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Resumo  

A crescente produção de alimento funcional no Nordeste brasileiro tem uma posição importante no projeto de 
frutas tropicais tais como, melão, mamão, abacaxi e caju, pois conta com manejo favorável e ótima aceitação à 
diversidade de clima e região. A produção da região do Mato Grande/RN se caracteriza pela produção de raízes 
como inhame e mandioca, peixe, crustáceos e recentemente sorgo sacarina, produtos notórios a nível nacional e 
internacional. O beneficiamento da produção local é uma oportunidade de criação de postos de trabalho, aumento 
de renda e desenvolvimento sustentável. A comercialização dos  produto  FRUTA  no estado “in natura” é a forma 
mais comum de comercialização, devido à falta de capacitação tecnológica dos produtores sobre como agregar 
valor. A atividade de beneficiamento de frutas gera resíduos em forma de cascas e bagaços, que para consumo 
humano, apresentam bons índices nutritivos, sendo compostos que vão de 15 a 20% de proteínas, 25 a 40% de 
pectinas e 40 a 55% de fibras e carboidratos. Atualmente o desperdício se apresenta como um grave problema 
ambiental, como é o caso das cascas de camarão que geram cerca 150 toneladas por dia somente no RN. O 
objetivo deste projeto é a aplicação da inovação tecnológica no aproveitamento total de frutas, transformando as 
materias primas em produtos nutricionais com alta rentabilidade, viabilidade e sempre voltado para 
desenvolvimento sustentável. Foram obtidos bons resultados nos processos de produção de frutas estruturadas 
associadas ao uso de energia limpa e alternativa proveniente de diversos resíduos. Esses processos usaram como 
base os produtos e processos já desenvolvidos em conjunto com algumas comunidades do RN. O sistema inovador 
de integração exposto no presente trabalho aponta para boas perspectivas econômicas de desenvolvimento 
sustentável, por visar no devido reuso de  resíduo e na aplicação de conceitos da ecologia industrial no 
aproveitamento integral da fruta. 

Palavras-chave: Fruta estruturada, biogas, micro alga, agroenergia, inovacao 

1. Introdução 

A problemática do aproveitamento completo da biomassa para geração de energia e de produtos em 
pequenas empresas sempre foi discutido, principalmente na área rural, porque é exatamente nessas 
empresas que não há integração destes dois pontos para o proveito total dessa matéria. Este plano de 
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trabalho busca a integração e otimização dos usos da biomassa de fruta, uma vez que atualmente se 
perde cerca de 90% do potencial de aproveitamento dessa matéria-prima.(1-7) 

O sobre aproveitamento de resíduos da produção alimentar tem a finalidade de compartilhar com a 
comunidade acadêmica e pequenos produtores informações sobre a viabilidade de práticas alternativas 
de alimentação econômica e valores nutricionais equivalentes aos necessários a serem ingeridos em 
uma alimentação saudável.(3,16) 

 Existe uma visível necessidade de  orientar as pessoas acerca da importância da alimentação 
alternativa e do re aproveitamento dos alimentos como forma de prevenção de doenças, redução do 
desperdício energético e geração de menos resíduo doméstico e industrial. O trabalho tem a proposta 
de estudar um agronegócio  de  frutas localizado na cidade Ceara mirim  Punau ,Touros  , Rio grande 
Norte , Brazil  composto pela produção de frutas , coco, banana,maracuja  e avaliar, por meio da  
producao limpas  e ecologia industrial associada à Análise de Sustentabilidade (AS), os efeitos da 
integração desses processos produtivos na eficiência e na sustentabilidade ambiental dos produtos. 
São estudados sobre projeto de melhoria  de  gestao integrados de  produtos ,energia e 
meioambiente. 

Promover a sustentabilidade a partir do máximo aproveitamento da matéria-prima e especialmente de 
seus resíduos é um dos principais desafios da indústria alimentícia no atual modelo de 
desenvolvimento econômico.  A partir de pesquisas e visitas técnicas realizadas em fazendas, 
cooperativas e micro-produtores de frutas tropicais da região de Mato Grande e Litoral Norte do Rio 
Grande do Norte, constatou-se que cerca de 10 a 15% da produção de frutas disponíveis na região 
(Banana, mamão, coco, melão, abacaxi, maracujá, melancia) é descartada sobretudo porque grande 
parte da produção é destinada ao mercado internacional e por não existir um método de fabricação 
eficiente que absorva esse excedente. Este trabalho tem como objetivo criar produtos e processos que 
corrijam este problema. 

