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RESUMO 

 

Originária do norte dos Estados Unidos a nogueira pecã [Carya illinoinensis 

(Wangenheim) K. Koch, passou a ser cultivada no Brasil nos anos de 1870. Seu cultivo 

destaca-se principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, com grande produção 

principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 

adaptando-se muito bem as condições climáticas. A noz-pecã apresenta excelentes 

fontes de nutrientes na sua composição, e na indústria de alimentos detém um 

mercado promissor por ser um alimento de alto valor agregado. Após beneficiamento, 

as nozes são comercializadas “in natura”, caramelizadas, salgadas, em pasta, além 

da extração do óleo para utilização culinária e óleos essenciais. Para muitas indústrias 

a torta provenientes do processo de extração a frio do óleo de nozes, representam um 

subproduto que pode ter valor agregado, minimizando o desperdício de alimentos 

diante da percepção de consumidores cada vez mais preocupados com 

desenvolvimentos sustentável. O objetivo do presente estudo foi desenvolver a partir 

da torta de noz pecã um cereal matinal com diferentes sabores, avaliando sua 

composição centesimal de umidade, proteína, lipídeo, cinza, carboidrato e energia, 

assim como verificando sua aceitabilidade diante do consumidor. Os resultados 

obtidos mostraram que a composição nutricional dos cereais matinais desenvolvidos 

é superior outros cereais feitos de milho. Quanto aos atributos os resultados mostram 

que a maior aceitabilidade da amostra sabor baunilha está relacionada à intensidade 

da doçura e da crocância, enquanto as amostras sabor cacau está relacionada a sua 

intensidade de cor, e canela a intensidade do sabor residual. Estudos na inovação 

com aplicação e desenvolvimento de subprodutos, possibilita sua valorização, e 

colabora no menor impacto ambiental da cadeia produtiva de alimentos. 

 

Palavras-chave: Noz-pecã. Subroduto. Torta de noz-pecã. Cereal matinal. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Originally from the north of the United States, pecan walnut [Carya illinoinensis 

(Wangenheim) K. Koch, started to be cultivated in Brazil in the 1870s. Its cultivation 

stands out mainly in the South and Southeast regions of Brazil, with large production 

mainly in the states from Rio Grande do Sul, Santa Catarina and Paraná, adapting 

very well according to weather conditions. Pecan has excellent sources of nutrients in 

its composition, and in the food industry it holds a promising market for being a food 

with high added value. After processing, the walnuts are sold “in natura”, caramelized, 

salted, in pasta, in addition to extracting the oil for cooking and essential oils. For many 

industries, the pie from the cold extraction process of nut oil represents a by-product 

that can have added value, minimizing food waste in view of the perception that they 

are increasingly concerned about sustainable developments. The aim of the present 

study was to develop a breakfast cereal with different flavors from pecan nut pie, 

evaluating its proximate composition of moisture, protein, lipid, ash, carbohydrate and 

energy, as well as verifying its acceptability to the consumer. The results obtained 

induced that the nutritional composition of the developed breakfast cereals is superior 

to other cereals made from corn. As for the attributes, the results show that the greater 

acceptability of the vanilla flavor sample is related to the intensity of sweetness and 

crunchiness, while the cocoa flavor is related to its color intensity, and cinnamon flavor 

intensity is residual. Studies in innovation with the application and development of by-

products, enables their valorization, and contributes to the lower environmental impact 

of the food production chain. 

 

Keywords: Pecan. Sub-product. Pecan pie. Morning cereal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação dos consumidores com as questões ambientais, 

como mudanças climáticas, poluição ambiental e o uso de recursos naturais, tem 

incentivado o crescimento de mercados de alimentos sustentáveis. Os estudos da 

última década enfocaram a quantificação das perdas totais de alimentos ao longo da 

cadeia de abastecimento, as causas e estratégias; cooperação entre agricultores para 

evitar perdas de alimentos; manuseio seguro de produtos alimentícios; mercados para 

produtos abaixo do padrão; educação do consumidor para a alimentação integral; 

pesquisas sobre as preferências do consumidor e o valor do desperdício de alimentos 

nos varejistas (OLIVEIRA, 2019).  

Apesar da crescente preocupação com a percepção do consumidor sobre o 

desperdício de alimentos e do aumento das pesquisas sobre a valorização dos 

resíduos e subprodutos da indústria de alimentos, poucos são os trabalhos voltados 

para a percepção do consumidor sobre a biomassa alimentar comestível industriais 

de frutas, cereais e vegetais destinados à alimentação humana (PEREIRA, 2018). 

 Os resíduos alimentares industriais são geralmente manuseados sem ou com 

baixo lucro, sendo encaminhados para incineração, compostagem ou alimentação 

animal, embora apresentem potencial para serem utilizados como ingrediente 

funcional para indústrias de alimentos (VALENTE, 2015). 

Para produtos de origem vegetal como a noz-pecã, os resíduos gerados em 

sua maioria são orgânicos, como cascas, pericarpo, folhas, torta, e biomassa, 

podendo se apresentar com subutilização para a indústria se não reaproveitados. 

A nogueira-pecã se adaptou muito bem às condições climáticas da região Sul 

do Brasil, onde hoje o estado do Rio Grande do Sul se destaca pela grande produção 

dessa oleaginosa (MARTINS, 2017). A pecanicultura vêm se destacando tanto pelo 

seu sabor quanto pelas propriedades nutricionais, farmacêuticas e poder antioxidante 

que a nozes tem (NOGARA, 2018). 

A noz-pecã é um alimento de alto valor agregado e detém um mercado 

promissor, sendo muito utilizada na indústria alimentícia. Após beneficiamento, as 

nozes são comercializadas “in natura”, caramelizadas, salgadas, em pasta, além da 

extração do óleo para utilização culinária e óleos essenciais tendo um mercado 

promissor devido as suas qualidade nutricionais e sensoriais (NOGARA, 2018). 
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A torta obtida durante o processo de extração a frio do óleo de noz-pecã é um 

subproduto com excelentes características nutricionais. Desta forma, percebe-se os 

benefícios de um olhar inovador sobre todos os subprodutos gerados e a capacidade 

que eles têm de serem reaproveitados (ORO, 2007).  

A torta de noz pecã pode ser uma alternativa para a elaboração e 

desenvolvimento de cereal matinal, considerando os teores de proteínas, carboidratos 

e fibras, possibilitando a sua valorização.  

