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epois da versão defumada
e com adição de pimentão
ou pistache, vem aí a mor-

tadela com propriedades funcio-
nais. A perspectiva para o surgi-
mento do novo produto foi aberta
por uma pesquisa desenvolvida
para a tese de doutoramento de An-
dréa Carla da Silva Barretto, apre-
sentada na Faculdade de Engenha-
ria de Alimentos (FEA) da Unicamp.
Pela primeira vez no Brasil, ela pro-
duziu um embutido com reduzido
teor de gordura simultaneamen-
te enriquecido com fibras. De acor-
do com testes sensoriais realizados
com a participação de provadores
voluntários, o sabor, a textura e a

aparência da mor-
tadela prebiótica
foram considera-
dos similares aos
dos produtos con-
vencionais encon-
trados no merca-

do. O trabalho foi orientado pela pro-
fessora Marise Rodrigues Pollonio.

Alimento funcional com apelo
prebiótico é aquele que, além de
nutrir, traz benefícios adicionais à
saúde. Esse tipo de produto, desta-
ca a professora Marise, tem desper-
tado cada vez mais interesse por
parte da indústria alimentícia e,
claro, dos consumidores. “As pes-
soas estão se conscientizando que
uma alimentação equilibrada con-
tribui para a manutenção da saú-
de”, explica. Por isso, as indústri-
as de alimentos têm buscado agre-
gar valor aos novos produtos por
meio da utilização de ingredientes
funcionais.

A pesquisa desenvolvida por An-
dréa está inserida, portanto, nesse
contexto. Ela decidiu estudar a mor-
tadela por se tratar de um alimen-
to bastante apreciado pelo brasi-
leiro e que tem preço acessível. Em
2006, o país consumiu cerca de 300
mil toneladas do embutido. “Em
muitas casas em algumas regiões
do Brasil, o produto cárneo subs-
titui o bife ou o frango no acompa-
nhamento do arroz e do feijão”,
lembra a professora Marise. No
Sudeste, a mortadela é o embutido
mais apreciado pelas pessoas, que
o consomem freqüentemente na
forma de lanches.

O desafio tecnológico que Andréa
se impôs foi produzir uma morta-
dela com baixo teor de gordura e que
contivesse fibras na sua formula-
ção. Isso, evidentemente, sem alte-
rar a qualidade sensorial do alimen-
to. “Optei por estudar a adição de
fibras porque são ingredientes so-
bre os quais há vasta menção na
literatura. Além disso, já estão pre-
sentes em vários produtos funci-
onais vendidos comercialmente,
como biscoitos, pães, bolos, deriva-
dos lácteos, bebidas, etc”, conta.
No estudo, a pesquisadora utilizou
fibras de trigo e aveia, além de i-
nulina. Ao todo, ela fez nove dife-
rentes formulações e as comparou
com uma amostra controle, que
continha 20% de gordura suína.

A professora Marise assinala que
as diferentes formulações permi-
tiram que a sua orientada anali-
sasse que influência as fibras exer-
ciam na estabilidade da emulsão,
quando da redução do teor de gor-
dura. Dependendo da quantidade
de ingredientes empregada, expli-
ca a docente da FEA, o embutido
pode apresentar aumento de fir-
meza e mastigabilidade e diminui-
ção de elasticidade e coesividade.
Isso compromete a textura, atribu-
to facilmente percebido pelo con-
sumidor final.

Ao cabo dos ensaios laborato-
riais e dos testes sensoriais, a auto-
ra da tese concluiu que duas formu-
lações, uma contendo 6% de fibras
e 5% de gordura e outra contendo
6,58% de fibras e 1,45% de gordu-
ra, apresentavam características
sensoriais similares às da amostra
controle, sem adição de fibras. “A-
lém disso, nós não identificamos
diferenças entre as formulações
confrontadas no que diz respeito
ao tempo de vida-de-prateleira,
que gira em torno de 45 dias”, a-
crescenta Andréa.

