1. A contagem de bactérias aeróbias 
mesófilas foi realizada utilizando-se semeadura em Agar Padrão para 
Contagem (PCA) com incubação a 35°C por 48 horas. Do total de amostras 
avaliadas, 45% apresentaram contaminação, variando de 2,0x10 a 1,1x105 

UFC.g-1. Considerando apenas as amostras de arroz branco polido, 60% 
apresentaram contagem de bactérias mesófilas aeróbias, já as de arroz 
parboilizado apresentaram contagem em 30% das amostras. Foi possível 
concluir que as amostras de arroz apresentavam adequação quanto ao número 
de bactérias aeróbias mesófilas comparando-se aos limites de contaminação 
estabelecidos para outros cereais. 
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O mercado de vegetais minimamente processados tem chamado a atenção 
dos consumidores que buscam praticidade, porém, estes produtos são muito 
perecíveis, para aumentar a vida de prateleira tem-se testado a ação de alguns 
aditivos, embalagens e temperaturas. Este trabalho objetivou avaliar os efeitos 
de diferentes embalagens e tratamentos, na qualidade de couve minimamente 
processada. As amostras, foram lavadas, sanitizadas com cloro orgânico (2g.L-

1 por 15 minutos), enxaguadas, cortadas, submetidas aos diferentes 
tratamentos, centrifugadas, embaladas, e estocadas à 4ºC por 7 dias. Os 
seguintes tratamentos em solução aquosa e embalagens foram aplicados: (T1) 
controle, bandeja PET com tampa; (T2) ácido ascórbico 1% e ácido cítrico 
0,25%, bandeja PET com tampa; (T3) ácido ascórbico 1%, ácido cítrico 0,25% 
e CaCl21%, bandeja PET com tampa; (T4) CaCl21%, bandeja PET com tampa; 
(T5) controle, embaladoem PS/PVC; (T6) ácido ascórbico 1% e ácido cítrico 
0,25% , embalado em PS/PVC; (T7) ácido ascórbico 1%, ácido cítrico 0,25% e 
CaCl2 1%, embalado em PS/PVC; (T8) CaCl2 1%, embalado em PS/PVC. Após 
7 dias avaliou-se sensorialmente a cor e a aparência das amostras por meio da 
análise descritiva quantitativa, empregando-se uma escala não estruturada de 
9 cm, ancorada nos pontos extremos pelos termos definidos: cor - inadequada 
e extremamente característica e aparência – muito ruim e muito boa. Análise 
realizada por 10 julgadores treinados. Nas amostras controle, não foi 
observada influência do tipo de embalagem sobre a qualidade visual do 
produto, no entanto, na presença de CaCl2, o tipo de embalagem influenciou 
significativamente, sendo os melhores resultados produzidos pela embalagem 
de PS/PVC. Entre os aditivos testados, o CaCl2, quando associado à 
embalagem de PS/PVC, produziu os melhores resultados. Para embalagem de 
PET com tampa, o uso conjunto dos aditivos ácido ascórbico, ácido cítrico e 
CaCl2 mostrou-se mais favorável à cor e aparência da couve MP. 
 
Palavras-chave: processamento mínimo; aditivos; embalagem. 
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A etapa de branqueamento melhora a qualidade da batata quanto à textura e 
cor, pois promove a gelatinização do amido, o que resulta em menor absorção 
de gordura e por remover parte das substâncias que provocam o 
escurecimento. Com isto, o objetivo do trabalho foi avaliar através de análise 
sensorial a influência do branqueamento associado à adição de cloreto de 
sódio e/ou cloreto de cálcio aplicado a batata chips submetida à fritura. No 
processamento as batatas foram lavadas, sanitizadas, descascadas, cortas em 
rodelas (2 mm), e submetidas aos seguintes tratamentos: (T1) controle; (T2) 
branqueamento (85ºC/3 min); (T3) branqueamento associado a adição de 
CaCl2 (5%); (T4) branqueamento associado a adição de NaCl (25%); (T5) 
branqueamento associado a adição de CaCl2 (5%) e NaCl (25%). Após foram 
submetidas a fritura. A análise sensorial foi realizada através do teste de 
ordenação de preferência, sendo utilizada uma escala de 4 pontos (4 - mais 
preferida e 1 - menos preferida), aplicado a 50 julgadores não treinados. O 
branqueamento influenciou na aparência geral da batata frita, cor e textura, 
este último atributo somente quando associado ao cloreto de sódio. Em relação 
ao sabor, a principal influência está associada à presença de cloreto de sódio, 
visto que este sal foi adicionado em maior quantidade. Apesar dos maiores 
escores para os atributos sabor e textura serem obtidos nos tratamentos 
adicionados de cloreto de sódio à água de branqueamento (T4 e T5), não 

houve diferença significativa (p0,05) entre estes e o tratamento adicionado de 
cloreto de cálcio (T3). De acordo com os resultados obtidos para os diferentes 
tratamentos, constatou-se que as batatas que foram submetidas ao 
branqueamento associado à presença de sais, tratamentos T3, T4 e T5, 
obtiveram a maior preferência em relação aos atributos aparência geral, cor e 
textura.   