Dentre os diversos produtos disponíveis, optou-se por desenvolver geléia, barra  e doce de frutas por 
se tratar de um produto de fácil manuseio, baixo custo de produção e valor comercial significativo 
visando uso alternativa de energia  

2. Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é  desenvolver , designer  um projeto de miniemporesa  usando 
ferramenta   colaborativa  interativa a partir da simulação do processos de  produtos de frutas  
integrado de processo produtivo,  de biosistemas de  producao biogas  e microalgae    . O trabalho 
apresentará modelos  de  sistemas integrados  de de atividade de miniempresa   voltado  para 
processos utilizados para este aproveitamento integral de frutas , o programa utilizado para calcular os 
dados de entrada do processo e ainda o aproveitamento de resíduos, todos eles de forma a aproveitar 
e valorizar sua matéria-prima e seus resíduos para geração de energia de resíduos sólidos de forma 
sustentável. 

Haverá também a apresentação  de resultados de  relatorios diversos  cenarios de estudos   ,de 
fluxograma com balanco de massa, interativa do simulador SuperPro Designer e relatorio de 
Desenvolvimento  de processo e modelagem de processos usando modelos de planilhas interativa, 
além de demonstrar como se produz biogás  a partir do resíduo de fruta e estudo de  viabilidade 
econômica obtido usando o simulador SuperPro Designer  e ferramenta de planilha online do 
google.(16) 

Estudo de produção limpa e de impacto ambiental (indicadores) em sistemas de produção de frutas  
visando  aproveitamento  integral  de frutas com zero emissão.  (Ref  web link 6) 

Cerutti (Ref  web link 6) realizaram um estudo de revisão baseado na comparação de trabalhos que 
aplicam métodos de avaliação de impacto ambiental (indicadores) em sistemas 29 de produção de 
frutas. Os autores utilizaram 24 artigos para avaliar quatro métodos de avaliação ambiental 
(indicadores) que podem ser aplicados em sistemas de produção de frutas: Avaliação de Ciclo de Vida 
(LCA), Análise da Pegada Ecológica (EFA), Análise em Emergia (EM) e Balanço de Emergia (EB) e 
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afirmaram que nenhum dos métodos é melhor que os outros. Os artigos estudados trabalham com 
estudos de caso. Dos 24 artigos estudados, dois deles aplicam dois métodos de avaliação de impacto 
ambiental (indicadores), sendo que nove aplicam Avaliação de Ciclo de Vida (LCAs), nove utilizam 
Balanço de Energia (EBs), cinco aplicam a análise em emergia (EMs) e três utilizam a Análise da 
Pegada Ecológica (EFAs). Segundo os autores, existem muitos estudos de produção de alimentos que 
utilizam a contabilidade ambiental, porém, a aplicação de indicadores ambientais no setor de frutas 
ainda é rara e não há consenso do melhor indicador a usar.Promover a sustentabilidade a partir do 
máximo aproveitamento da matéria-prima e especialmente de seus resíduos é um dos principais 
desafios da indústria alimentícia no atual modelo de desenvolvimento econômico.  A partir de 
pesquisas e visitas técnicas realizadas em fazendas, cooperativas e micro-produtores de frutas 
tropicais da região de Mato Grande e Litoral Norte do Rio Grande do Norte, constatou-se que cerca de 
10 a 15% da produção de frutas disponíveis na região (Banana, coco, melão, abacaxi, maracujá, ) é 
descartada sobretudo porque grande parte da produção é destinada ao mercado internacional e por 
não existir um método de fabricação eficiente que absorva esse excedente. Este trabalho tem como 
objetivo criar produtos e processos que corrijam este problema. 