Assim, diante do seu potencial nutritivo há a possibilidade de sua utilização para 

o desenvolvimento de novos alimentos, disponibilizando ao consumidor um produto 

diversificado, em aparência, textura, sabor, e aroma, diferentes daqueles encontrados 

no mercado. 

Ainda, reitera-se que o aproveitamento dos resíduos comestíveis da indústria 

colabora no menor impacto ambiental da cadeia produtiva de alimentos, além de 

contribuir para a disponibilização para o consumidor de alimentos ricos 

nutricionalmente, além de ser mais um agente de gerar renda para os atores da cadeia 

produtiva de alimentos. 
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2 HIPÓTESES 

 

É possível a aplicação da torta resultante do processo da extração do óleo de 

noz-pecã para o desenvolvimento de novos produtos, formulando a elaboração de um 

cereal matinal que alcance características sensoriais e físico-químicas desejadas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver um produto extrusado tipo 

cereal matinal a partir da torta da extração de óleo de noz-pecã. 

. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para atingir o objetivo do presente trabalho, seguem seus objetivos 

específicos: 

 Estudar diferentes formulações para o desenvolvimento de um produto tipo cereal 

matinal a partir da torta de noz-pecã; 

 Determinar o fluxograma de produção; 

 Avaliar as características físico-químicas do cereal desenvolvido; 

 Realizar análise sensorial do produto com consumidores, verificando sua 

aceitabilidade. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS NOZ-PECÃ   

 

Segundo Schmitt (2016), originária do norte dos Estados Unidos a nogueira 

pecã [Carya illinoinensis (Wangenheim) K. Koch.], passou a ser cultivada no Brasil no 

ano de 1870. 

Para Sparks (1992 apud CROSA et al., 2020), as nozes além de serem nativas 

dos Estados Unidos também são nativas do México, e seu cultivo se disseminou em 

vários países de diferentes continentes, como na Ásia, África do Sul, Austrália, 

incluindo a América do Sul, com destaque para Uruguai, Argentina, Chile, Peru e 

Brasil. 

O nome “pecã” tem origem indígena e quer dizer “noz de pedra” ou “noz muito 

difícil de rachar a mão” (FRONZA et al. 2018). 

A nomenclatura botânica atual para pecã é Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 

Koch e pertence à família Junglandaceae, a qual também inclui vários outros tipos de 

nozes (VENKATACHALAM, 2004). 

Conforme Ortiz (2000, p.15) ressalta que: 

Segundo informações pessoais do Departamento de Correção Ortográfica do 
Jornal Folha de São Paulo, é erro usual no Brasil a grafia “pecan”, no entanto, 
a grafia correta em língua portuguesa é “pecã”. Sendo que o hífen 
acompanha tanto em “noz-pecã”, como em “nogueira-pecã”, no singular e 
plural. 

 
Para Atanasov et al. (2018), as nogueiras-pecã apresentam uma composição 

atrativa, razão pela qual este alimento vem ganhando destaque nos cenários nacional 

e internacional. 

O cultivo da nogueira-pecã no Brasil se destaca principalmente nas regiões Sul 

e Sudeste, com grande produção concentrada principalmente nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se constituindo em fonte de renda e 

representando crescimento econômico para essas regiões (FRONZA et al. 2018). 

Para Silva (2016, p. 29)  

A nogueira (Figura 1) pode atingir mais de 40 metros de altura, 40 metros de 
diâmetro de copa e 20 metros de circunferência em seu tronco. Já o fruto é 
uma drupa, agrupados em cachos com geralmente três a sete unidades, 
sendo que o epicarpo se separa do fruto na maturação. Uma parte que varia 
de 40 a 60 % do fruto é aproveitável. 
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Figura 1 – Planta de nogueira-pecã e fruto. 

 
Fonte: Prado (2008) 

 

Segundo Silva (2016), a noz-pecã possui uma coloração marrom dourada, e 

formato aproximado a de um elipsoide (Figura 2). No seu interior encontra-se o 

endosperma, sendo duas metades comestíveis da noz separadas por uma membrana. 

Já na parte externa, tem-se a casca rígida e de aspecto liso. 

 

Figura 2 – Noz-Pecã fruto na casca, após noz-pecã in natura. 

 

Foto: Chiamulera (2021) 

 

Destacando-se como fonte de renda, a nogueira-pecã torna-se uma alternativa 

diante do fácil manejo dos pomares, vem ganhando um espaço significativo, com 

mercado promissor, aliado aos benefícios à saúde (FRONZA et al., 2018). 
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4.2 COMPOSTOS BIOATIVOS E PROPRIEDADES NUTRICIONAIS DAS TORTAS  

 

Segundo Atanasov et al. (2018), as nozes em geral têm uma composição 

nutricional que estimula o seu consumo, pois são fonte de constituintes benéficos à 

saúde. 

Conforme Santos (2018, p. 7): 

Ela é um alimento funcional, do grupo das oleaginosas, que apresenta uma 
composição predominantemente lipídica, cerca de 65-75%, além de outros 
componentes como as proteínas, as fibras, os carboidratos de baixo índice 
glicêmico, os minerais (zinco, fósforo, cobre, magnésio e manganês) e alguns 
metabólitos secundários (compostos fenólicos, os esteróis e os tocoferóis). 

Para Ortiz (2020), conforme Tabela 1, as propriedades nutritivas das nozes podem 

variar de acordo com clima, características de solo e manejo, além da variedade do 

amêndoa. 

 

Tabela 1 – Composição média de amêndoas de nozes-pecã. 

Alimentos % 

Óleo 73-75% 

Carboidratos 12-15% 

Proteínas 9-10% 

Água 3-4% 

Minerais 1,5% 

Fonte: Brison, (1974 apud ORTIZ 2020). 

 

Oro (2007) define torta como subproduto obtida na prensagem do óleo de noz-

pecã, utilizada com ampla finalidade pela indústria como ingrediente para confeitaria, 

padaria, e usado na fabricação de barras de cereais. 

Após extração do óleo, as nozes ficam extremamente prensadas dentro do 

compartimento da máquina formando uma espécie de torta conforme Figura 3. 
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Figura 3 - Torta obtida após extração do óleo noz-pecã, em seguida triturada 

em processador industrial. 

 

Fonte: Ferri (2021)                                            Fonte: https://bit.ly/2TlvYfv 

 

Já o óleo vegetal extraído das nozes é rico em compostos bioativos, fenólicos e 

tocoferóis. No trabalho citado por Costa (2011), mais de 90% dos óleos produzidos 

são de origem vegetal, usados na alimentação e produtos industrializados 

comestíveis. As nozes são boas fontes de ácidos graxos insaturados (mono e poli-

insaturados), sendo a noz comum rica em ácido αlinolênico (n-3). 

