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1 RESUMO 

De acordo com Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil apenas 18,2 % 

da população brasileira ingere a quantidade de frutas e hortaliças recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde. O presente trabalho consistiu-se do desenvolvimento 

de um produto que trouxesse praticidade aliada a saudabilidade para a alimentação 

fora do lar, utilizando abacaxi, banana, damasco e maçã desidratados, proteínas 

isoladas de soja NON-GMO e de arroz, aromatizantes naturais, obtidos de limão 

siciliano e de tangerina e um pré-mix de conjunto de nutrientes que favorecem a 

concentração mental. O desenvolvimento da formulação se deu por meio de avaliação 

sensorial da textura e sabor. Obteve-se um snack com teor de 10,2 % de proteínas, 

com textura e sabor agradáveis ao paladar, indicados por um índice de aceitação de 

84,7 %. 

2 INTRODUÇÃO 

As frutas são alimentos importantes com componentes funcionais além de 

serem fontes de micronutrientes e fibras. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), é recomendável o consumo diário de 400 g de frutas e hortaliças, 

contudo, em pesquisa realizada pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil 

apenas 18,2 % da população brasileira ingere essa quantidade. (JAIME, 

FIGUEIREDO, et al., 2009) 

Na busca de soluções para a alimentação fora do lar, o consumidor recorre aos 

produtos ofertados em pequenas porções e até mesmo de consumo individual 

(snacks), adequados para comer em escritórios, em trânsito e nas mais diversas 

situações em que o ritual da refeição tradicional é, de alguma maneira, quebrado. De 

acordo com a pesquisa feita pelo “Brasil Food Trends 2020” (FIESP-ITAL, 2010) as 

tendências como “sensorialidade e prazer”, “saudabilidade e bem-estar”, 

“conveniência e praticidade”, devem fazer parte dos produtos. 

A nutrição estratégica ou funcional, consiste em alimentos que possuem 

propriedades benéficas além das nutricionais básicas, sendo qualquer tipo de 

alimento consumido cotidianamente e que possa trazer benefícios fisiológicos, devido 

à presença de ingredientes específicos (MORAES e COLLA, 2006). 
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3 OBJETIVOS 

Este projeto tem como proposta apresentar um produto alimentício inovador 

que possua características como praticidade e saudabilidade e que possa suprir a 

deficiência de fibras, vitaminas e proteínas, além de utilizar o conceito de nutrição 

estratégica no mercado brasileiro. 

4 METODOLOGIA 

Os ingredientes utilizados na formulação foram frutas naturais desidratadas, 

proteínas isoladas de soja NON-GMO e proteínas isoladas de arroz, pré-mix (conjunto 

de vitaminas) e aromatizantes naturais. As frutas secas foram trituradas e misturadas 

com os outros ingredientes, obtendo-se uma massa moldável. 

Utilizaram-se frutas desidratadas, tais como: abacaxi, banana, damasco e 

maça; proteína isolada de soja 92 % (ADM) e proteína de arroz 80 %, (Gramkow). 

O pré-mix (DSM) consiste em um conjunto de nutrientes (vitaminas A, D3, B1, B12, 

B6, ferro, ácido pantotênico, ácido fólico). Essa mistura proporciona um aumento da 

concentração. Foram utilizadas cascas de limão siciliano e tangerina, desidratadas 

em secador de bandeja (Armfield, UOP8), seguidas pelos processos de moagem e 

peneiramento. 

Realizou-se uma pesquisa de hábitos de consumo e análise sensorial com 131 

provadores com base no teste de aceitação de escala hedônica de 9 pontos 

(DUTCOSKY, 2013). 

5 DESENVOLVIMENTO 

Foram feitas 27 formulações com diferentes combinações de frutas 

desidratadas, determinadas com base em pesquisa de mercado realizada visando a 

identificação das frutas mais consumidas relacionando-as com suas respectivas 

sazonalidades. 

Testou-se as proteínas de soja, arroz e ervilha, considerando-se suas 

influências no sabor e textura do produto final. Dentre os testes realizados, o melhor 

resultado foi obtido com uma mistura de proteína concentrada de arroz e proteína 

isolada de soja. 
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A proporção entre massa de frutas e massa de proteína foi pesquisada com o 

intuito de se obter um produto final com o maior teor possível de proteína, mantendo 

agradáveis sua textura e sabor, o que foi obtido por meio da diminuição do tamanho 

das partículas de frutas. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A proteína isolada de soja e de arroz, quando testadas separadamente, não 

influenciaram no sabor final, porém, quando em excesso a primeira apresentou uma 

textura farinhenta e o segundo arenosa. Desta forma, foi feita uma mistura de proteína 

isolada de soja e de arroz, numa proporção de 3,34 : 1 g, respectivamente. O produto 

final obtido com essa mistura de proteínas apresentou sabor e textura agradável e um 

total de 10,2 % em massa de proteínas. A adição dos aromas naturais de limão 

siciliano e tangerina realçaram o sabor do produto final, deixando-o mais cítrico e 

agradável ao paladar. Os resultados preliminares de uma pesquisa de hábitos de 

consumo e análise sensorial indicou uma aceitabilidade de 84,7 % para o produto. 
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