Dentre os diversos produtos disponíveis, optou-se por desenvolver barras de frutas, geléias e doces de 
frutas estruturadas de alto valor por se tratarem de produtos de fácil manuseio, baixo custo de 
produção e valor comercial significativo, visando a melhoria da economia e do ambiente local, 
utilizando para isso biosistemas integrados para o aproveitamento dos resíduos das frutas, produzindo 
biogás e micro algae.(18) 

3. Métodos 

Elaborou-se este projeto fundamentado numa abordagem qualitativa, devido à necessidade de intervir 
no desperdício de resíduos que perpassam toda a dimensão humanas no que se referente ao 
dinamismo dos hábitos alimentares diários. A seguir, constam os conteúdos abordados em cada etapa: 

Etapa I: Preparação de matérias primas como xaropes, pectinas, macro algas, farinhas, granolas; 
Etapa II: Produção de xaropes de mandioca; Etapa III: Gestão tecnológica das barra de frutas 
estruturada; Etapa IV: Estudo de viabilidade econômica, rentabilidade, financiamentos e microcrédito, 
máquinas e equipamentos, energia alternativa e viabilidades, com o desenvolvimento de projeto dos  
biosistemas integrados de biogas e microalgas.(3,16,18) 

Toda forma de resíduo orgânico animal ou vegetal pode ser tratada e re-inserida em novo ciclo, mas 
são as dejeções humanas nas áreas urbanas e os resíduos de animais e da agricultura nas zonas rurais 
que melhor podem fazer uso do conceito de BSI (Biossistemas Intregrados). (18).Os BSI podem ser 
adaptados a cada situação local. Para residências e sítios de lazer a forma mais utilizado é a que se 
compõe de: biodigestor com filtro e dispersão do efluente tratado em zonas de raízes para fertirrigação 
seja dos jardins como de áreas de cultivo; para comunidades com até 500 moradores tem sido 
instalado duplo biodigestor com caixas separadoras de lodo seguido por filtro de contacto com paredes 
de transbordamento e represamento; para áreas agrícolas o OIA (O Instituto Ambiental) sugere 
sempre pesquisar o que já existe funcionando na região para otimizar a inversão. Os modelos mais 
usados tem sido de biodigestores em série com tamanhos que variam de 10 a 100 metros cúbicos por 
unidade. Filtros e áreas de contacto com zonas de raízes, tanques de algas, peixes, macrófitas, 
composteiras, zonas de cultivo ou recuperação de áreas degradas são fundamentais para o reuso do 
efluente tratado nos biodigestores. As três versões reduzem coliformes, DBO e DQO acima de 90%, 
atendendo as normativas de saneamento.(2-6,18 ) 

Nas condições adequadas, os microorganismos especiais realizam uma série de reações que 
caracterizam a digestão anaeróbica. O ambiente consiste em nenhum oxigênio (ar), e valores de 
temperatura, umidade e acidez adequados. Dessa forma, ocorre a produção de diversos gases, dentre 
eles o metano que é separado e utilizado como biogas. Esse por sua vez pode então ser usado 
directamente num motor ou fogão, ou ainda adaptado para o uso em motores de carros ou para a 
geração de energia elétrica. A lama residual restante no digestor anaeróbico pode ser usado como um 
fertilizante. Dentre as principais vantagens da utilização de algas como biocombustível tem-se que elas 
ocorrem naturalmente, crescem rapidamente e produzir oxigênio por fotosíntese. O uso dos 
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biocombustíveis apresenta como grande vantagem a redução da poluição atmosférica, sendo muitas 
vezes descrito como "carbono neutro". (3,16) 

3.1 Matéria-prima 

Os novos ingredientes utilizados para elaboração de matéria prima para a indústria foram fornecidos 
pelos produtores dos municípios do RN e também poderão ser doados por unidades de processamento 
de alimentos e cooperativas de produtores de frutas tropicais dos municípios do RN. 

3.2 Desenvolvimento  de processo e projeto de equipamentos 

Inicialmente, foi realizada a síntese do projeto, os balanços de massa e energia e, com auxílio de 
programas de computador como o Microsoft Excel, o SuperPro Designer e planilha do Google, foram 
feitas as regressões e simulações. Os equipamentos foram dimensionados e especificados, sendo 
determinada, também, a função lucro para o processo e seu rendimento. Posteriormente, foi realizada 
a análise de custos e estudo econômico, obtendo resultados em forma de gráficos, variando-se as 
condições de operação do fogão que ,por consequência, altera o consumo de matéria prima e de 
produtos. Foi possível obter dados viabilizando a elaboração de sistema de gestão ambiental que 
atende a demanda do fogão usado em uma residência. Sendo que também pode-se utilizar outros 
processos de forma industrial como biosistemas integrados de biogás e produção microalgas. (3.16) 