No estudo de Martins et al. (2017), o óleo oriundo da noz-pecã é comestível, mas 

pouco conhecido, porém tem um mercado promissor devido às suas qualidades 

nutricionais e características sensoriais de óleo gourmet 

Alguns estudos já demonstram que sementes e nozes-pecãs contém fontes de 

compostos antioxidantes (SARKIS, 2014). A produção de tortas no Brasil no ano de 

2010 chegou a 56 milhões de toneladas, sendo a maior parte desse volume oriunda 

da indústria de óleo de soja. Os subprodutos obtidos da extração do óleo, quando 

reaproveitados poderão constituir matérias-primas de elevado valor nutricional e 

fitoquímico, os resíduos produzidos no setor agroalimentar são variados e a maioria 

desses apresentam teores consideráveis de compostos bioativos além de compostos 

antioxidantes (VALENTE, 2015). 

Durante a extração do oléo, apesar da remoção dos tocoferóis e parte dos 

fosfolipídios, ainda tem alto teor de polifenóis nos resíduos, isso demonstra que o 

processo de extração não diminui o teor desses compostos, pois dificilmente os 

ácidos fenólicos se solubilizam na fase lipídica. Desta forma, fica evidente o grande 

potencial das tortas como um recurso adequado e  economicamente viável para a 

https://bit.ly/2TlvYfv
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recuperação dessa classe de substâncias (MATTHÄUS 2002 apud SARKIS, 2014).  

Oro (2007) realizou um estudo comparando a composição nutricional da noz e 

da torta de noz-pecã, apartir dos seguintes parâmetros: umidade, proteínas, lipídios 

totais, fibras totais, solúveis e insolúveis e cinzas. O valor de carboidratos foi obtido 

pela diferença entre 100 e o somatório das outras determinações.  

Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos por Oro (2007). 

 

Tabela 2 – Composição nutricional (g/100g) noz-pecã e da torta de noz-pecã. 

Componente(g/100g) Noz-pecã Torta de noz-pecã 

Proteína Bruta 9,9 22,1 

Umidade 3,7 7,9 

Lipídeos totais 69,4 36,2 

Minerais 1,4 3,2 

Fibra total 7,8 14,3 

Carboidratos  7,8 1,7 

  Valor energético  726,7 536,4 

Fonte: Oro, (2007). 

 

4.3 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E IMPACTOS 

AMBIENTAIS  

 

Para Sánchez (2008), o impacto ambiental é considerado como toda alteração, 

ou modificação no meio ambiente provocada pela ação humana. 

A definição de resíduo de acordo com Gava (2014 apud PEREIRA, 2018), é 

todo e qualquer elemento que após seu processamento não seja considerado matéria-

prima ou produto. Os resíduos industriais, representam perdas inerentes ao 

processamento de matérias-primas, insumos, subprodutos ou até produtos principais. 

O aparecimento de resíduos na indústria ocorre nas etapas dos 

processamentos em que envolve escolha, seleção e limpeza das matérias-primas, e 

em diversas fases do processamento industrial gerando perdas importantes para a 

indústria se não monitoradas (EVANGELISTA, 2008 apud OLIVEIRA, 2018). 

 Para Evangelista (2008 apud OLIVEIRA 2018), além de ser um grande 

problema ambiental, os resíduos gerados representam perdas significativas de valor 

econômico tanto de matéria – prima quanto de energia, exigindo de toda a cadeia 

produtiva investimentos em tratamentos para controle da poluição. 
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De acordo com Pereira et al. (2005), os resíduos gerados no final do 

processamento pela indústria de alimentos são constituídos principalmente de matéria 

orgânica, podendo se apesentar com subutilização para a indústria por apresentar alto 

valor nutritivo e de baixo custo econômico, podendo ter valor agregado quando 

reaproveitado. 

Leitão e Leitão (2012), ainda fala que os resíduos dos alimentos (frutas, 

vegetais, peixes, laticínios e outros) contêm cerca de 93% de matéria orgânica 

biodegradável, tanto sólidos quanto líquidos, resultantes da produção, preparo e 

consumo dos alimentos.  Estes resíduos aumentam ou potencializam a poluição e 

representam também perda de biomassa e nutrientes valiosos. 

 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS, POTENCIALIDADES DOS 

SUBPRODUTOS 

 

Conforme Leitão e Leitão (2012), atualmente, há um grande interesse no 

aproveitamento de resíduos alimentares devido a sua importância no desenvolvimento 

de novas tecnologias e elaboração de novos produtos. 

A crescente preocupação com possíveis impactos ambientais e o elevado 

índice de perdas e desperdícios gerados pelas indústrias de alimentos tem levado 

pesquisadores a buscar alternativas viáveis de aproveitamento e geração de novos 

produtos para o consumo humano (PEREIRA et al 2005). 

Valente (2015), fala que a valorização de resíduos e subprodutos 

agroalimentares apresenta-se hoje em dia, não só como uma necessidade, mas como 

uma oportunidade para obtenção de novos produtos de valor acrescentado e com 

grande impacto na economia das indústrias. 

Segundo Moura et al. (2013), o desenvolvimento de tecnologias que tenham o 

objetivo o aproveitamento de resíduos e a inserção destes na cadeia produtiva, 

proporciona sua valorização, possibilitando uma alternativa de renda com o melhor 

aproveitamento dos subprodutos, e ao mesmo tempo a busca do desenvolvimento 

sustentável. 

 No beneficiamento de frutas e vegetais Pereira et al (2005) fala que diversos 

estudos relataram o aproveitamento de resíduos nesses processamentos. 

Ainda para Pereira et al. (2005, p. 20): 
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“Estes resíduos geralmente são desprezados, mas poderiam ser utilizados 
como fontes e alternativas de nutrientes, aumentando o valor nutritivo da dieta 
das populações carentes ou sendo utilizados no desenvolvimento de novos 
produtos, como farinhas e biscoitos. Dessa forma, destaca-se a necessidade 
de aproveitamento dos resíduos agroindustriais’’. 

 

Segundo Leitão e Leitão (2012), na realidade, boa parte dos resíduos da 

indústria de alimentos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, são passíveis de 

recuperação. 

 

4.5 CEREAIS MATINAIS 

 

Os cereais matinais vêm ganhando cada vez mais espaço na alimentação dos 

brasileiros. Isso se deve a sua praticidade, além dos sabores e formatos, como 

também pelos benefícios nutricionais que oferecem à saúde (CHEFTEL, 1986 apud 

SILVA 2017). 

