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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. Com o 

decorrer dos tempos, buscam-se novos produtos que apresentem praticidade, sem 

deixar de lado a preocupação com a saúde. Alimentos liofilizados são produtos com 

alto valor agregado por reter grande parte de seus nutrientes originais, uma vez que 

emprega baixas temperaturas em seu processamento. Por essa razão, foi 

desenvolvido um produto 100% natural, com características sensoriais e nutricionais 

preservadas por liofilização. Abacaxi e Banana foram liofilizados e para dar mais 

ênfase ao produto, o mesmo foi coberto por uma casquinha de chocolate meio 

amargo. Conclui-se que as frutas liofilizadas com chocolate é uma ideia inovadora, 

portanto um indicativo de que o produto desenvolvido será aceito pelo mercado 

consumidor.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o terceiro produtor mundial de bananas, sendo superado apenas 

pela Índia e Equador. Em 2004, a produção brasileira foi de 6,6 milhões de 

toneladas, enquanto que a Índia e o Equador produziram 16 e 7,5 milhões de 

toneladas, respectivamente (FAO, 2006).  

O abacaxi é uma fruta muito apreciada, não só pelo seu aroma agradável e 

sabor refrescante e ácido, mas também por suas qualidades nutricionais, pois a fruta 

apresenta uma boa fonte de vitamina A, vitamina B1, vitamina C, sais minerais e 

carboidratos. Também é um adjuvante da digestão pela ação de sua enzima natural, 

a bromelina (VIEIRA; NICOLETI; TELIS, 2012). 

Apesar do abacaxi e da banana serem consumidos preferencialmente como 

frutas frescas, há a necessidade de buscar novas tecnologias de preservação da 

fruta, disponibilizando, dessa forma, um alimento de consumo alternativo, reduzindo 

o desperdício da produção excedente.  

A liofilização é um processo diferente de desidratação: enquanto no método 

mais comum o alimento é aquecido até que a água evapore, na liofilização o produto 
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é submetido a baixas temperaturas e pressão, e a água passa diretamente do 

estado sólido para o gasoso (sublimação). É o melhor método de secagem para 

materiais termosensíveis e para obtenção de produtos desidratados com alta 

qualidade. Consequentemente, ela tem sido empregada principalmente na 

desidratação de materiais com elevado custo comercial como as frutas tropicais 

(MARQUES, 2008). 

 

3. OBJETIVOS 

Produzir um novo produto unindo a preferência nacional por alimentos práticos, 

mantendo a qualidade nutricional e uma boa aceitação de mercado, ou seja, banana 

e abacaxi liofilizados cobertos com chocolate meio amargo. 

 

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 do produto, onde a princípio foi utilizado uma amostra de 

chocolate fracionado do tipo ao leite, e posteriormente substituído chocolate meio 

amargo, o qual apresentou maior aceitação. Oprocesso 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 

 Parao início do desenvolvimento, contou-se com a geração de idéias onde 

foramexperimentados três tipos de frutas liofilizadas, banana, abacaxi e manga.Após 

as degustações realizadas pelos próprios alunos do curso de Engenharia de 

Alimentose pela equipe responsável pela elaboração do produto, resolveu-se utilizar 

a banana e o abacaxi, por questões de sazonalidade, sabor e preço. 
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 A matéria-prima do produto é a fruta in natura, que passa pelo processo de 

liofilização, o qual preserva suas características físico-químicas, nutricionais e 

organolépticas. 

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

para o tipo de produto em questão. A embalagem do produto será plástica (PEBD), 

optando-se pelo tipo metalizado para proteger de raio UV e também que 

impermeabilize de gases e umidade, garantindo assim a integridade dos produtos 

liofilizados. Será devidamente rotulada, contendo sua marca (LIOFRUITS), designer, 

lista de ingredientes, informação nutricional, dentre outras informações relevantes ao 

consumidor, exigidos pelasNormas da Resolução nº 360 de 23 de dezembro de 

2003 da ANVISA. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Após o produto finalizado, este foi selado e embalado. O processo de 

liofilização garante ao produto uma vida de prateleira durável, porém ele depende da 

validade do chocolate, o qual apresenta um prazo de 24 meses. O produto deve ser 

acondicionado em local seco e arejado, longe de umidade, e pode ser consumido 

em qualquer lugar. 
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