 
Palavras-chave: Batata chips; branqueamento; sais.  
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O consumo de Frutas vem crescendo nos últimos anos, e para dar 
continuidade a esse crescimento têm se buscado novas alternativas de 
espécies para o Brasil, principalmente as chamadas pequenas frutas. Dentro 
deste contexto o mirtilo apresenta grande potencial, por ser um fruto de sabor 
diferenciado e com reconhecidas funções nutracêuticas. Por se tratar de uma 
espécie recentemente introduzida no Brasil o estudo de técnicas de manejo 
como diferentes datas de realização da poda seca tornam-se importantes, pois 
estas podem interferir nos atributos de produção e qualidade dos frutos. Diante 
do exposto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a influência da época 
de poda seca sobre o teor de sólidos solúveis totais (SST) do mirtileiro da 
cultivar Bluegem. Para tanto, foram realizadas sobre a cultivar Bluegem duas 
épocas de poda seca, a primeira (poda 1) no dia 10 de Julho de 2012 e a 
segunda (poda 2) dia 10 de Agosto de 2012. O teor de sólidos solúveis totais 
dos frutos foi avaliado no Laboratório de Pós-colheita de frutas e hortaliças da 
faculdade de agronomia Eliseu Maciel (FAEM – UFPel). Os resultados 
encontrados foram 15,1 ºBrix na época de poda 1, e 16,7 ºBrix na época de 
poda 2, o maior teor de sólidos solúveis totais encontrado na época 2 pode 
estar associado a menor produção de frutos quando comparado à época de 
poda 1, bem como o acúmulo de SST pode ter sido influenciado pela maior 
disponibilidade de radiação solar na fase de maturação dos frutos na época de 
poda 2, o que favorece a maturação, melhorando a qualidade dos frutos. 
Conclui-se que, a época de poda seca influencia no acúmulo de SST, sendo o 
maior acumulo verificado na época 2. 
 
Palavras - chave: mirtilo, poda seca, SST 
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Batatas diferenciam-se enormemente quanto a sua aparência, cor da polpa, 
textura, sabor e características físicas e químicas. A classificação da batata em 
relação à sua aptidão de uso no consumo (fritura, cozimento ou massa) é 
dependente dos atributos físico-químicos dos tubérculos e os principais fatores 
condicionantes da qualidade para processamento são o conteúdo de açúcares 
redutores e o teor de matéria seca (MS). Para assegurar a confiabilidade dos 
resultados, o Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa 
Clima Temperado participa de programas interlaboratoriais, obtendo 
desempenho satisfatório e certificado de proficiência no EPLNA da Embrapa 
Pecuária Sudeste, que utiliza métodos de checagem e verificação de precisão, 
além de materiais de referência. O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de 
matéria seca em tubérculos de batata produzidos no sistema convencional em 
safras de verão e inverno, com as cultivares Atlantic e Asterix. O teor de MS é 
classificado em três categorias: alto (>20,0 %), intermediário (entre 18,0 e 19,9 
%), e baixo (<17,9 %), obtido através da secagem de 5 g de pequenos cubos, 
cortados a partir de finas fatias centrais de cinco tubérculos, analisados em 
estufa a vácuo com temperatura de 70 ºC e 27 pol de vácuo por 6 horas e 
pesados. Os valores médios de MS verificados no presente trabalho 
enquadram-se como alto, para ambas cultivares e também para os dois 
períodos de safras. Foi verificado que os teores de MS da Cultivar Asterix 
variaram de 19,64 % a 22,52 % no verão e de 19,90 % a 22,23 % no inverno. A 
cultivar Atlantic apresentou teores de MS de 21,11 % a 23,86 % no verão e na 
safra de inverno os valores oscilaram entre 22,15 % a 23,79 %. Os resultados 
indicam que esses tubérculos apresentam alto rendimento e qualidade para 
fritura, uma vez que para essa aptidão os índices devem ser superiores a 20%. 