Para Leoro (2007), os cereais matinais contribuem de forma nutricionais 

específicas na dieta das pessoas. Podem ser considerados fontes de proteína, 

vitaminas e minerais. 

Segundo Trancoso et al. (2010), estudos já demonstram que o consumo de 

cereais no café da manhã está associado a diversos benefícios à saúde como: 

 Melhora do funcionamento intestinal: os cereais são grandes fontes de 

fibras, que ajudam no combate à prisão de ventre; 

 Redução do colesterol: as fibras presentes em alguns cereais são 

capazes de auxiliar na redução do colesterol, garantindo a saúde cardiovascular; 

 O consumo regular de cereais auxilia no combate ao excesso de peso e 

obesidade, contribui para a redução da massa corporal; 

A matéria-prima mais utilizados na formulação de cereais matinais extrusados 

são o arroz, o trigo, a aveia e o milho (RIAZ, 2002 apud LEORO, 2007). 

Nas formulações podem ser usadas misturas destes cereais, na forma de 

farinha, grits, farinhas integrais, assim como também podem ser misturados com 

outros ingredientes, para variar a aparência, textura, sabor, aroma e outras 

características dos produtos (RIAZ, 2002 apud LEORO, 2007). 

O processo de extrusão vem ganhando destaque e expansão na indústria de 

alimentos por ser uma importante técnica que apresenta muitas vantagens quando 

comparado a outros sistemas tradicionais de processamento de alimentos (SILVA, 
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2011). Existem muitos trabalhos utilizando o processo para obtenção de novos 

produtos alimentícios. Para cereais Carvalho (2000) cita que, a extrusão é também 

uma tecnologia alternativa no aproveitamento de alguns subprodutos, e uma técnica 

para a produção de alimentos nutritivos de baixo custo.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

 

  O subproduto obtido para o desenvolvimento do cereal matinal foi 

disponibilizado pela empresa Pecanobre que fica localizada no município de Ilópolis/ 

RS, na região alta do Vale do Taquari. A empresa de médio porte, atua no 

beneficiamento de nozes-pecã in natura, assim como desenvolve produtos na linha 

gourmet. Tem mercado amplo e sua comercialização ocorre a nível nacional.    

Para análises sensoriais foi feito estudo com consumidor, na empresa que 

forneceu a matéria-prima. As análises físico-químicas serão realizadas no Laboratório 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 

 

5.2  OBTENÇÃO DO SUBPRODUTO 

 

Para se obter o subproduto denominado como torta para o desenvolvimento 

dos cereais matinais, foram utilizadas nozes da safra de 2021, da variedade Barton. 

Com as nozes-pecãs devidamente separadas por granulometria de pedaços, 

procedeu-se a extração a frio do óleo de noz-pecã. 

Assim obteve-se o óleo e separou-se o subproduto denominado como torta, 

para o desenvolvimento do cereal matinal. 

 

5.3 INGREDIENTES UTILIZADOS NA FORMULAÇÃO DOS CEREAIS 

 

Os cereais matinais foram desenvolvidos com a torta de noz-pecã, os demais 

ingredientes foram adquiridos no mercado local no município Arvorezinha/ RS. 

Na Tabela 3 são apresentados os ingredientes usados para as três diferentes 

formulações dos cereais matinais. 
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Tabela 3 – Ingredientes para três diferentes formulações do cereal matinal.  

Ingredientes Cereal 1 Cereal 2 Cereal 3 

Torta noz-pecã 80g 80g 80g 

Açúcar 20g 20g 20g 

Água  40ml 50ml 50ml 

Lecetina de Girassol 1g 1g 1g 

Cacau 50% _ 18g _ 

Essência de baunilha 8ml _ _ 

Canela moída _ _ 8g 

Sal 2g 2g 2g 

 Fonte: Autor (2021) 

 

Após processo de obtenção da torta, os cereais foram desenvolvidos no setor 

da cozinha da empresa Pecanobre. 

Para as três diferentes formulações descritas, inicialmente foi realizada a 

mistura dos ingredientes, logo após foram homogeneizados e sovados a mão. O 

sistema de extrusão usado foi por meio de pressão, onde se obteve o formato dos 

cereais desejados. Em seguida, as amostras foram levadas ao formo para sua 

secagem até obter ponto de corânica, ou seja com textura densa e após quebradiça 

desejável, produzindo um ruído seco quando mastigados. 

A Figura 4 descreve o fluxograma de fabricação dos cereais matinais produzido 

a partir da torta de noz-pecã. 

 

Figura 4 – Fluxograma fabricação do cereal matinal a partir de noz-pecã. 
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Fonte: Autor (2021) 

 

5.4 ANÁLISES QUÍMICA E NUTRICIONAL DO CEREAL DESENVOLVIDO 

 

As análises foram realizadas no Laboratório da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS). 

Para a torta e o cereal, as análises centesimais dos constituintes nutricionais 

foram determinação de umidade, proteína bruta, minerais, carboidratos totais, e 

lipídeos segundo métodos estabelecidas (ASSOCIATION OF OFFICIAL 

ANALYTICAL CHEMISTS-AOAC, 2000) e com base no trabalho Santos (2018). 
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5.5.1 Umidade  

 

A análise foi baseada no documento 925.45b, por meio da perda de peso em 

estufa à 105 ºC, até atingir peso constante, método AOAC (2000). 

 

5.5.2 Cinzas  

 

O resíduo mineral foi determinado pela incineração em mufla à 550 ºC, até 

obtenção de peso constante, de acordo com o documento 923.03, método AOAC 

(2000). 

 

5.5.3 Proteína  

  

O teor de proteínas foi determinado baseando-se no método micro Kjeldahl 

modificado (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008) por meio da digestão das amostras, 

destilação e posteriormente a titulação do nitrogênio fator de conversão 6,25. Cálculos 

para determinação de % de proteínas:  

% Proteína = (VB - VL) x N x 0,01400 x f 

PA (g) 

Onde VB = mL gastos de NaOH 0,1N na titulação da prova branco;  

VL = mL gastos de NaOH 0,1N na titulação da amostra;  

N = normalidade da solução de NaOH usado na titulação; 0,01400= peso 

molecular do Nitrogênio em miligramas;  

F = 6,25 = fator de conversão de nitrogênio  

PA = peso da amostra. 

