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1. RESUMO 

 O desenvolvimento de novos produtos é uma tarefa cada vez mais necessária 

para empresas que buscam se consolidar ou se inserir em novos mercados. O uso 

de soja, aveia e legumes em hambúrguer é uma opção interessante para pessoas 

vegetarianas, veganos e com um estilo mais alternativo. A elaboração de produtos 

com a utilização de alimentos considerados funcionais, de elevado valor proteico, 

contribuindo positivamente na redução de colesterol e na melhora da função 

intestinal, deve ser cada vez mais incentivada pelos profissionais de saúde. Face ao 

exposto, na primeira fase, foram elaboradas duas formulações de hambúrgueres à 

base de proteína de soja texturizada, aveia e vegetais, onde foram oferecidos aos 

alunos do curso de Engenharia de Alimentos. Após a degustação, foi escolhida a 

melhor formulação para o produto final. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Cada vez mais as pessoas vêm apresentando consciência da importância e 

vantagens de uma alimentação correta, pois auxilia no bom andamento do 

organismo e previne possíveis doenças, o que consequentemente será bom para 

seu bem estar físico.  

 Nos últimos anos, a proteína de soja vem sendo utilizada como ingrediente 

nas indústrias de alimentos, tendo como principal objetivo substituir ou 

complementar proteína de custo maior como a carne. Entre as proteínas de soja, 

encontra-se a Proteína Texturizada de Soja (PTS). Estudos mostram que ao utilizar 

proteína de soja nos alimentos, há retenção umidade, melhora a textura, ligamento e 

coesão do produto, consequentemente aumentando a qualidade do produto final 

(MARCINKOWSKI, 2006).  

 Segundo Ceres (2008), a aveia possui um dos mais altos teores proteicos, 

com valores médios entre 15 e 20%, sendo considerada de boa qualidade proteica 

quando comparada com outros cereais. A composição de aminoácidos da aveia é 

constante em uma ampla variação no conteúdo proteico. 
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3. OBJETIVOS 

 O intuito deste trabalho é desenvolver um hambúrguer à base de proteína de 

soja texturizada, aveia e vegetais, levando oportunidade a pessoas de várias idades 

a mudarem seus hábitos alimentares, tendo uma opção mais saudável e nutritiva. 

 

4. METODOLOGIA 

 A pesquisa está sendo realizada na União das Faculdades dos Grandes 

Lagos – UNILAGO, no município de São José do Rio Preto. Para os testes iniciais, 

contou-se com a participação dos alunos do curso de Engenharia de Alimentos, 

onde fizeram a degustação de duas formulações diferentes de hambúrgueres. O 

processo de desenvolvimento do novo produto foi dividido em sete etapas: geração 

de ideias, elaboração do protótipo-piloto, embalagem, rotulagem, validade, análise 

sensorial e análise de aceitação geral onde contará com 100 participantes que 

avaliarão cinco atributos sensoriais (aroma, cor, sabor, textura e impressão global) e 

teste de atitude (intenção de compra). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Para o início do desenvolvimento, contou-se com a geração de ideias onde 

foram elaborados dois protótipos-piloto com formulações diferentes. Após as 

degustações realizadas pelos próprios alunos do curso de Engenharia de Alimentos, 

foi definida a melhor formulação para o produto final. 

 O hambúrguer desenvolvido conta ingredientes muito inovadores, sendo 

composto por proteína texturizada de soja (principal ingrediente) abobrinha, alho, 

cebola, cenoura, couve, limão, sal e salsinha. 

 Com o produto final já elaborado, foi escolhida a embalagem mais adequada 

para o tipo de produto em questão. A embalagem será de papelão revestida de 

adesivo com a logomarca, tabela nutricional e demais atributos exigidos pelas 

Normas da Resolução nº 360 de 23 de dezembro de 2003 da Anvisa. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Através das teorias estudadas sobre o desenvolvimento de novos produtos e 

posteriormente, a geração de ideias, chegou-se a conclusão do produto final. 

 Realizou-se teste para determinar a vida de prateleira do produto final. Após a 

elaboração do produto, este foi selado e congelado em congeladores domésticos, 

com três diferentes intervalos de tempo, sendo 10, 20 e 30 dias, após a fabricação. 

Passado esse período, o hambúrguer foi frito por 2 minutos utilizando uma fritadeira 

antiaderente, virando-se a cada 2 minutos até completar o tempo total de 4 minutos. 

Não houve alteração na qualidade do produto em relação a sua consistência, sabor 

e textura até a presente data (agosto de 2014). 
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