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O cultivo de pequenas frutas tem despertado a atenção dos produtores e do 
mercado consumidor mundial. Neste cenário, o mirtilo destaca-se como 
importante representante desta classe. A potencialidade de produção 
apresentada pela região sul do Brasil, aliada à alta rentabilidade da cultura e à 
possibilidade de cultivo em pequenas áreas, corroboram para o crescente 
interesse dos agricultores pelo cultivo do mirtileiro. Pesquisas que avaliem o 
número de flores formadas no ramo tem relevante importância, uma vez que 
indicam a carga produtiva máxima da planta, assim permitindo ao agricultor 
manejar a intensidade de poda a ser adotada, levando em consideração o 
número de frutos capazes de serem mantidos pela planta. Assim, visando 
atender a carência de informações quanto ao número de flores formadas por 
ramos, o presente trabalho tem por objetivo determinar o número de flores nas 
gemas floríferas das diferentes porções do ramo de plantas da cultivar Clímax 
cultivada na mesorregião de Pelotas, RS. Para tanto, o experimento foi 
conduzido em uma propriedade localizada no município de Morro Redondo/RS, 
onde a campo foi determinado, por contagem, o número de flores formadas por 
gema florífera avaliada em ramos de 20 a 30 cm. A posição da gema foi 
determinada do ápice do ramo para base, sendo as gemas avaliadas as 
terminais (1ª Gema superior), medianas (4ª Gema) e basais (7ª Gema) em 60 
ramos. Os resultados médios obtidos foram de 7,1 flores nas gemas terminais, 
7,4 nas medianas e 6,3 nas basais, observando maiores números de flores 
formadas quanto mais próximo do ápice do ramo as gemas estão localizadas. 
Conclui-se que para esta cultivar há diferença no número de flores ao longo do 
ramo, mas que em média são encontradas 6,92 flores por gema.  
 
Palavras-Chave: Mirtilo; Gemas floríferas; Posição da gema 
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de Pelotas, Campus Universitário, Caixa Postal, 354 – 96010-900 – Pelotas – RS 
 

A intolerância ao glúten pode ocorrer em função de uma doença crônica 
digestiva (Doença Celíaca) em que os pacientes têm inflamação ou irritação no 
intestino delgado, o que causa dificuldades em absorver nutrientes da dieta. O 
celíaco necessita recorrer à combinação de matérias primas, que permitam 
elaborar produtos diversificados, de características desejáveis e preços 
reduzidos. Dados estatísticos, em pesquisa realizada pela Associação dos 
Celíacos do Brasil mostram que 47% dos celíacos gostariam de encontrar com 
facilidade pães isentos de glúten (ACELBRA, 2004). Neste sentido, objetivou-
se desenvolver pães sem glúten com farinhas de arroz e quinoa, em diferentes 
proporções, e avaliar suas características físico-químicas e sensoriais. Foram 
elaborados pães com farinha de arroz e quinoa nas proporções de 75:25 e 
50:50 dessas farinhas, e uma controle com 100 % de farinha de arroz. A 
composição química dos pães foi determinada por: umidade, cinzas, lipídios, 
fibra bruta, proteínas, carboidratos, açúcares redutores e totais. A avaliação 
sensorial dos pães foi realizada por 15 julgadores treinados, que avaliaram os 
atributos porosidade, cor da crosta, cor do miolo, pegajosidade, maciez do 
miolo, odor e aroma, por meio de uma escala não estruturada de 7 cm. 