 

5.5.4 Lipídeos Totais  

 

A obtenção do extrato etéreo foi realizada segundo o documento 920.39, AOAC 

(2000), pelo método extrativo de Soxhlet, utilizando como líquido extrator o éter de 

petróleo que retira os lipídeos da amostra por meio de sua passagem continua ou 

intermitente. Cálculos para determinação de lipídeos: 

% lipídeos totais   =     p   x 100 
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Onde p= peso dos lipídeos (g) contido e g= peso da amostra (g) 

 

5.5.5 Carboidrato Total  

 

A fração glicídica foi determinada pela diferença dos valores encontrados para 

umidade, cinzas, proteínas e lipídeos em 100g das amostras, método AOAC (2000). 

Calculado por diferença: 100 – (% lipídios + % proteína + % umidade + % cinzas. 

 

5.5.6 Valor Energético 

 

Calculado pela soma das porcentagens de proteína bruta e carboidratos 

multiplicados pelo fator 4 (kcal/g) somado ao teor de lipídios totais multiplicado pelo 

fator 9 (kcal/g).  

 

 5.5 ANÁLISE SENSORIAL    

 

As análises foram realizadas com funcionários da empresa Pecanobre, e 

demais público entre pessoas e clientes, para coleta dos resultados. 

Para o teste com consumidores, a análise sensorial foi realizada pela metodologia 

Rate-all-that-apply (RATA), como descrito por Ares et al. (2011) e Ares e Varela 

(2018). A análise sensorial com consumidores foi realizada em sala separada, 

individual, calma e tranquila da empresa. Os provadores foram convidados através de 

contato por redes sociais, com o seguinte convite, que foi escrito estritamente da forma 

colocada: 

 

“Bom dia. Somos Prof. Voltaire Sant’Anna e acadêmica Andiara Ferri, coordenadores 

do projeto “Análise sensorial de cereal matinal a base de torta de noz pecã”. 

Convidamos você a participar do nosso estudo de caracterização desse novo produto 

na empresa Pecanobre (Rod. RS 332, Linha Gramadinho- sala 01, Bairro: Interior, 

Ilópolis, RS). Para evitar aglomerações, mande um e-mail para andiara-

ferri@uergs.edu.br para agendar sua participação até o dia XX de outubro de 2021. 

Marcaremos com você para comparecer e analisar nossas amostras. Por favor, 

compareça de máscara e iremos disponibilizar álcool em gel para a segurança de 

todos. Você deve ter mais de 18 anos e não ser alérgico proteína do leite, assim como 

alérgicos a soja, amendoim, amêndoas, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará e 

mailto:andiara-ferri@uergs.edu.br
mailto:andiara-ferri@uergs.edu.br
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nozes. Fique à vontade para rejeitar o convite. Mas, ao responder, você nos ajudará 

a estudar esse novo produto a base de um resíduo da indústria de alimentos. Obrigado 

desde já e ficamos à sua disposição para dúvidas.” 

 

Foram realizadas 80 avaliações, em que as amostras foram apresentadas em 

pratos plásticos, codificados com 3 números aleatórios (DUCKOTSKY, 2009), e foi 

indicado aos provadores que provassem as amostras, tomando água potável entre 

uma e outra, e que intensificassem, utilizando uma escala de 7 pontos (1 

extremamente fraco e 7 extremamente forte) cada um dos atributos (corânica, cor, 

doçura e sabor residual). Os atributos foram apresentados na ficha sensorial de forma 

randomizada aos provadores. Após essa etapa, através de uma escala hedônica 

estruturada de 7 pontos (1 desgostei muitíssimo e 7 gostei muitíssimo), foi solicitado 

que o provador indicasse sua aceitação global de cada amostra. 

Os participantes foram arguidos também quanto ao seu perfil sociodemográfico 

com perguntas sobre gênero, idade, escolaridade, cidade onde reside e a frequência 

de consumo de cereais matinais apenas para fins de caracterização da amostragem. 

A ficha sensorial está apresentada no Apêndice 1.  

Esse projeto foi aprovado pelo Comité de Ética da UERGS sob o número de 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 51149421.2.0000.8091 e 

número do parecer 4.995.540. 

 

 

5.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata, e para lipídeos em 

duplicata, para verificar os resultados do presente estudo, e verificado a média e 

desvio padrão, utilizando o programa Microsoft Excel (2010).  

Análise dos dados para resultados das análises sensoriais, por análise 

estatística de variância (ANOVA), e teste Tukey com comparação das médias, 

considerando significância de 5%. 

Os dados de intensidade dos atributos analisados e sua relação com a 

preferência dos provadores das amostras foram analisados com a ferramenta de 

mapa de preferência interno do software XLSTAT. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS CEREAIS MATINAIS FORMULADOS COM 

TORTA DE NOZ-PECÃ  

 

Na Tabela 4, pode-se observar a composição físico-química das três amostras 

de cereais matinais formulados a partir da torta de noz-pecã. 

 

Tabela 4 – Composição físico-química das três amostras do cereal matinal (g/100g). 

Nutrientes¹ (g/100g) Cereal Cacau 

50% 

Cereal 

Baunilha 

Cereal Canela 

Umidade (g) 0,69 ± 0,108 1,63 ± 0,234 0,93 ± 0,467 

Cinzas (g) 3,65 ± 0,028 4,99 ± 0,01 5,53 ± 0,005 

Lipídeos (g) 40,93 ± 0,700 42,02 ± 0,254 41,27 ± 6,866 

Proteínas (g) 8,73 ± 0,765 9,64 ± 0,441 11,47 ± 0,156 

Carboidratos (g) 46 41,72 40,8 

Valor Energético (Kcal) 587 584 581 

Fonte: Autor (2021) 

 

Os percentuais de umidade encontrados nas amostras dos cereais analisados 

estão entre 0,69% e 1,63%. O cereal sabor baunilha apresentou maior teor de 

umidade (1,63%), já que a baunilha usada na sua formulação é liquida. Para os outros 

cereais todos os ingredientes usados foram ingrediente secos o que contribuiu para o 

teor de umidade ser mais baixo. Segundo parâmetros estabelecidos pela legislação 

Brasileira (BRASIL, 1978), a umidade recomendada para cereais e produtos derivados 

(farinhas, grãos laminados, cereais em flocos, cereais pré-cozidos ou instantâneos), 

é de no máximo 15,0 %, onde os valores encontrados no presente trabalho encontram-

se dentro dos parâmetros estabelecidos. 