É consenso geral que a adição de quantidades relativamente elevadas de polpa de fruta tende a 
enfraquecer a estrutura do gel, através da interferência na formação da matriz do gel. O efeito da 
adição de polpa sobre as propriedades mecânicas do gel depende, entre outros fatores, do ph da polpa 
e do tipo de polpa. A sacarose também teria a capacidade de imobilizar uma quantidade de água, 
favorecendo a formação do gel. Outros solutos que apresentam propriedades semelhantes às da 
sacarose, no que se refere à capacidade de substituir a água no alimento, incluem glicose.(4) 

3.3 Produção de enzimas de malte e maltodextrina de arroz integral, milho e sorgos 

Ainda há pouca informação sobre a utilização de processos de produção de malte em sorgo sacarino no 
Brasil. Nossos estudos serão realizados para investigar o potencial de malte existente no sorgo 
produzido. A variedade utilizada, sorgo e milho maltados em laboratório a 28 ° C e também 
comparados. Maceração e infusão serão usadas na obtenção de extrato de malte, tanto para o sorgo 
comercialmente maltado como em laboratório.(3-4) 

3.4 FORMULAÇÃO DO PRODUTO DE FRUTAS ESTRUTURADA 

Partindo de elaboração básica será feito estudo sobre uma formulação-padrão de produto de frutas 
estruturadas para ser utilizada nos projeto de produtos de frutas, onde usaremos diversas matérias- 
primas, tais como alginato, pectinas, maltodextrina, glicose obtidos das cascas de frutas, com o intuito 
de enriquecer o produto com fibras alimentares usando matéria prima local.(3-5) 

Serão elaborados diversos projetos e planos de negócios das diversas matérias primas como frutas, 
com casca de frutas, casca de camarão e sargaço, visando a produção de alimentos funcionais como 
base para a merenda escolar e também a produção de indústrias farmacêuticos no Nordeste, conforme 
modelo de plano de negócios do Banco do Nordeste do Brasil e do Banco do Brasil, usando ferramenta 
de planilhas virtuais e modelos desenvolvidos pelo GPEC apresentados em diversos trabalhos 
publicados. 

Outro foco é na engenharia de processo e acompanhamento do custo de produção junto com a equipe 
econômica visando o cálculo de: Capital fixo e de trabalho; Custo Fixo e variável; Tempo de retorno e 
taxa de retorno; Depreciação e ponto de equilíbrio; Análise de lucro e do risco de investimento. 

Outro ponto importante consiste na simulação econômica do projeto de produção através da Técnica 
Monte Carlo para cálculo de viabilidade com incerteza dos seguintes variáveis estocásticas(Estudo da 
análise de sensibilidade de riscos tecnico financeiros): Variação de preço de mercado; Variação de 
volume de mercado; Variação de custo fixo; Variação de custo variável.(16) 
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A fase de otimização e melhoramento, contempla a modificação dos parâmetros do projeto de modo a 
torná-lo mais rentável, usando planilhas e programação linear e nao linear, além da integração 
energética e otimização global de projeto, associado à Cogeração e secagem.(16) 

Para realizar este projeto foram feitas pesquisas bibliográficas em artigos científicos, teses e 
dissertações sobre o assunto, bem como consultas em artigos eletrônicos para fomentar a pesquisa 
teórica. Visitas técnicas foram realizadas a unidades de processamento de alimentos, cooperativas e 
micro e pequenos produtores de frutas tropicais para levantar dados sobre a realidade da região. 
Utilizou-se o software SuperPro Designer v.5.1®  para simular os processos de produção industrial da 
geléia e do doce de frutas.(16) 