Constatou-se que os pães apresentaram características sensoriais de 
qualidade satisfatórias. Quanto às características físico-químicas, as 
formulações com adição de quinoa destacaram-se por apresentarem-se mais 
protéicas e ricas em fibras, elementos fundamentais, especialmente, para a 
dieta de indivíduos celíacos. A substituição da farinha de trigo para o preparo 
de pães, por farinhas provenientes de fontes alternativas, como de arroz e 
quinoa, mostrou-se viável, e a diferença na proporção das farinhas causou 
diferenças nas características físico-químicas dos pães elaborados, porém não 
afetou a qualidade sensorial. Os produtos obtidos mostraram ser nutritivos, 
especialmente pelo alto teor protéico e de fibras. O emprego de farinhas mistas 
depende das oportunidades de mercado, e o desenvolvimento de novas 
tecnologias na área de farinhas mistas vem suprir esta demanda.  
 
Palavras-Chave: farinha de arroz; farinha de quinoa; celíacos. 
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Atualmente, a procura pelos produtos lácteos, é intensa. A grande fatia deste 
mercado, induz às empresas a melhorar, aprimorar ou até mesmo, desenvolver 
um novo produto que atenda o consumidor em foco. O iogurte, é o produto 
resultante da ação das bactérias Streptococcus salivarius spp termophilus e 
Lactobacillus delbruckii spp bulgaricus, podendo conter de forma complementar 
outras bactérias ácido-láticas. Foram utilizados kiwis da cultivar Hayward, leite 
UHT, cultura láctica e sacarose. Utilizou-se 01 litro de leite UHT, previamente 
aquecido até a temperatura de 42°C, sendo adicionados em seguida 180 
gramas de cultura láctica, dissolvendo até formar uma solução homogênea, 
posteriormente 150 gramas de sacarose sendo este, dissolvido na solução de 
leite e cultura. Este preparo foi transferido para um béquer plástico e envolvido 
em papel filme, onde foi levado à estufa numa temperatura constante de 41°C, 
por 4 horas. O pH ideal para a obtenção da consistência de iogurte é na faixa 
de 4,6 – 4,8. Passadas 6 horas, realizou-se leitura de pH e obteve-se o valor de 
4,63. Os kiwis foram submetidos ao descasque e remoção das sementes, para 
facilitar o corte do mesmo, melhorar a aparência e textura final. Neste 
momento, foram adicionados os kiwis em pedaços e misturou-se 
vagarosamente, para que não houvesse rompimento da rede de proteínas e 
ocorresse o dessoramento do mesmo, podendo assim ocasionar perda de 
textura característica. Foi realizada análise sensorial do produto, com 25 
provadores e foi disponibilizada uma ficha de análise sensorial onde se 
utilizava escala hedônica. As médias obtidas dos atributos descritos foram: Cor: 
5,48; Aparência: 4,96; Odor: 6,0; Textura: 5,72; Sabor: 5,24; Avaliação Global: 
5,4. O produto por ser incomum, não obteve a aceitação esperada, nos 
aspectos de aparência e sabor, podendo estes, serem melhorados com adição 
de corantes, tamanho de fruta (pedaços), reconfigurando a característica final. 
 
Palavras-chave: Hayward; iogurte; bactérias. 
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A agricultura familiar tem grande representatividade e importância na região sul 
do Brasil, sendo necessárias tecnologias e/ou produtos que forneçam 
alternativas para a diversificação da renda nas propriedades familiares, a fim 
de evitar o êxodo rural e gerar possibilidades que despertem o interesse dos 
jovens em permanecer no meio rural. Neste contexto, o cultivo de pequenas 
frutas é uma atividade com real possibilidade de geração de renda, sendo o 
mirtileiro uma cultura recentemente introduzida no Brasil, representando grande 
potencial para a região. A organogenese floral através da determinação do 
número de primórdios floríferos encontrados nas gemas floríferas é o que 
determina a real possibilidade de produção de flores, consequentemente de 
frutos. Neste sentido necessitam-se estudos que avaliem tal formação para as 
condições climáticas encontradas na região sul do Brasil. Diante do exposto, o 
objetivo do presente trabalho foi determinar o número de primórdios floríferos 
das da cultivar Clímax cultivada na messoregião de Pelotas, RS. Foram 
coletados, em diferentes datas, ramos de plantas com 8 anos de idade, plena 
produção. Em laboratório, foram destacadas gemas apicais, medianas e basais 
para as avaliações, nestas foi realizado a contagem do número de primórdios, 
com o auxilio de lupa, através da dissecação das gemas floríferas. Foram 
encontrados nas gemas terminais, de ramos entre 20 e 35 cm de comprimento, 
entre 6 e 8 primórdios, enquanto que nas medianas, entre 8 e 9 primórdios e 
nas floríferas basais, entre 7 e 10 primórdios. Conclui-se que para esta cultivar 
há aumento no número de primórdios ao longo do ramo, mas que em média 
são encontrados 8 primórdios por gema florífera. 