Para cinzas, as três formulações apresentaram teores médios diferentes 

conforme mostrado na Tabela 1. O cereal sabor canela, apresentou maior conteúdo 

de cinzas (5,53%), o fator que contribuiu e pode estar relacionado, é a canela em pó 

usada na formulação ser composta de vitaminas e principalmente de minerais, 

contendo ferro, zinco, cálcio, cromo, manganês, magnésio, potássio e fósforo, 

conforme trabalho de Bastos, M. (2017 apud GUL e SAFDAR, 2009). Já o menor valor 
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encontrado de cinzas para o cereal sabor cacau (3,65%), indicando que o cacau usado 

apresenta menor quantidade de sólidos totais e consequentemente menor teor de 

minerais.  

Nas análises de proteínas obteve-se valores que variaram de 8,73%, 9,64% e 

11,47%, apresentando diferença entre as amostras. A quantidade de proteína no 

cereal sabor canela (11,47%) foi mais elevado, mostrando que houve soma das 

concentrações de componentes proteicos presentes na torta e na canela em pó 

usada. Para os sabores baunilha (9,64%) e cacau (8,73%) as concentrações dos 

componentes proteicos são satisfatórias sendo um fator atrativo, quando comparado 

a cereais desenvolvidos com milho no estudo de USP (1998), mostrando que o 

conteúdo proteico nos cereais matinais encontrados pelo autor é de 5,3%. Assim, o 

conteúdo de proteína nos cereais desenvolvidos com a torta de noz-pecã torna-se 

superior sendo um subproduto com excelentes percentuais de proteínas.  

Os valores de carboidratos foram calculados por diferença e variaram de 40,8% 

a 46%, demonstrando que houve diferença significativa ao nível de 5 % entre as 

amostras. O teor encontrado nas amostras, mostra que durante a extração, a torta 

concentrou maior quantidade de carboidratos como alguns polissacarídeos, somado 

a outros nutrientes. 

O teor de lipídeos encontrado nos cereais sabor cacau (40,93%), canela 

(41,27%), e baunilha (42,02%), mostra que a torta de noz-pecã ainda detém grande 

fração lipídica. No entanto, esse constituinte é importante no ponto de vista nutricional, 

pois demostra a qualidade desse produto, já que as nozes são consideradas redutoras 

do colesterol ruim (LDL), sendo que os lipídeos presentes basicamente são 

compostos por ácidos graxos oleico (C18:1 n9), linoleico (C18:2 n6) e linolênico (C18:3 

n3) conforme (VENKATACHALAM, 2006). Portanto, torna-se um fator relevante se 

comparando ao valor encontrado no estudo de Oro (2007), onde a torta de noz-pecã 

apresentou um teor de lipídeos totais de 36,2%, isso varia de acordo com as 

características da cultivar, localização e época de colheita, assim como o meio usado 

na extração.  

Em relação aos valores energéticos (kcal/100g) conforme a Tabela 1, para 

cacau (587kcal), baunilha (584 kcal) e canela (581kcal), pode-se observar que o teor 

de lipídeos, contribuiu muito para elevar o valor energético dos três cereais 

formulados. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (2011), 
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o valor energético dos cereais matinais a base de milho e açúcar é de 377 Kcal 

(UNICAMP, 2011). 

Nas amostras dos cereais formulados com a torta de noz-pecã, após os 

cálculos, obtivemos um valor energético alto, sendo o cereal um produto com 

excelentes fontes de nutricionais. 

 

 

6.2 ANÁLISE SENSORIAL DO CEREAL MATINAL A PARTIR DA TORTA NOZ-PECÃ  

 

O perfil demográfico dos provadores que participaram da análise sensorial está 

ilustrado na Figura 5. Dos 80 provadores pode-se observar que a maioria do sexo 

feminino 65 (81,25%), com idades entre 10 e 65 anos, sendo que o maior público 

provador está na faixa dos 45 anos até 65 anos. 

 

Figura 5. Perfil demográfico dos provadores de acordo com gênero. 

 

  

Fonte: Autor (2021) 

 

Já a Figura 6 representa a faixa salarial de acordo com o número de 

provadores, sendo que maior percentual encontra-se entre 65% (52 provadores) que 

recebem valores entre R$ 1.045,00 e R$ 3.135,00, 16,25% (13 provadores) recebe 

menos de uma salário mínimo (R$ 1.045,00) e apenas 3,75% (4 provadores) recebem 

valores mais altos entre R$ 8.360,00 e R$ 10.450,00. 
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Figura 6. Faixa salarial de acordo com o número dos provadores 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A Figura 7 mostra o grau de escolaridade de acordo com o número de 

provadores. O maior percentual 52,25% (41 provadores) possuem ensino médio 

completo. Ensino fundamental incompleto corresponde a 18,75% (15 provadores) e 

ensino superior 12,50% (10 provadores). 

 

Figura 7. Grau de escolaridade dos provadores 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

65,00%13,75%

1,25%

3,75%

16,25%

entre R$ 1.045,00 e R$
3.135,00

entre R$ 3.135,00 e R$
6.270,00

entre R$ 6.270,00 e R$
8.360,00

entre R$ 8.360,00 e R$
10.450,00

menos de R$ 1.045,00

12,50%

18,75%

51,25%

5,00%

12,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ens. Fund.
Completo

ens. Fund.
Incompleto

Médio
completo

pós graduação Superior



31 
 

Na análise dos dados para o consumo de cereais matinais, podemos 

observar que os provadores não possuem o hábito de consumirem esse tipo de 

alimento com tanta frequência, conforme mostra a figura 8.  

65% raramente consome cereais (52 provadores), sendo que 30% (24 

provadores) consomem com frequência e 4 provadores (5%) consome cereal em 

algumas ocasiões.  

 

Figura 8. Frequência para o consumo do cereal matinal  

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Os cereais matinais produzidos a partir da torta de noz-pecã foram avaliados 

de acordo com a pontuação na escala hedônica de 1 a 7, quanto a aceitabilidade dos 

atributos. Os resultados encontrados são apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Valores dos escores hedônicos atribuídos a aceitação global. 

 Crocância   Cor  Doçura  Sabor Residual Aceitação Global 

Cacau 5,5 ± 1,12a 4,9 ± 1,12a 5 ± 1,15a 5 ± 1,23a 5,2 ± 1,6a 

Baunilha 5,6 ± 1,10b 4,9 ± 1,06a 5,5 ± 1,12b 5,2 ± 1,17b 5,5 ± 1,5b 

Canela 5,1 ± 10,5c 5 ± 1,05ab 5 ± 1,11a 5,2 ± 1,16ab 5,4 ± 1,3c 

Resultados expressos pelas médias ± desvio padrão. Letras sobrescritas diferentes indicam diferença 

estatística entre as linhas pelo teste Tukey (p≤0,05). 