4. Resultados 

Frutas regionais como manga, banana, mamão, caja, goiaba, melão, maçã, tomate e abacaxi são  
geralmente conservadas por secagem, aumentando seu valor de mercado. Elas também podem ser 
conservadas por concentração, obtendo a polpa, ou adicionando  açucares para obter geleia, ou 
submetendo a liquefação e clarificação em sumo, estabilizado por processamento adicional. No 
entanto, a concentração de polpa de fruta para níveis mais elevados é difícil e ocorre com uso intensivo 
de energia por causa da elevada viscosidade, assim necessitando de equipamentos de custo elevado, 
como misturadores e evaporadores. Durante a obtencao de suco, nutrientes valiosos, vitaminas, sabor, 
etc. são perdidos para o resíduo após filtração, bem como durante vários estágios de processamento. 
Apos muito pesquisa  e estudos , conseguimos  desenvolver uma técnica de processamento alternativo 
para reestruturar a polpa de fruta em gel texturizado / frutas simulada usando hidrocolóides de macro 
alga e pectinas de frutas . O produto estruturado foram  estabilizado por processamento adicional  .O  
projeto de processo de formação de gel de manga, goiaba, mamão, melão, banana, abacaxi, laranja, 
polpa de caja  foi  desenvolvido  utilizando diferentes níveis de polpa (50 a 100 por cento), alginato de 
sódio (0,75-1,75 por cento), glucono -O-lactona (0,8 a 1,0 por cento) e sal de cálcio (0,6 a 1,0 por 
cento), seguido de processamento adicional por processamento térmico, e tecnologia de frio , para 
prolongar a vida de prateleira.Estabilidade de prateleira de produtos estruturados   baseado em 
tecnologia em  estudo e andamento   tambem  engloba embalagens    dentro de pacotes   de   plastico 
e  papel alumínio  .A  vida de  produto  projetada  sao  para uso   ate  seis a 10 meses em temperatura 
ambiente, e quatro a seis meses a 37 ° C. Produtos de fruta estruturada  via  armazenamento são 
adequadas para consumo directo durante a entressafra. O projeto  esta em andamento apresentando  
viabilidade  e  sustentablidade de aproveitamento total dos  recursos naturais, frutas diversas, casca e  
macro alga  com boa perspectivas de desenvolvimento  de bioeconomia local listados na Figura 1. 

 

 

Fig. 1. Diversos  Produtos  de frutas estruturados da região tropical  

Utilizando os dados de balanços de massa, fluxo de energia, custos de equipamento, matéria-prima, 
mão-de-obra e planta , que foram gerados na simulação do processo de produção industrial da geléia 
através do software  Super Pro designer  e google doc planilhas online  foi possível analisar os gráficos, 
planilhas e tabelas resultantes para determinar a viabilidade técnico-econômica do projeto em estudo. 
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Para  Produção de Geléia e Doce nas mini empresas de produtos originados de frutas utilizou-se como 
base a entrada de 800kg/Dia de banana, gerando 60Kg/Dia de Geléia e 240Kg/Dia de Doce de Banana, 
totalizando 90 ton/Ano de doce e geléia da fruta, com 261 potes de 230g/dia de Geléia e 400 potes de 
600g/dia de Doce da fruta, anualmente tem-se aproximadamente 80 mil e 120 mil potes de geléia e 
doce respectivamente. Cada pote de geléia pode ser vendido ao consumidor a aproximadamente 
R$2,30 (dois reais e trinta centavos), e os potes de doce a R$3,50 (três reais e cinquenta centavos), 
desta forma, totalizando uma margem bruta de lucro de 54,14%, taxa de retorno de 168,05% e 
retorno de investimento em aproximadamente 4 meses, conforme os dados da Tabela 1. 

Tabela 1. Resultados de Estudo da Viabilidade econômica do projeto. 

Parâmetros Valores 

Capacidade de produção 89,97 Ton/Ano 

Investimento Total R$ 26.800,00 

Custo de matéria-prima R$ 36.870,00/Ano 

Custo de mão-de-obra (R$/ano) R$ 59.220,00/Ano 

Taxa de retorno (com taxas) ~ 168,05% 

Tempo de retorno de investimento ~ 4 meses 

Custo de Operação R$ 111.460,00/Ano 

Custo unitário de produção R$ 8,29/Kg 

Preço de venda R$ 15,33/Kg 

Receita Total R$ 243.030,00/Ano 

Taxa de lucro 54,14% 

Resultado da viabilidade econômica do uso de biogás e bio sistemas integrados para 
produçãoo de farinha de banana usando biogas de casca de banana.  

Foram feitos estudos para três cenários diferentes em conglomerados e micro-usinas de 
processamento de produtos de  farinha banana e avaliou-se cinco tipos diversos  fontes energéticas, e 
entre elas, verificou-se uma maior taxa de retorno anual para a secagem utilizando-se o biogás como 
fonte energética.( 

Cenário 1:  Os resultados de planilha de  simulado  de viabilidade traz em primeiro plano a relação de 
custos na produção de banana passa em escala industrial, para traçar um perfil comparativo com as 
demais projeções, sendo ela retirada de uma fonte estruturada. 