 
Palavras-chave: Organogenese floral; Primórdios; Climax 
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A maçã (Malus domestica, Borkh.) minimamente processada acelera a 
deterioração e encurtar a vida de prateleira, quando comparada ao do produto 
inteiro. O objetivo deste trabalho foi utilizar antioxidante visando reduzir o 
escurecimento enzimático mantendo a qualidade de maçãs minimamente 
processadas. As maçãs cv. Gala, provenientes de Vacaria, RS, foram 
minimamente processadas e colocadas nas seguintes soluções: água destilada 
(T1); ácido L-ascórbico a 1% (T2); L-cisteína a 1% (T3); quitosana a 1% (T4); 
ácido L-ascórbico a 1% + L-cisteína 1% (T5) e ácido L-ascórbico a 1% + 
quitosana a 1% (T6), sendo acondicionadas, em câmara fria a 4ºC, pelos 
seguintes períodos de armazenamento 0,25 dia (6 horas), 3 dias, 6 dias, 9 dias 
e 12 dias. As análises realizadas foram: cor (L*, a*, b*); firmeza da polpa (N); 
sólidos solúveis totais (SST) (ºBrix); pH e acidez total titulável (ATT)(% ac. 
málico). Posteriormente foi realizada a análise de variância (GLM) e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). Os SST foram mais elevados nos 
T1, T2 e T3 aos 9 dias e no T1 aos 12 dias, nos restantes períodos (0,25; 3 e 6 
dias) não houve diferença significativa entre os tratamentos utilizados. O pH foi 
maior no T1 em todos os períodos. O valor L* mostrou-se maior no T3 e T5 aos 
0,25 e 6 dias de acondicionamento. Enquanto que nos 9 dias, o valor de L* foi 
maior no T2. Aos 0,25 e 3 dias o T1 obteve o maior valor de a*. A partir dos 6 
dias, pode-se observar que o T4 teve maiores valores de a*. A variável L* 
diminuiu ao longo do armazenamento nos T4 e T6. Conclui-se que T2, T3 e T5 
foram os mais eficientes no controle do escurecimento enzimático da maçã cv. 
Gala minimamente processada, mantendo melhor a aparência da fruta. 
 

Palavras-chave: Malus domestica, minimamente processado, antioxidante 
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A mudança de hábito do consumidor, com tendências ao uso de produtos mais 
convenientes, ou seja, de fácil preparo, tem movimentado o setor de alimentos. 
Com um consumidor mais consciente e interessado, torna-se necessário a 
compreensão dos fatores que influenciam seu comportamento, possibilitando 
uma visão aprofundada da dinâmica da compra. Neste sentido, este trabalho 
objetivou avaliar o conhecimento e o consumo de produtos minimamente 
processados (PMP) em Pelotas/RS. Entrevistou-se 170 clientes de 4 
supermercados de Pelotas, que foram questionados em relação ao 
conhecimento destes produtos, costume de aquisição e consumo, além de  
idade, sexo e renda. Também foram entrevistados 23 responsáveis por 
restaurantes de diferentes portes, que foram questionados em relação ao 
número de refeições servidas e de funcionários destinados ao preparo das 
saladas, conhecimento e uso de PMP. Para ambos, no caso de costume de 
aquisição, foi perguntado a freqüência, produtos preferidos e qual(is) gostariam 
que tivesse(m) disponíveis no mercado. Para os que negavam o uso, 
perguntou-se a razão. Do público entrevistado nos supermercados, 53 % 
conheciam PMP e 22 % não conheciam, o restante conhecia por outra 
denominação. Verificou-se que 60 % dos entrevistados não consomem este 
tipo de produto e 15 % consomem pelo menos uma vez por semana, sendo o 
desconhecimento, o custo e a perecibilidade os fatores que mais influenciam 
na baixa utilização. Entre os produtos existentes, os preferidos dos 
consumidores são kit sopa e a salada de fruta. A intenção de compra das 
pessoas que conhecem os produtos independe da idade e escolaridade, mas é 
extremamente dependente do custo. Em relação aos restaurantes, pode-se 
observar que PMP são pouco utilizados, e que o principal motivo é o custo do 
produto ser relativamente superior ao das frutas e hortaliças in natura íntegras. 