Na escala utilizada, 1 “desgostei muitíssimo”, 2 “desgostei muito”, 3 “desgostei”, 4 “nem gostei, nem 

desgostei”, 5 “gostei”, 6 “gostei muito” e 7 “gostei muitíssimo”.  

Fonte: Autor (2021) 
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De acordo com a tabela 5, foi possível verificar que o cereal sabor baunilha se 

destacou na aceitabilidade dos atributos crocância com média de 5,6 (que indica 

hedonicamente entre “gostei” e “gostei muito). Segundo Della Modesta (1994 apud 

GOMES, 2011) a textura dos alimentos é estimulada por receptores bucais associada 

a propriedades mastigatórias como a dureza, viscosidade, elasticidade, 

mastigabilidade e a gomosidade. Então, o som ou ruído, produzido durante a 

mastigação é importante para atributo de crocância. A amostra apresentou escores de 

doçura de 5,5 e apresentou maior aceitação global com média de 5,5%. Em relação a 

cor ele não teve diferença significativa entre a amostra do cereal sabor cacau (p>0,05) 

obtendo ambos as mesmas médias de 4,9%. Na percepção dos provadores a cor não 

foi tão atrativa, e isso faz com que a aparência do produto alimentício influencie a 

opinião do consumidor em relação aos outros atributos na decisão de compra 

conforme (OLIVERIA, 2010).  

Em comparativo com a aceitabilidade do atributo sabor residual, os cereais 

canela e baunilha obtiveram a mesma média de preferência sendo de 5,2, isso ocorre 

por que a canela e a baunilha possuem sabores acentuados característicos da sua 

composição, em contato o alimento com a saliva libera no final da boca o sabor 

residual, que é de fácil percepção pelos provadores. 

Aceitabilidade do cereal sabor canela quanto ao seu sabor residual é de 5,2 se 

igualando ao cereal sabor baunilha. O sabor residual passa a ser um fator 

determinante na hora de compra para alguns provadores.  

Já o cereal sabor cacau apresentou menor aceitação global (5,2%), isso se 

deve ao fatos dos provadores terem avaliado esse produto como menos doce e 

consequentemente não se sobressair em relação ao sabor residual, o que interfere 

muito na intensão de compra.  

Hoje encontram-se no mercado cereais com sabores tradicionais como 

chocolate, o estudo desse dados foi importante pois verificamos que a produção de 

cereais com sabores como baunilha teriam maior venda. 

A tabela 6 expressa os dados do RATA da intensidade dos atributos e os dados 

distribuídos no mapa mostrados na Figura 8. Os dados mostram que a intensidade de 

crocância para as amostras sabor cacau e baunilha não diferenciam 

significativamente (p>0,05) e foram mais intensas que sabor canela (p<0,05). Para a 

intensidade de cor e doçura, observa-se comportamento semelhante. Contudo a 

analise do sabor residual, os dados mostra que a maior intensidade do atributo foi 
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observado na amostra sabor canela (p<0,05) e a menor na amostra sabor cacau 

(p<0,05). 

 

 Tabela 6 - Intensidade dos atributos dos cereais através da metodologia RATA. 

Sabor Crocância Cor Doçura Sabor residual 

Cacau 5,3±1,1ª 5,1±1,7a 4,0±1,2ab 4,6±1,3c 

Baunilha 5,3±1,2ª 4,9±1,0ªb 4,4±0,9ª 4,9±1,4b 

Canela 4,8±1,2b 4,7±1,1b 4,1±1,2b 5,2±1,2ª 

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística entre as linhas pelo teste Tukey (p≤0,05). 

Na escala utilizada, 7 - Extremamente intenso; 6 - Muito intenso; 5 – Intenso; 4 – Moderado; 3 – Fraco; 

2 - Muito fraco; 1 - Extremamente fraco. 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 9. Gráfico dos atributos: crocância, cor, doçura e sabor residual, associada aos 

sabores dos cereais matinais. 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Os resultados do mapa de preferência interno, através da análise dos 

componentes principais, indicam que a primeira dimensão (F1) explica 69,27% dos 

dados e a segunda dimensão (F2) 30,73% dos dados, sendo que a Figura 9 explica 
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100% dos dados. Os resultados mostram que clara diferenciação da aceitação das 

amostras pelos provadores. Os dados indicam que houve um grupo de voluntários 

que gostou do cereal sabor cacau (quadrante F1 positivo e F2 positivo), que tem como 

principal atributo a intensidade de cor; outro grupo que gostou do cereal sabor 

baunilha (quadrante F1 positivo e F2 negativo), que está relacionada à intensidade da 

doçura e da crocância; enquanto outro grupo gostou da amostra sabor canela 

(quadrante F1 negativo e F2 positivo), que não foi relacionada a nenhum dos atributos. 

O atributo sabor residual é oposto à aceitação da amostra sabor cacau, indicando que 

quanto maior a intensidade desse atributo menor é a aceitação dessa amostra. Os 

dados ainda indicam que houve um agrupamento de provadores que não gostou de 

nenhuma das amostras (quadrante F1 negativo e F2 negativo). 

Para o cereal sabor cacau o consumidor associou o produto a intensidade de 

cor, conforme Figura 10, o mesmo é perceptível, por ter uma intensidade mais escura. 

 

Figura 10 – Cereal sabor cacau (A) com tonalidade mais escura, cereal sabor canela 

(B) tom mais dourado 

 

(A)                                              (B) 

               

Fonte: Ferri (2021) 
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7. CONCLUSÃO 

 

Na indústria de alimentos o controle dos processos produtivos possibilita menor 

desperdício de ingredientes, e viabiliza o reaproveitamentos de insumos.  

Estudos de novas técnicas torna-se um diferencial na inovação com aplicação 

e desenvolvimento de subprodutos. Apresenta também muitas vantagens quando 

comparado a outros sistemas tradicionais no processamento de alimentos.  

A versatilidade no aproveitamento do que seria considerado resíduo, mostra 

que a torta de noz-pecã pode ter grande potencial na sua utilização. O uso da torta no 

desenvolvimento do cereal matinal que contém excelentes características nutricionais, 

apresenta custos relativamente baixos no seu processamento, agrega valor e 

representa um processo ambientalmente limpo e inovador.  

