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RESUMO 
 

Este estudo apresenta a produção de gelatina como uma nova perspectiva para a cadeia 

produtiva de frango de corte visando o aproveitamento de resíduos. Dada a inexistência de 

trabalhos sobre análises sensoriais de gelatinas produzidas com colágeno extraído de tarsos de 

frango, objetivou-se com esta pesquisa verificar a aceitabilidade por meio da avaliação das 

qualidades sensoriais desta gelatina, comparando-a com uma marca líder no mercado, bem 

como a viabilidade do seu processo produtivo. Nesse sentido, utilizou-se na produção, um 

planejamento experimental completo, do tipo 22, contendo 7 formulações de gelatina sabor 

uva à base de colágeno extraído de tarsos de frango, variando-se as concentrações de açúcar 

(de 7,10 até 28,6%) e colágeno (de 35,7 até 71,4%). Utilizou-se escala hedônica de 9 pontos 

para avaliação dos atributos de cor, sabor, textura e aroma das formulações por cinqüenta 

provadores não treinados. Realizou-se também a otimização por análise de superfície de 

resposta, sendo os resultados da análise sensorial avaliados pelo teste (t Student) com o 

auxílio dos programas estatísticos do Statistica for Windows® e Windows Excel.  Para se 

identificar as qualidades nutricionais, realizou-se a análise da composição centesimal dos pés 

de frango e da sua gelatina e mediu-se o rendimento de material colagenoso extraído. O 

estudo da viabilidade do processo produtivo foi feito por meio de um projeto industrial de 

extração de gelatina. Os resultados das análises sensoriais mostraram que não houveram 

diferenças significativas entre as amostras, a 95% de nível de confiança, sendo que a melhor 

gelatina foi a formulação com maiores valores de concentração de açúcar e de colágeno e que 

as gelatinas de sabor uva e abacaxi apresentaram maiores aceitações pelos consumidores. Os 

resultados mostraram um rendimento de gelatina de 5,33% dos pés de frango e a composição 

da gelatina foi 9,749, 4,807, 6,919 e 78,525 g/100g de umidade, cinzas, lipídios e proteínas, 

respectivamente. A análise dos sais da gelatina por espectrometria de massa mostrou que sua 

composição foi de 99,44% de Na, Ca, K, Mg, P e S, que são macro-minerais de grande 

importância para a saúde humana. Na análise de custo verificou-se que é possível a produção 

de gelatina indicando um índice de lucratividade das vendas de 15%. A proposta de novo 

destino aos pés de frango, considerados resíduos nos frigoríficos, indica vantagem 

competitiva tanto para o frigorífico, propiciando fonte alternativa de lucro e atividade de 

maior sustentabilidade, como para a indústria de gelatina onde a inovação em tipo de matéria-

prima e novos processos industriais possibilitarão maior competitividade no mercado. 
 

Palavras-chave: Gelatina; Pés de frango; Qualidade sensorial; Processo produtivo; Custos  
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ABSTRACT 
 
 
QUALITY ANALYSIS OF GELATIN MADE FROM CHICKEN FEET AND 

PRODUCTION PROCESS ASPECTS 

 

This study features gelatin production as a new possibility in the production chain of broilers, 

through the use of chicken by-products. Given the lack of other works on sensory analysis of 

gelatins made with collagen extracted from chicken feet, the objective of this study was to 

assess the acceptability of that gelatin by evaluating its sensory qualities through comparison 

with a leading market brand, as well as the viability of its production process. To that end, 

gelatin production consisted of a 22 experimental design, with 7 grape-flavored gelatin 

formulations made with collagen extracted from chicken feet, containing varying 

concentrations of sugar (7.10% to 28.6%) and collagen (35.7% to 71.4%). A 9-point hedonic 

scale was used to evaluate color, flavor, texture and aroma of the formulations by 50 

untrained tasters. Optimization was done using surface response analysis, with sensory 

analysis results evaluated by test t Student using Statistica for Windows® and Windows Excel. 