Constatou-se que para o mercado de frutas e hortaliças minimamente 
processadas possa expandir é necessário que as indústrias invistam na 
divulgação e em esclarecimentos sobre as características e vantagens 
oferecidas por estes produtos. 
 
Palavras-chave: Consumo; restaurantes; supermercado. 
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O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade microbiológica de 
arroz tipo 1 branco polido e parboilizado, comercializados na cidade de Pelotas, 
em relação a quantificação de fungos. Foram coletadas, no total, 40 amostras, 
20 de arroz parboilizado tipo 1 e 20 de arroz branco polido tipo 1, em 4 
estabelecimentos (supermercados) da cidade de Pelotas escolhidos ao acaso. 
A contagem de fungos foi realizada utilizando-se semeadura em Agar Batata 
Dextrose  com incubação a 25°C por 5 a 7 dias. Os resultados obtidos foram 
expressos em UFC.g-1. Do total de amostras avaliadas, 40% apresentaram 
contaminação, variando entre 2,1x10 e 4,4x102 UFC.g-1.. Considerando apenas 
as amostras de arroz branco polido, em mais da metade (55%) foi possível 
enumerar fungos; já das amostras de arroz parboilizado, 25% apresentaram 
contagens, porém em nenhuma delas este número foi maior que 4x102 UFC.g-

1. Concluiu-se que as amostras de arroz analisadas apresentavam adequação 
quanto a enumeração de fungos, quando comparadas a limites de contagens 
de fungos estabelecidos para outros cereais. 
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O meloeiro (Cucumis melo L.) do grupo Cantaloupensis é um fruto climatérico, 
possuindo um período de conservação pós-colheita bastante reduzido, 
necessitando de tecnologias que visem o controle de qualidade e na 
conservação. Este experimento objetivou estudar a conservação pós-colheita 
dos melões tipo cantaloupe, produzidos em clima temperado e armazenados 
em câmaras frias sob diferentes temperaturas e períodos de armazenamento, 
através de atributos físicos e químicos. Os frutos foram provenientes do 9º 
distrito de Pelotas, RS, colhidos no estádio de maturação fisiológica, sendo 
padronizados. Foram armazenados em câmaras frias a 4 ºC (T1) e a 8 ºC (T2) 
em três épocas de armazenamento 10 (E1); 20 (E2) e 30 dias (E3) com 
umidade relativa de 90%. Os frutos foram avaliados individualmente quanto à 
firmeza da polpa (N), coloração da polpa (L*,a*,b*, H), teor de sólidos solúveis 
totais (ºBrix), acidez total titulável (ATT) (% ac. málico), pH e podridões e 
defeitos fisiológicos (% de frutos afetados). Utilizou-se um fatorial 3x2 (três 
períodos de armazenamento e duas temperaturas), em delineamento 
inteiramente casualizado, com 4 frutos, em 3 repetições para 6 tratamentos, 
totalizando 72 frutos. Os dados foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de DMS (p≤0,05). Não 
houve efeito significativo para a variável firmeza da polpa e ºBrix. Por outro 
lado houve variações significativas na coloração da polpa para a* (T1=11,74; 
T2=10,93) e Hº (T1=69,84; T2= 70,84), na ATT (T1=0,080; T2=0,057), com 
relação aos tratamentos. Para as épocas de armazenamento foram 
significativas as características de pH (E1=6,62; E2=6,90; E3=6,73), coloração 
da polpa para L* (E1=64,89; E2=64,00; E3=61,21) e b* (E1=33; E2=29,88; 
E3=32,53) e a incidência de distúrbios (E1=24,99; E2=95,83; E3=77,08) e 
podridões (E1=4,17; E2=95,83; E3=77,08). Concluiu-se que melões do grupo 
cantaloupensis devem ser armazenados a 4ºC por um período de até 10 dias.  
