
E-mail para contato: franciscanutri2017@gmail.com IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es): Francisca Antônia Lopes Marreiro; Jucilene Rodrigues Cardoso; Danielly Ramalho de Oliveira; Lorena Costa Uchôa; Igor 
Gondin da Silva

Palavra(s) Chave(s): CUCURBITA, CAROTENOIDES, ALIMENTO FUNCIONAL, ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Título: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE PÃO FUNCIONAL A BASE DE ABÓBORA

Curso: Nutrição

Saúde

RESUMO

A abóbora é um fruto da família Cucurbitaceae pertencente ao gênero Cucurbita, sendo bastante utilizada na culinária brasileira em diversas 
preparações. Entretanto, observa-se, frequentemente, a utilização da polpa e o descarte da casca e sementes, apesar destas partes serem muito 
ricas nutricionalmente. Como uma forma de evitar o desperdício e ainda de oferecer a sociedade um alimento nutritivo e acessível 
economicamente, viu-se a oportunidade de desenvolver e caracterizar um pão funcional a base de abobora, utilizando-se a polpa, casca e 
semente desse fruto. Foram elaboradas duas formulações de pães, a saber: formulação F1 (0%) foi o padrão contendo apenas a polpa e a casca 
de abóbora (pasta base), enquanto a F2 apresentou a mesma quantidade de pasta base da formulação padrão e variação de 10% na substituição 
da farinha de trigo por farinha de semente de abóbora. Os ingredientes para formulações dos pães foram adquiridos no comércio local do 
município de Fortaleza-CE, sendo transportados para o Laboratório de Técnica dietética do Centro Universitário Estácio do Ceará. As formulações 
dos pães foram obtidas segundo metodologia descrita por Alves et al., (2012). A qualidade microbiológica dos pães foi determinada através da 
pesquisa de coliformes a 45ºC e Salmonella, de acordo metodologia descrita na literatura. Além disso, foi realizada, até o momento a 
determinação de umidade, cinzas e lipídios, seguindo a metodologia do Manual de Análise físico-químicas do Instituto Adolfo Lutz (2009). Não foi 
detectada a presença de dos micro-organismos pesquisados. Os teores de cinza foram de 6,82% para a formulação 1 e 21,19% para a formulação 
2. A maior concentração de cinzas na formulação 2 é devido presença da casca e da semente da abóbora que são ricas em micronutrientes. A 
umidade foi maior na formulação 1, devido a presença apenas da polpa da abóbora e não conter casca e semente tendo possivelmente menos 
fibras também. Enquanto o teor de lipídio foi maior na formulação 2 (5,72%) do que na formulação 1 ficando em 2,72%, devido a utilização da 
farinha da semente de abóbora que em sua constituição é rica em lipídeos e ácidos graxos essenciais. O estudo, que ainda está em andamento, 
segue agora para as etapas posteriores, tais como determinação de proteínas, fibras e carotenoides. Observa-se, até o momento,  que é a 
elaboração de um pão a base de abobora, fazendo uso integral desse fruto (casca, polpa e semente) pode ser considerada uma ótima alternativa 
para enriquecer nutricionalmente os alimentos, evitar desperdícios e amenizar possíveis carências nutricionais da população.
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