A proximate composition analysis of chicken feet and their gelatin was carried out to identify 

nutritional qualities, and the yield of extracted collagen material was measured. The 

production process viability study was done through an industrial project for gelatin 

extraction. The results of the sensory analyses showed no significant differences among the 

samples at a 95% confidence level; the best gelatin was the formulation with the highest 

concentrations of sugar and collagen, and grape- and pineapple-flavored gelatins had the best 

acceptance by consumers. The results showed a 5.33% gelatin yield for chicken feet, and 

gelatin composition was 9.749, 4.807, 6.919 and 78.525 g/100g for moisture, ash, lipids and 

proteins, respectively. Mass spectrometry analysis of gelatin salts showed that their 

composition was 99.44% Na, Ca, K, Mg, P and S, all of which are highly important macro-

minerals for human health. A cost analysis determined that gelatin production is feasible, 

indicating a sales profit level of 15%. This proposal of giving new uses for chicken feet, 

which are regarded as by-products in slaughterhouses, results in a competitive advantage both 

for the slaughterhouse (which gets a new income source and achieves greater sustainability) 

and the gelatin industry (for which innovative raw materials and new industrial processes 

allow greater competitiveness in the marketplace). 

 

Keywords: Gelatin; Chicken feet; Sensory quality; Production process; Costs  
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INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A economia de vários países tem sido movimentada pelo comércio da carne de frango 

e apesar da crise internacional, o mundo produziu mais frango em 2009. Segundo os 

levantamentos divulgados, a avicultura mundial produziu no ano de 2009 cerca de 71,715 

milhões de toneladas, 280 mil toneladas a mais que em 2008.  O Brasil encerrou o ano de 

2009 como terceiro maior produtor, encontrando-se na mesma colocação de 2008. O país 

produziu 10,9 milhões de toneladas em 2009, o que representou 15,3% da produção mundial 

(UBA, 2009).  

A Ubabef – União Brasileira de Avicultura, divulgou que a produção de carne de 

frango chegou a 12,230 milhões de toneladas em 2010, em um crescimento de 11,38% em 

relação a 2009. Com este desempenho o Brasil se aproxima da China, hoje o segundo maior 

produtor mundial, cuja produção de 2010 teria somado 12,550 milhões de toneladas, abaixo 

apenas dos Estados Unidos, com 16,648 milhões de toneladas, conforme projeções do 

Departamento de Agricultura dos EUA (UBABEF, 2011).  

Com relação à exportação, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, 

de acordo com informações da Associação Brasileira de Exportadores de Frango, Abef 

(2010). As exportações somaram 3,63 milhões de toneladas em 2009 e 3,819 milhões de 

toneladas em 2010, representando um aumento de 5,1%, um novo recorde histórico para a 

carne de frango, principal produto das exportações avícolas brasileiras.  

A carne de frango no decorrer dos anos deixou de ser uma carne nobre destinada 

exclusivamente às classes superiores. Atualmente este alimento está difundido por todas as 

classes sociais, sendo inclusive fruto de marketing político. Além da melhoria significativa do 

consumo interno, a produção nacional atende ao mundo com grande dinamismo e qualidade 

(VIEIRA JÚNIOR et al., 2006). Esse aumento no consumo de carne de frango nas últimas 

décadas pode ser atribuído à queda do preço do produto devido aos ganhos tecnológicos e 

ainda ao resultado da produção em 2010. O consumo per capita aumentou significativamente 

nos últimos anos, e 29,9kg em 2000, 38,1 kg em 2009 a 44kg em 2010 (ABEF, 2009; ABEF, 

2010).  

A avicultura brasileira oferece aos consumidores uma grande diversidade de produtos 

que atendem às necessidades de praticidade e conveniência, visto que, o consumo de cortes e 

produtos elaborados vem crescendo em detrimento do consumo do frango inteiro (MARTINS 

et al., 2006). Isto é confirmado pela União Brasileira de Avicultura, UBA (2009), que destaca 

o futuro crescimento da produção com maior valor agregado, com a disseminação dos 
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alimentos “semiprontos”. A elasticidade da renda do brasileiro, o aumento da classe 

trabalhadora e o novo perfil da família brasileira com menos tempo para dedicar ao preparo de 

alimentos serão fundamentais nesse mercado.  

O sistema agroindustrial brasileiro está exposto a um ambiente bastante competitivo 

devido à globalização econômica, ao livre comércio e avanço tecnológico, gerando ao mesmo 

tempo, oportunidades de investimento percebidas pelo setor privado e necessidade de novas 

relações, posturas e formas de conduta para os agentes da agroindústria (JANK, 1996). A 

cadeia produtiva da avicultura de corte é, provavelmente, uma das cadeias produtivas 

brasileiras com maior nível de coordenação, conferindo-lhe grande competitividade no 

mercado mundial (ARAÚJO et al., 2008). 