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O cultivo de melões Cucumis melo L. var. inodorus Naud vem aumentando ao 
longo dos anos, porém o aporte de tecnologias que visem o controle de 
qualidade e a conservação pós-colheita não tem acompanhado o ritmo da 
produção. Este experimento objetivou estudar a vida útil pós-colheita dos 
melões tipo Gold Mine, produzidos no Rio Grande do Sul, armazenados em 
câmaras frias sob diferentes temperaturas e períodos de armazenamento, 
através de atributos físicos e químicos. Os melões foram colhidos com 
maturação fisiológica, provenientes de Dom Pedrito – RS, sendo selecionados 
e descartados os que apresentavam injúrias mecânicas, ataques de fungos e 
de insetos. A seguir foram armazenados em câmara fria a temperatura de 4 ºC 
(T1) e 8 ºC (T2), com umidade relativa de 90 %. O período de armazenamento 
foi de 10, 20 e 30 dias + 3 dias a 15 ºC.  Analisou-se a coloração da polpa (L*, 
a* e b*); firmeza da polpa (N); pH e acidez total titulável (ATT) (% de ácido 
málico). O delineamento experimental utilizado foi completamente casualizado 
com esquema fatorial 2x3 (dois tratamentos de temperatura e três períodos de 
armazenamento). Os dados foram submetidos à análise de variância (GLM) e 
realizada a comparação de médias pelo teste de Tukey (p≤0,05). A ATT foi 
maior no tratamento T1 que no T2, diminuindo com o período de 
armazenamento sendo maior com 10 dias. Consequentemente, o pH 
apresentou menor valor com 10 dias. A firmeza da polpa foi menor no T1 e na 
medida que aumentou o período de armazenamento o valor L* diminuiu  sendo 
maior com 10 dias.  Conclui-se que melões tipo Gold Mine se conservam 
melhor a 8 ºC até 30 dias. Com temperatura menor (4 ºC) ocorre diminuição da 
firmeza da polpa e do valor L* reduzindo sua conservação para apenas 20 dias. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo; pós-colheita; conservação. 
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Atualmente, uma grande quantidade de óleo de fritura residual é gerada e tem 
como principal destino o descarte incorreto, sendo um problema antigo para o 
meio ambiente. Cada litro de óleo vegetal despejado no esgoto tem capacidade 
de poluir cerca de um milhão de litros de água, encarecendo o tratamento de 
resíduos em até 45%. Portanto, a reutilização deste resíduo é muito importante. 
E baseado nisso, este trabalho tem como objetivo a produção de Biodiesel a 
partir de óleo de fritura residual. Para sintetizar o Biodiesel foi realizada uma 
filtragem do óleo de fritura residual e mediu-se sua acidez. A acidez encontrada 
deve ser baixa (<0,7), pois a matéria prima não pode estar desgastada, 
comprometendo a síntese do BD. Estando apto para síntese, foi realizada uma 
transesterificação com metanol na proporção molar de 4,8 (metanol/óleo), com 
temperaturas na faixa de 40 a 70ºC e utilizando como catalisador hidróxido de 
sódio 1%, produzindo o biodiesel e glicerina. Para caracterizar esse 
biocombustível, foram realizadas as seguintes análises: índice de iodo e de 
acidez, Teor de metanol e Viscosidade Cinemática. Assim, o biodiesel obtido 
apresentou as seguintes características: Índice de Iodo: 114,86 g de I2/100 g 
de BD (método EN 14111), Índice de Acidez: 0,28 mg KOH/100g de BD 
(método ABNT nº 14448), Teor de Metanol: 0,23% (método ABNT nº 15343), 
Viscosidade Cinemática 40ºC: 5,33 mm2/s (método ABNT nº 10441). Portanto, 
os resultados obtidos na caracterização do biodiesel sintetizado a partir do óleo 
de fritura mostram que o mesmo apresenta características adequadas ao uso, 
nos parâmetros avaliados, como estabelece a Resolução da ANP n° 7 de 
19/03/2008. O aprimoramento desse biocombustível para a sua utilização pode 
representar uma opção de futuro sustentável e uma ótima opção econômica.  
