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Apresentação
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que
permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na
perspectiva de formar os cientistas do futuro.
Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade
de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e
experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade
acadêmica.
Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável
pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação
Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46
trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de
Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de
Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia
Molecular e Vegetal.
É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de
Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços
dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.

Vitor Hugo de Oliveira
Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical
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ENZIMAS COAGULANTES DO LEITE OBTIDAS DAS SEMENTES DE
GIRASSOL E CONCENTRADAS POR MEMBRANAS PARA USO NA
FABRICAÇÃO DE QUEIJOS DE CABRA
Victor Igor Lima Gondim1, Maria Evani de Oliveira Lima1, Ingrid Vieira Machado
de Moraes2, Arthur Cláudio Rodrigues de Souza2, Antônio Silvio do Egito3
1

Universidade Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical, CP 3761,
60511-110, Fortaleza, CE, 3 Embrapa Caprinos e Ovinos, 62100-000, Sobral-CE
E-mail: ingrid@cnpat.embrapa.br
O coalho extraído do quarto compartimento do estômago de bezerros (abomaso)
lactentes foi o único coagulante utilizado em nível industrial para a fabricação de
queijos até meados dos anos 1950. O aumento do consumo de queijos e a
diminuição na disponibilidade de abomaso no mercado têm ocasionado uma
escassez mundial de quimosina e, originado uma demanda por coalhos
alternativos. Assim, alguns queijos, principalmente na Europa tem utilizado a
semente de girassol como alternativa para coagulação de queijos. O presente
trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade do uso da microfiltração como
tratamento de pré-concentração das enzimas coagulantes do leite obtidas a
partir de sementes de girassol. Sementes de girassol foram obtidas de campos
experimentais da Embrapa Soja e armazenadas em local seco e arejado até o
início dos experimentos. Para o processamento, as sementes foram lavadas
com solução de hipoclorito de sódio, contendo 50 ppm de cloro ativo, trituradas
em liquidificador industrial e imersas em solução salina (1% NaCl), na proporção
de 200 g/L. O extrato aquoso resultante permaneceu em descanso a 4º C por
um período de 12 horas, sendo em seguida filtrado. A microfiltração do extrato
obtido foi realizada utilizando-se membrana de polipropileno tubular com
diâmetro de corte de 0,2µm e pressão transmembrana de 2 bar. Amostras das
três correntes de processo, alimentação, permeado e retentado, foram coletadas
para determinação do teste de atividade coagulante para avaliar a eficiência da
separação das enzimas de interesse. A determinação de uma unidade
coagulante foi definida como a quantidade em mg de proteínas capaz de
coagular 1 mL de leite em pó desnatado e reconstituído, em 1 minuto a
temperatura de 37°C. Os resultados preliminares obtidos indicaram que o
processo de microfiltração foi eficiente na pré-concentração das enzimas uma
vez que a alimentação apresentou tempo de coagulação do leite de 190’ e na
fração do permeado este tempo foi reduzido para 95’ e aumentado para 370’ no
retentado. Sendo que a fração alimentação apresentou em média uma unidade
de coagulação (UC) de 6,6g, enquanto o permeado apresentou uma UC de 3,3g
e o retentado 12,95g, comprovando que é possível a fabricação de queijos
utilizando extratos brutos de sementes de girassol com excelentes
características sensoriais.
Palavras-chave: Helianthus annuus, microfiltração, proteínas
Agradecimentos: FUNCAP
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