
 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PASTA DE GRÃO-DE-BICO (HUMMUS)TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TAMIRIS LIMA DOS SANTOS, MÁYRA DE CÁSSIA DAINEZI, RAFAELA DELVECHIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RODRIGO DE OLIVEIRA MORAESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): VERA SÔNIA NUNES DA SILVACOLABORADOR(ES): 



Resumo 

Desenvolvimento de formulação de pasta de grão-de-bico (Hummus). 

Aplicação de conservante, tratamento térmico e combinação dos mesmos para 

determinar a melhor forma de conservar o produto. 

Introdução 

O grão-de-bico é uma leguminosa comestível, cujas sementes contêm 29% 

de proteína, 59% de carboidratos, 3% de fibra, 5% de gordura e 4% de cinzas. 

Porém, sua composição química varia com a colheita, cultivares, solo e condições 

climáticas da área. (CHAVAN et al, 1987; MOLINA, 2010; MAHERI-SIS et al, 2010) 

Este grão ocupa a quinta posição dentre as leguminosas de maior produção 

no mundo, após a soja, amendoim, feijão e ervilha. O Brasil é um país com grande 

potencial para sua produção, especialmente a região Sul e Sudeste. (CHAVAN et al, 

1987; MOLINA, 2010; VALIM E BATISTUTI, 2000) 

Hummus é uma palavra árabe que significa “grão-de-bico” e o nome da 

pasta ou creme preparado deste grão é hummus tahina bi, que significa “grão-de-

bico com tahine”. Os ingredientes mais comumente usados são: Tahine, azeite de 

oliva, glutamato monossódico, pimenta-do-reito, sal, alho e limão. (SAAD FAYED) 

Diversas características de qualidade levam o consumidor a considerar um 

alimento viável; àquelas dos produtos em pasta referem-se, principalmente, à 

aparência, textura, cor, consistência, arenosidade e ao sabor, que envolve tanto 

acidez e amargor quanto sabores característicos do produto. 

Produtos em pasta podem sofrer alterações, como crescimento de 

microrganismos, ação de enzimas, reações não-enzimáticas e mudanças causadas 

por variações de temperatura e pressão. Os principais métodos de conservação 

aplicáveis aos produtos em pasta, incluindo a de grão-de-bico, são: adição de 

conservantes, tratamento térmico e armazenamento em refrigeração. (GAVA et al, 

2008) 



Objetivos 

Desenvolvimento de formulação de pasta de grão-de-bico (Hummus) e 

determinar melhor metodologia de conservação. 

Metodologia 

 

Foram utilizadas como matérias-primas: grão-de-bico, tahine, ácido cítrico, 

azeite de oliva, sal, água, alho em pó, glutamato monossódico e pimenta-do-reino. 

Desenvolvimento 

 

Para o desenvolvimento da formulação (Tabela 1), foram feitos testes 

preliminares para determinar as quantidades de cada ingrediente. 

  

Tabela 1. Formulações dos testes preliminares 

Ingredientes 
Quantidade (%) 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Grão-de-bico cozido 67,52 68,00 74,66 

Tahine 22,50 11,00 8,38 

Ácido cítrico 0,40 0,50 0,8 

Azeite de oliva 2,25 2,00 1,52 

Sal 0,25 0,35 0,65 

Água 7,04 18,11 13,80 

Alho em pó 0,03 0,03 0,38 

Glutamato monossódico - - 0,15 

Pimenta-do-reino 0,01 0,01 0,08 

Total 100,00 100,00 100,00 

 

 

Para o preparo do Hummus foi usado o método descrito no fluxograma 

(Figura 1). 

 



 

Figura 1. Fluxograma de produção do Hummus. 

Resultados preliminares 

 

Foi desenvolvida a formulação na Tabela 2. 

Tabela 2. Formulação final 

Ingredientes 
Teste 3 

(%) 

Grão-de-bico cozido 74,66 

Tahine 8,38 

Ácido cítrico 0,8 

Azeite de oliva 1,52 

Sal 0,65 

Água 13,80 

Alho em pó 0,38 

Glutamato monossódico 0,15 

Pimenta-do-reino 0,08 

Total 100,00 
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