Sendo assim, diante do cenário atual, onde a competitividade impera entre as 

empresas, especial atenção vem sendo dada para minimização ou reaproveitamento de 

resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais (ROQUE, 1996; COELHO et al., 

2001) tornando-se uma das grandes preocupações dos abatedouros de frango e dos órgãos 

governamentais (PALHARES, 2005). Uma quantidade significativa de resíduos orgânicos é 

gerada nas diferentes etapas da cadeia produtiva do frango de corte, dentro desse contexto, o 

resíduo representa um problema econômico para a empresa e um problema ambiental para a 

sociedade (ROQUE, 1996).  

Muitos resíduos de alimentos, antes eliminados como substâncias inaproveitáveis, 

atualmente são transformados em subprodutos de larga aceitação comercial. De acordo com 

Roque (2004) uma alternativa para aproveitar os resíduos consiste no desenvolvimento de 

novos produtos que os utilize ou dê um destino mais nobre, de maior valor comercial a eles.  

O desenvolvimento de novos produtos alimentícios tem sido alvo de estudos, por meio 

da descoberta de novas fontes alimentícias e da reutilização de subprodutos ou rejeitos. Para 

tanto, aspectos nutricionais e sensoriais devem ser levados em conta, para que se possam 

suprir alguma necessidade de vitamina ou sais minerais sem que haja uma rejeição do produto 

pelo consumidor (BARCELOS et al., 2002; BARIMALAA e OKOROJI, 2009; LENTZ, 

2008). 

Citam-se como os novos produtos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil, os levedos 

de caju, jambo e mangaba (ALMEIDA et al., 2005); bebidas à base de araçá (SANTOS et al., 

2007), de acerola enriquecida com nutrientes da folha de mandioca (ALMEIDA et al., 2003); 

aguardente de mandioca (FERREIRA et al., 2005); vinhos de fruto do mandacaru 

(ALMEIDA et al., 2006), de acerola (ALMEIDA et al., 2008; SANTANA et al., 2010; 

SANTOS et al., 2005a), de cajá (NARAIN et al., 2004; SEVERO JÚNIOR et al., 2007), de 
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laranja (SANTOS et al., 2005b) e de açaí (ALMEIDA et al., 2010); snakers de pupunha e 

mandioca (CARVALHO et al., 2009) e; malte e cerveja de milho (BIAZUS et al., 2009; 2007, 

2006a e 2006b; SEVERO JÚNIOR et al., 2005). 

Porém, apesar dos fins comerciais dos resíduos gerados no abate de frangos, as 

pesquisas nessa área não têm avançado muito no sentido de identificar outras formas e/ou 

tecnologias de tratamento e destinação, sendo estas uma preocupação da indústria avícola do 

Brasil. Algumas empresas vêm desenvolvendo gradualmente tecnologias voltadas para a 

busca de alternativas que resolvam esses gargalos identificados no âmbito ambiental que se 

relaciona à produção (PADILHA et al., 2006). 

Dessa forma, pressionada pelos novos desafios, a avicultura procura se enquadrar de 

acordo com o novo cenário mundial de intensa competitividade e leis de proteção ambiental, 

onde os resíduos originados passam a ser parte integrante do processo produtivo, ressaltando a 

importância da escolha do melhor destino destes, visando uma atividade de maior 

sustentabilidade. Assim, essa competição tem influenciado as indústrias a desenvolverem 

novas fontes de vantagens competitivas, exigindo um processo contínuo de inovação. Isso tem 

induzido as empresas a gerarem e utilizarem tecnologias ou ferramentas que venham a criar 

oportunidades para novos produtos, serviços e processos industriais (SIMON e SATOLO, 

2009). As empresas precisam desenvolver novos produtos para atender o gosto dos 

consumidores e enfrentar a concorrência (KOTLER, 1998).  

Com o aumento no consumo da carne de frango, gera-se grande volume de 

componentes de carcaça subutilizados. Em uma pesquisa sobre a gestão ambiental de resíduos 

da produção na Perdigão Agroindustrial S/A - Unidade Industrial de Serafina Corrêa – RS, 

Padilha et al. (2005) verificaram que eram produzidos cerca de 1500 kg de pés de frango 

diariamente. Entre outras empresas de abate de frango o Grupo Marfrig, ao final de 2010, 

contava com capacidade instalada de processamento diário de 3,7 milhões de frangos 

(MARFRIG, 2011), o que equivale a uma produção de 7,4 milhões de pés de frango, que por 

sua vez constituem matéria-prima de alta qualidade já que são ricos em colágeno e podem ser 

aproveitados na produção de novos produtos como a gelatina.  