Os resultados mostram que os cereais desenvolvidos, apesar de serem uma 

inovação, estão dentro dos padrões legais para esse tipo de atributo. Os resultados 

da análise sensorial mostram que há grupos de provadores que gostaram das 

amostras sabor cacau, outros do de baunilha e outro grupo do de canela. Quanto a 

frequência de consumo, é perceptível que a faixa etária dos provadores influência 

diretamente nos resultados, sendo que quanto mais alta a faixa etária entre 45 a 65 

anos, o consumo passa a ser raramente. Esses dados são importantes para 

futuramente a empresa direcionar seus produtos para nichos de mercado específicos 

maximizando seus esforços para maior lucratividade do produto desenvolvido. 
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APÊNDICE I – FICHA PARA ANALISE SENSORIAL 

 

Você está recebendo amostras de cereal matinal. Prove as amostras da esquerda 

para a direita, tomando água entre cada uma delas e indique a intensidade de cada 

atributo na sua opinião de acordo com a escala: 7 - Extremamente intenso; 6 - Muito 

intenso; 5 – Intenso; 4 – Moderado; 3 – Fraco; 2 - Muito fraco; 1 - Extremamente fraco. 

 

 Crocância Cor Doçura Sabor residual 

276     

637     

948     

 

Agora, marque o quanto você gostou de cada amostra utilizando a escala: 1 “desgostei 
muitíssimo”, 2 “desgostei muito”, 3 “desgostei”, 4 “nem gostei, nem desgostei”, 5 
“gostei”, 6 “gostei muito” e 7 “gostei muitíssimo” 
 

 Crocância Cor Doçura Sabor residual Aceitação Global 

276      

637      

948      

 
 
Agora, para sabermos um pouco sobre você: 
 
1) Gênero?  
 

□ Feminino 
□ Masculino 
□ Não gostaria de declarar 

 
 
2) Qual sua Idade?  
 
_________________________________________________________________ 
 
3) Escolaridade? 
 

□ Ensino Fundamental Incompleto 
□ Ensino Fundamental Completo 
□ Ensino Médio Completo 
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□ Ensino Superior Completo 
□ Pós-Graduação 

Qual sua faixa salarial 
(     ) Menos de R$ 1.045,00                       (     ) Entre R$1.045,00 e R$3.135,00 
(     ) Entre R$3.135,00 e R$6.270,00        (     ) Entre R$6.270,00 e R$8.360,00 
(     ) Entre R$8.360,00 e R$10.450,00      (     ) Mais que R$10.450,00 

 
 
4) Com que frequência você consome algum tipo de cereal matinal? 
 
(     ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(     ) Várias vezes na semana, mas não todos os dias 
(     ) Uma vez por semana 
(     ) Várias vezes por mês, mas não todas as semanas 
(     ) Uma vez ao mês 
(     ) Várias vezes ao ano, mas não todos os meses 
(     ) Uma ou duas vezes ao ano 
(     ) Menos de uma vez ao ano ou nunca 
 

Obrigado! 
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa de trabalho de conclusão de curso, intitulada 

“Análise sensorial de cereal matinal a base de torta de noz pecã”, que faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna 

Andiara Ferri da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS/ unidade de Encantado/RS. Os pesquisadores 

responsáveis por essa pesquisa são Voltaire Sant´Anna e Andiara Ferri que podem ser contatados no telefone (51) 3751 3376, 

endereço Rua Alegrete, 821, bairro São José, Encantado/RS e e-mails: voltaire-santanna@uergs.edu.br e andiara-

ferri@uergs.edu.br.  

O estudo “Análise sensorial de cereal matinal a base de torta de noz pecã” tem por objetivo quantificar os atributos sensoriais e 

sua aceitação de um novo cereal matinal feito com torta resultante da extração de óleo de noz pecã.  Para isso, você provará 3 

amostras e dará notas da intensidade (muito intenso a nada intenso) da crocância, doçura, sabor residual das amostras, além 

da sua aceitação (entre gostei muitíssimo e desgostei muitíssimo). Informações como gênero, idade, faixa salarial e escolaridade 

são perguntadas apenas para fins científicos. O teste levará entre 3-5 minutos. 

Esse projeto de pesquisa envolve risco médio para pessoas intolerantes a com intolerância a glúten, lactose, proteínas 

do leite ou ovos, sendo pessoas com tais problemas impedidos de participar do teste por apresentarem problemas de saúde. 

Também, envolve riscos mínimos de constrangimento, caso você não tenha a mesma opinião que os demais participantes. Para 

tanto, os testes serão realizados de forma individual e os dados mantidos em total sigilo por parte dos pesquisadores. Logo após 

as análises, as fichas serão destruídas. Caso ocorra de algum participante passar mal por restrições que não sabia ou que não 

tinha conhecimento até o momento, o mesmo será direcionado a um atendimento hospitalar acompanhado por um dos 

pesquisadores, assim como afastado da análise sensorial. Estaremos acompanhando e dando suporte a todos os participantes 

durante as análises sensoriais, assim como explicando e reforçando caso ocorra constrangimento diante de suas restrições.  

O consumo dos produtos não traz nenhum benefício imediato ao participante. Contudo, além de provar um gostoso, 

você ajudará o presente projeto a contribuir para valorizar um resíduo da indústria de alimentos, visando a sustentabilidade e 

desenvolvimento rural. 

As pessoas que estarão acompanhando os procedimentos serão os pesquisadores: a estudante Andiara Ferri e o 

professor responsável Voltaire Sant´Anna.  

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão ressarcidas. Danos 

decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo despesa e constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos e científicos, aos quais 

você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através da não-identificação do seu nome.  

Esse estudo está inserido no Trabalho de Conclusão de Curso da aluna Andiara Ferri e está tendo o apoio da 

Pecanobre. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de violação, pelo período 

mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui 01 (uma) página e será assinado em 2 (duas) vias, sendo uma 

cópia fornecida ao participante e outra aos pesquisador, que ficará guardada por um prazo de 5 (cinco) anos. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs 

(CEP-Uergs). Formado por um grupo de especialistas, que tem por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas 

em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de 

Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; 

Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br.  

O projeto somente será iniciado quando houver a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UERGS e segue os 

critérios éticos estabelecidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Ilópolis RS, ____de__________________________de 2021. 

 

Nome do participante:_______________________________________________ 

 

            ____________________________                                                           __________________________ 

           Assinatura participante da pesquisa                                                                Assinatura pesquisador (a) 

mailto:voltaire-santanna@uergs.edu.br