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A bananinha do mato (Bromelia balansae) é uma espécie nativa do Rio Grande 
do Sul que pertence a família Bromeliaceae, possuindo coloração da epiderme 
amarela e cor da polpa que varia de branca a branca-amarelada. Objetivou-se 
neste trabalho comparar o teor total de compostos fenólicos e o teor de ácido 
L-ascórbico presentes na polpa e na casca da fruta. O ácido L-ascórbico foi 
extraído com 4,5 % ácido metafosfórico em água ultrapura, onde uma alíquota 
de 20 μL da amostra foi injetada no sistema HPLC. Para a quantificação 
utilizou-se do detector UV-visível a 254 nm, utilizando um sistema de gradiente 
com as fases móveis contendo água ultra pura: ácido acético (99,9:0,1, v/v) e 
metanol à um fluxo de 0,8mL.min-1. Os resultados foram expressos em mg de 
ácido L-áscórbico. 100g-1 de amostra. Para a quantificação dos compostos 
fenólicos, fez-se uma extração com metanol, centrifugou-se, coletou-se uma 
alíquota do sobrenadante, realizou-se uma reação com Folin-Ciocalteau, 
depois de 3 minutos adicionou-se Na2CO3 1N, deixou-se reagir por 2 horas e 
obteve-se a leitura em espectrofotômetro a 725nm. Os resultados foram 
expressos em mg EAG 100g-1 de amostra. Os dados do trabalho foram 
submetidos a analise de variância e os resultados avaliados pelo testeTukey ao 
nível de 0,05 %. Em relação ao teor de ácido L-ascórbico na casca e na polpa 
da fruta, foram obtidos respectivamente 17,59 e 1,07mg de ácido L-ascórbico 
100g-1 de amostra, apresentando diferença significativa (p ≤ 0,05). No entanto, 
em relação ao teor total de compostos fenólicos os resultados não diferiram 
significativamente (p ≤ 0,05), obtendo-se 61,43 mg EAG.100g-1 de amostra 
para a casca e de 61,90 mg EAG.100g-1 de amostra para a polpa.Conclui-se 
que, a vitamina C encontra-se predominantemente na casca enquanto os 
compostos fenólicos são encontrados na mesma proporção em ambas as 
partes.  
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Define-se refrigerante como bebida gaseificada, obtida pela dissolução em 
água potável de suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de 
açúcares, podendo ser adicionado conservantes, acidulantes, antioxidantes, 
aromatizantes e/ou flavorizantes, corantes e obrigatoriamente dióxido de 
carbono. Na sua composição devem-se ter os ingredientes básicos que 
caracterizam o produto e também os ingredientes opcionais, como matérias-
primas naturais de frutas ou de vegetais. Alem destes ingredientes, encontra-se 
o sódio, mineral que requer atenção para ingestão em quantidades adequadas, 
pois a carência deste pode causar fadiga, diarreia, anorexia e hipotensão. Por 
outro lado, o consumo elevado tem sido uma das principais causas de 
hipertensão arterial, portanto o objetivo deste trabalho foi analisar os rótulos de 
refrigerantes de diferentes marcas, do tipo cola, guaraná e limão, nas versões 
normal e zero, disponíveis no comércio da cidade de Pelotas/RS, e comparar 
os teores de sódio e valor calórico descritos, onde foram analisados 31 marcas 
diferentes. Após os resultados obtidos foram tabulados em Microsoft Excel 
2007, onde observou-se grande variações entre os teores de sódio e valor 
calórico total dos refrigerantes do tipo normal e zero, sejam a base de cola, 
guaraná ou limão, porem os do tipo light, apresentaram um teor 
significativamente maior de sódio que os normais analisados, concluindo-se 
que muitas vezes os consumidores seguem o modismo, ou ate mesmo pensam 
na sua saúde e optam por produtos de baixa caloria, sem mesmo saber das 
particularidades e implicações destes à saúde. Portanto é de extrema 
importância que antes da compra observem a rotulagem destes produtos para 
que façam escolhas adequadas. 
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