 De acordo com Cho et al. (2005) para ser aplicada nas indústrias alimentícias e 

farmacêuticas a gelatina deve possuir algumas características como grande quantidade de 

matéria-prima, pois trata-se de questão econômica essencial para ser continuamente produzida 

na indústria. Tendo em vista os números já citados, há, portanto, grande quantidade de 

subprodutos para a extração de gelatina.   
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 No Brasil, a gelatina é produzida em abundância e a baixo custo (OSAWA et al., 

2009), baseado em dados de 2004, estima-se que o mercado mundial de gelatina movimenta 

mais de US$ 2 bilhões por ano (LIMA et al., 2008). O emprego das gelatinas tem se difundido 

ao longo dos anos nas indústrias farmacêuticas, de alimentos, de cosméticos e fotográficas. É 

utilizada para aumentar a elasticidade, consistência e estabilidade de produtos alimentícios 

(MONTERO e GÓMEZ-GUILLÉN, 2000), sendo produzida em grande escala e a preços 

relativamente baixos, justificando assim o grande interesse em seu uso devido às suas 

propriedades multifuncionais: habilidade de formar géis estáveis e reversíveis (SEGTNAN e 

ISAKSSON, 2004). Além de suas propriedades de gelatinização, a gelatina é observada por 

seu nítido sabor e especial textura (PSZCZOLA, 2003). 

A maioria das gelatinas comerciais é derivada de fontes de mamíferos, principalmente 

suínos e bovinos (ROMAN, 2007) e são utilizadas para  o processamento de alimentos 

funcionais, produtos cosméticos e farmacêuticos, mas por questões socioculturais e a 

ocorrência freqüente de doenças como a Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), que 

acarreta problemas para a saúde humana, há um crescente interesse em desenvolver fontes 

alternativas de matérias-primas (CHO et al., 2005; GÓMEZ-ESTACA et al., 2009) como o 

uso de pés de frango e subprodutos de pescado. 

Dos estudos realizados sobre extração de colágeno de tarsos de frango não foram 

encontrados abordagens sobre a aplicação do produto em formulação de gelatina comestível e 

qualidade sensorial do produto final. Sabe-se que a avaliação da aceitação e perfil sensorial de 

gelatinas é um estudo de grande interesse para o segmento de alimentos, tendo em vista seu 

crescimento de consumo no mercado mundial de 4% ao ano (REIMANN, 2005) e por ser um 

produto de fácil preparo e de aceitação por todas as faixas etárias. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo geral 

Dada a inexistência de trabalhos sobre aplicação do colágeno extraído de pés de 

frango na produção de gelatina tipo sobremesa e análises sensoriais do produto, esta pesquisa 

teve como objetivo obter o colágeno de fonte alternativa, utilizá-lo no processamento de 

gelatina tipo sobremesa e verificar a aceitabilidade do produto identificando a melhor 

formulação por meio de planejamento experimental fatorial e análise sensorial, comparando-a 

com gelatina de fonte de matéria-prima tradicional, pele suína, de marca líder no Brasil e 

ainda, analisar a viabilidade econômica do processo produtivo da gelatina em pó a partir da 

inserção de um destino alternativo dos pés de frango na cadeia produtiva de frango de corte. 

 
1.1.2 Objetivo específico 

− Analisar a inserção da produção de gelatina a partir de colágeno extraído de tarsos de 

frango na cadeia produtiva de frango de corte como alternativa competitiva; 

− Realizar a extração do colágeno de pés de frango e analisá-lo quimicamente; 

− Identificar a melhor formulação de gelatina sabor uva utilizando planejamento 

experimental e otimização por superfície de resposta; 

− Desenvolver gelatinas sabor uva, abacaxi e limão utilizando colágeno obtido a partir de 

tarsos de frango; 

− Avaliar a aceitação das gelatinas produzidas junto a consumidores potenciais por meio de 

análise sensorial comparando-as com uma marca comercial líder no mercado; 

− Verificar a viabilidade econômica do processo produtivo da gelatina de tarsos de frango. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 O setor mundial e nacional de carne de frango 

 

2.1.1 Consumo 

 Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a carne de frango é a 

segunda mais consumida do mundo, atrás apenas da carne suína. Em 2009, foram consumidos 

71,2 milhões de toneladas de frango, crescimento de 13,9% em relação a 2005, de acordo com 

a mesma fonte supracitada. Os maiores consumidores de carne frango do mundo são os 

Estados Unidos, seguido pela China, União Européia, Brasil e México.  