Cenário 2: a micro-usina de farinha de banana usando energia elétrica se mostrou muito dinâmica, 
porém ao compararmos os gastos com a energia em função com os lucros são altos, consumindo boa 
parte da renda.  

Cenário 3: a micro -usina de farinha de banana usando energia elétrica se mostrou muito dinâmica, 
porém ao compararmos os gastos com a energia em função com os lucros são altos, consumindo boa 
parte de renda. 
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Fig. 2. O Fluxograma ilustra o sistema de gestão integrada dos produtos da banana, com 
suas    respectivas produções diárias,balanco de massa de projeto de micro usinas farinha 
de banana. 

A energia proveniente da queima do biogás mostra-se como uma boa concorrente para energia elérica, 
energia solar, térmico e as demais, uma vez que a mesma agrega as principais vantagens dos outros 
procedimentos, além de ser a que menos agride o meio-ambiente, além de gerar receita com seu sub- 
produto (biofertilizante).  

Os resultados encontrados no presente trabalho apontam para boas perspectiva  de desenvolvimento 
sustentável integrados de  produtos e  energias Também faz-se necessário o estudo detalhado de 
otimização de diversos parâmetros técnicos, econômicos e ambientais aplicados às produções em 
sistemas integrados. 

O biogas comocombustíveis, tem os propriedades o maior nível de octanagem em relação aos 
combustíveis fosseis, não emite gases que contribuir para o efeito estufa, são totalmente renováveis a 
curto prazo e gera um baixo custo  , um energia limpa  para uso na projeto fruta. 

5. Conclusão 

 O  produto  de fruta  estruturado  agrega valor, mas requer  recursos  humanos qualificados e apoio 
tecnico  especializado, capacitaão de operadores tendo em vista ter um sistema complexo processo de  
producao e tambem processos para obter materia primas  de boa qualidade.Foi possível a produção de 
fruta estruturada com elevada porcentagem de polpa concentrada usando o alginato com hidrocolóide, 
que produziu géis mais firmes com produto de excelente qualidade e elevada vida util. Com base nas 
análises técnico-econômicas realizadas, conclui-se baseado na análise dos diversos parâmetros  de  
miniempresa  projetado de para pequena produtor de agricultura familiar, que  é  simples, pratico e 
viável a produção de barra de cereais, geléias e doces a partir do aproveitamento integral das frutas 
em relação com produtos  estruturados usando alginato que tem vida util mais longa. No contexto 
do atual problema  de escoamento da produção excedente de frutas tropicais na região de Mato 
Grande e Litoral Norte do Rio Grande do Norte,  a produção agroindustrial de frutas,  o presente 
projeto de  valorização de fruta de farinha de banana usando biogas mostra-se  um projeto  
economicamente viável, gerando lucro e nova fonte de renda para o micro e pequeno  produtor, uma 
vez que as  barra de frutas, geléias e doces são produtos que atendem às necessidades de vários 
segmentos do mercado alimentício, tais como supermercados, bares, lanchonetes, restaurantes, etc. 
De acordo com os estudos comparativos a partir das simulações econômicas realizadas de uso de 
energia solar térmica direta e produção de biogas,  pode-se afirmar que  biosistema integrados para 
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beneficiamento  junto resíduos  pode  reducer custos  torna-se algo bastante viável, uma vez que a 
agroindústria de processamento de frutas terá obtenção de produtos de maior valor agregado. 
Aproveitamento integral de fruta pode ser realizados para producao de biogas  e microalgas, mas 
requer alto investimento. Tendo em vista o sucesso obtido na redução das perdas e consumo de 
energia via este estudo sobre gestão tecnológica, é possível concluir que o projeto em questão atinge 
seu objetivo de desenvolvimento de projeto com boa viabilidade e sustentabalidade para 
desenvolvimento da bioeconomia   local baseado recursos desperdidos das frutas  para energia e 
alimentos. O projeto proposto pretende contribuir para as necessidades das comunidades locais bem 
como treinar multiplicadores do conhecimento para o desenvolvimento dos produtos nutritivos que 
venham a ser gerados com a utilização da ciência e tecnologia. 
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