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1. RESUMO 

CANATO, N.C.M. Alternativa Alimentar a Base de Amendoim e Leite em Pó para 

Crianças em Fase Pré Escolar. 2015. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – 

Curso de Nutrição, Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2015.  

 

A obesidade tornou-se uma preocupação da sociedade, mas a desnutrição energética protéica 

também é tema de saúde publica.Podendo agravar em diversas deficiências nutricionais 

comprometendo seu desenvolvimento infantil.Este estudo teve como objetivo elaborar um 

produto a base de amendoim e leite em pó para crianças em fase pré escolar, com 

propriedades sensoriais, nutricionais e higiênico sanitárias adequadas contribuindo para uma 

melhoria no estado nutricional dessas crianças. Sendo uma fase de grande transição alimentar, 

passando do aleitamento materno exclusivo para a introdução alimentar e naturalmente com 

uma diminuição pelos alimentos oferecidos. A recuperação do estado nutricional das crianças 

é fundamental, para que ela atinja seu potencial genético adequado. O método utilizado para 

elaboração do extrato proteico foi a liquidificação do amendoim, considerado este um 

alimento funcional por obter ótimas fontes nutricionais, sensoriais e custo acessível, 

adicionado de leite em pó integral, que é fonte de origem animal, com alto valor biológico. O 

produto passou por determinação analítica, segundo Instituto Adolfo Lutz para elaboração de 

tabela nutricional, rótulo, criação do logotipo e embalagem adequada. A verificação da 

aceitação foi classificada pelo método escala hedônica facial, com escala de 5 pontos, 

variando de gostei muito a desgostei extremamente. É justificável e oportuno o 

desenvolvimento de novos produtos a base de amendoim, com a finalidade de explorar 

alternativas alimentares com alto valor nutricional, como fonte proteica, e boas propriedades 

sensoriais para que contribuam para a melhoria do estado nutricional de crianças em fase pré 

escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado nutricional. Crianças na fase pré escolar.Amendoim. 

Leite.Desnutrição. 

2. INTRODUÇÃO 

A desnutrição energética proteica nos países em desenvolvimento, onde o acesso por 

alimentos provenientes dessa fonte são escassos, ainda é uma realidade. (SARNI; 

MUNEKATA, 2002). 



Tonete e cols. (2006) apontam a suplementação como uma medida emergencial usada 

desde a primeira metade do século XX sob formas de programas de governo voltadas à 

nutrição infantil, sendo variada no decorrer do tempo.  

O consumo de amendoim in natura, ou sob forma de derivados, entra como 

diversificação e minimização de certas carências, enriquecendo a dieta, (SUASSUNA e cols., 

2006). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Desenvolver um produto compropriedadesnutricionais, sensoriais e higiênicos 

sanitárias adequadas, direcionados para crianças em fase pré-escolar. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A elaboração do produto ocorreu no Laboratório de Tecnologia dos Alimentos, 

localizado na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), onde foram realizadas Análise 

Centesimal. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para a elaboração desse produto foi necessário 200g de amendoim torrado, 52g de 

leite em pó, 19g de açúcar cristal e 500mL de água filtrada. 

Foram realizadas analise centesimal em triplicata, onde oteor de umidade de um 

alimento está relacionado à umidade restante do mesmo após ser submetida ao Método de 

Estufa a 105ºC.  A Determinação de Cinzas Totais foi realizada em forno Mufla à 550ºC e 

gravimetria.A Determinação de Fibras foi realizada pelo Método Wender, fundamentando-se 

no duplo ataque ácido/alcalino das amostras, restando às fibras que são quantificadas por 

gravimetria.O Método Macro-Kjeldahl baseia-se na determinação do Nitrogênio total de 

origem orgânica presente em uma amostra. 

O método Lane- Eynon, fundamenta-se na determinação da concentração de açúcares 

redutores e totais. O método de Soxlet fundamenta-se na solubilidade dos lipídeos em 

determinados solventes que, após a extração, são determinados gravimetricamente. 

Elaboração da informação nutricional contida no produto. 

 



6. RESULTADOS 

 

Tabela 1 – Resultados da análise de composição centesimal realizado em amostra do extrato proteico de 
amendoim expressos em % (g/100g) e Desvio Padrão, Ribeirão Preto, 2015. 

 

   Média¹ ± DP² 

Extrato Proteico Umidade 2,58 ± 0,11 

Cinzas 2,23 ± 0,74 

Proteínas 26,64 ± 0,19 

Carboidratos 12,54±0,40 

Lipídeos 45,27 ± 0,68 

Fibras 3,37 ± 0 

Fonte: Próprio autor. 

A proteína apresentou um teor de 26,64%, assim como o lipídeo obteve um teor de 

45,27%, tornando-os uma excelente fonte de alternativa alimentar na alimentação infantil, 

corroborando com estudos de Lopes (2012), onde seus resultados de proteína com teor de 

22,35% e lipídeo com teor de 45,89% foram similares.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É relevante essa alternativa para contribuir com a redução da desnutrição infantil por 

conter além do valor calórico e a disponibilidade da proteína, possui vitaminas, sais minerais 

e fibras, aumentando seu valor biológico  
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