Conforme a Figura 1, o consumo per capita nacional aumentou significativamente nos 

últimos anos, de 10 kg em 1986 para 14,2 kg em 1990, 29,9 kg em 2000 para 35,4 kg em 

2005, 37,8 kg em 2007, 38,9 kg em 2008, 38,1 kg em 2009 e 44 kg em 2010. 

 

Figura 1 – Consumo per capita de carne de frango no Brasil 

Fonte: UBA (2009); UBABEF (2011)  
 

2.1.2 Produção 

De acordo com o USDA, os EUA é o maior produtor de carne de frango do mundo 

seguidos pela China, Brasil e União Européia. A Tabela 1 apresenta os principais países 

produtores de carne de frango de 2005 a 2010. Recentemente foi divulgado pela Ubabef 
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(2011) que o Brasil produziu 12.230 milhões de toneladas de carne de frango em 2010, em 

um crescimento de 11,38% em relação a 2009, quando foram produzidas 10,980 milhões de 

toneladas.  

Tabela 1 – Relação de países e quantidade de produção de aves 

Produção Mundial de Carne de Frango (em milhares de toneladas) 
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EUA 15.870 15.930 16.225 16.561 15.980 16.563 

China 10.200 10.350 11.291 11.840 12.100 12.550 

Brasil 9.350 9.355 10.305 11.033 10.980 12.230 

UE 8.169 7.740 8.320 8.535 8.620 9.095 

México 2.498 2.592 2.683 2.853 2.810 2.809 

Mundo - - - - 71.715 75.991 
Fonte: ABEF (2010); UBABEF (2011) 

O Brasil possui melhores margens em relação a outros grandes produtores, tais como: 

Europa, Estados Unidos e Tailândia. Devido à combinação de amplo acesso aos grãos usados 

na alimentação das aves (tanto em termos de quantidade quanto em termos de preço) e como 

custo de mão de obra inferior aos países mais desenvolvidos e ainda potencial de expansão do 

mercado local e das exportações, esses fatores contribuem para este atual desempenho de 

produção o que indica uma grande vantagem competitiva (MARFRIG, 2011). 
 

2.1.3 Exportação 

Desde 2004, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, segundo dados 

divulgados. A Tabela 2 apresenta os principais exportadores de 2005 a 2010. 

Tabela 2 – Exportações de carne de frango no mundo 

Exportações Mundiais de Carne de Frango (em milhares de toneladas)
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 2.739 2.502 2.922 3.242 3.634 3.819 

EUA 2.360 2.361 2.678 3.157 2.997 3.072 

UE 696 690 635 743 720 992 

Tailândia 240 261 296 383 385 432 

China 332 322 358 285 250 379 

Mundo - - - - 8.183 8.793 
Fonte: ABEF (2010); UBABEF (2011) 

 No ano de 2009, as exportações brasileiras representaram cerca de 38,5% das 

exportações mundiais de frango, os valores estimados para 2010 eram de 3.345 milhões de 

toneladas, porém segundo dados divulgados recentemente pela Ubabef, as exportações 
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chegaram a 3,819 milhões de toneladas, superando a expectativa. O segundo maior exportador 

são os Estados Unidos, seguido pela União Europeia e Tailândia. 

A Figura 2 apresenta as exportações brasileiras de carne por produtos. Das 

exportações brasileiras de carnes, a de frango obteve quantidade considerável, chegando em 

2009 a 64,32% do volume total e em 2010 a 66,40% seguido pela carne bovina com 21,39%.  

 

Figura 2 – Exportações brasileiras de carnes em 2010 

Fonte: Ubabef (2011) 
 

A Figura 3 expõe os principais produtos de frango exportados em 2010. Verifica-se 

que entre todos produtos de frango, o que mais tem participação no volume de exportações é o 

frango em cortes com 51,64%, isso pode significar um aumento na produção de resíduos 

como os pés de frango, já que os mesmos são comercializados dentro do frango inteiro, este 

por sua vez apresenta uma participação nas exportações de 38,96%. 