Conforme a professora Marise,
a mortadela funcional foi produ-
zida segundo as exigências da le-
gislação vigente. Parte do traba-
lho foi executada nas dependênci-
as de uma indústria alimentícia,
de modo a reproduzir as condi-
ções reais de uma planta industri-
al. Além disso, não foram usados
quaisquer aditivos para masca-
rar possíveis efeitos indesejados.
“Acredito que os resultados que
nós obtivemos ainda devam ser

aprimorados, mas estou conven-
cida que demos uma contribuição
importante para que a indústria
alimentícia brasileira passe a pro-
duzir, num futuro próximo, pro-
dutos cárneos funcionais”, consi-
dera a docente.

As fibras são alimentos que con-
tribuem para a redução do risco de
doenças crônico-degenerativas.
Também ajudam a melhorar o fun-
cionamento do trato intestinal.
“Entretanto, esses benefícios só são
alcançados quando as pessoas
mantêm uma alimentação balan-
ceada, composta por carnes, fru-
tas, verduras etc. Não é possível
consumir a quantidade de fibras
recomendável comendo somente
mortadela funcional”, alerta a pro-
fessora Marise.

FEA desenvolve embutido com propriedades funcionais, preservando qualidade sensorial do produto

Nasce a mortadela rica em
fibras. E pobre em gordura
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! Tubino
Acabei de ler a matéria “Matthieu

Tubino, um grego com alma brasilei-
ra” [edição 361]. Clayton Levy foi
muito feliz ao relatar, de maneira tão
poética, a história de vida do profes-
sor. Suas palavras me fizeram viajar
da Grécia para o Brasil. O professor
Matthieu é uma pessoa realmente ad-
mirável e um pesquisador merece-
dor de um prêmio como o Fritz Feigl.
Parabéns pela matéria!
Lenita Busch

! Inconsciente - 1
Foi um prazer ler a reportagem “Obras do in-

consciente” [edição 359], de autoria
de Raquel do Carmo Santos. Queria
parabenizar também o autor da pes-
quisa, José Otávio Motta Pompeu e
Silva, por seu trabalho. Gostei espe-
cialmente do seguinte trecho: “os
primórdios dessa história acabam de
ser passados a limpo”. Isso tem um
significado muito importante para mim.

Almir Mavignier,
artista plástico, Alemanha

! Inconsciente – 2
Está muito boa a matéria sobre o papel desem-

penhado pelo artista plástico Almir Mavignier e
pela psiquiatra Nise da Silveira na criação do

Museu de Imagens do Inconsciente.
Aline Talavera

! Jogos
Interessante a matéria sobre os jogos educativos

desenvolvidos pela Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) [“Saúde em Jogo”, edição 360]. Seria bom
que o governo federal adotasse os passatempos,
utilizando-os em escolas públicas. A medida ajudaria
o professor a diversificar as aulas, além de deixá-las
mais interessantes no que se refere ao conteúdo.
Seria interessante também que os jogos abordas-
sem temas atuais, entre os quais o consumo de dro-
gas, fumo e álcool. Parabéns pela reportagem.

Renata Queiroz,
Centro de Tecnologia, Unicamp

! Segurança privada

Achei ótima a reportagem “Segurança privada
foge do controle do Estado” [edição 357]. Se não
tomarmos cuidado, em muito breve teremos mais 
problemas nessa área do que propriamente na
de combate à criminalidade. Os baixos salários de
policiais civis e militares de diversos Estados bra-
sileiros – e a conseqüente falta de uma política
mais efetiva para resolver esse problema – estão
na raiz da crise, já que obrigam o profissional a
fazer “bicos”, concorrendo para o aumen-
to significativo dessas “milícias”.

Onivaldo Real,
escrivão de polícia

aposentado

Sabor, textura
e aparência
são aprovados
em testes

A pesquisadora
utilizou fibras de
trigo e aveia,
além de inulina:
nove diferentes
formulações
foram testadas

Andréa Carla da Silva Barretto (à esquerda), autora da tese, e a professora Marise
Rodrigues Pollonio, orientadora: benefícios adicionais à saúde
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