 

Figura 3 – Exportações brasileiras de carne de frango por produto em 2010 

Fonte: Ubabef (2011) 
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2.2 Competitividade e Sustentabilidade  
 

O aprimoramento do funcionamento das organizações tem sido objeto de interesse 

acadêmico e empresarial há muito tempo, dessa forma, muitos termos que objetivam a 

melhoria das organizações surgiram como produtividade, eficiência, sucesso, eficácia, 

excelência, gerência pela qualidade total e mais recentemente competitividade. Todos esses 

conceitos não significam a mesma coisa, mas à medida que esses termos vão sendo 

elaborados a compreensão dos ambientes organizacionais vai se aprimorando, evoluindo 

(COLTRO, 1996). 

As transformações que vêm ocorrendo nas organizações, tanto nos fatores internos 

quanto externos, estão a exigir dos dirigentes um modo de pensar diferente, que possibilite 

direcionar as ações organizacionais (SPAREMBERGER et al., 2004), já que as empresas 

estão inseridas em um ambiente conturbado e competitivo (BIANCHI e WITTMANN 2002; 

JANK, 1996), por um caminho seguro, fazendo uso de estratégias que viabilizem o negócio 

(SPAREMBERGER et al., 2004). Essa competitividade das empresas brasileiras levou alguns 

países a estabelecerem barreiras comerciais para limitar o acesso de companhias brasileiras 

aos seus mercados ou mesmo subsidiar os produtores locais (MARFRIG, 2011).  

A busca por ganho de competitividade e redução de desperdícios tem se tornado uma 

constante para as empresas (MELO e ALCÂNTARA, 2009).  Estabelecer estratégias é um 

procedimento de gestão, visando à tomada de decisão, a médio e longo prazo, com o objetivo 

de desenvolver fatores-chave de sucesso, que envolvam tomadas de decisões referentes a 

produtos, serviços, clientes e posicionamento da empresa no ambiente externo. As decisões 

estratégicas são tomadas através da identificação de ameaças e oportunidades que o ambiente 

possa trazer à empresa (OLIVEIRA, 2007).  

De acordo com Oliveira Netto e Tavares (2006), deve-se ficar atento às oportunidades 

de crescimento, a fim de melhorar o desempenho do empreendimento. Diante de uma 

oportunidade, deve-se analisá-la para tirar melhor proveito. Sun Tzu chama isso de SWOTS 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats): pontos fortes, fraquezas, oportunidades 

e ameaças. São ferramentas utilizadas por planejadores antes que comecem a projetar suas 

estratégias. Na administração dá-se o nome de FOFA (Fraquezas, Oportunidades, Fortalezas e 

Ameaças). 

A competitividade global acompanha o dia-a-dia das organizações, impactando não 

somente os parâmetros de mercado (prazo de entrega, preço final e qualidade do 
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produto/serviço), mas também as características intrínsecas às empresas na gestão dos seus 

processos (SEBRAE, 2009). De acordo com Porter (1999), competitividade é a habilidade ou 

talento resultante de conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar um desempenho 

superior ao desenvolvido pela concorrência.  

Benites e Valério (2004) indicam que a concorrência caracteriza-se pela busca da 

diferenciação, via estratégias competitivas, como fator chave para obtenção de vantagem 

competitiva, e desta forma, atingir um desempenho superior. Assim, a concorrência é vista 

como um processo ativo de criação de espaços e oportunidades por meio de inovações, num 

sentido amplo, não se restringindo apenas em mudanças tecnológicas, mas sim, considerando 

a inovação como qualquer esforço que vise o desenvolvimento de novas dimensões gerenciais 

ou  campo de atuação da empresa,com novos processos produtivos e/ou fontes de matéria-

prima como é o caso da proposta desta pesquisa. 

Para ser competitiva e continuar crescendo, a empresa precisa buscar novos mercados 

e áreas de venda para seus produtos, pois a capacidade de oferecer produtos diferenciados, 

objetivando atender diferentes necessidades de grupos sociais, pode ser uma estratégia 

competitiva da empresa, assumindo diferentes táticas tanto na concorrência de preços, como 

nas batalhas de publicidade (ANSOFF, 1990). 

A Responsabilidade Social Empresarial, que é hoje um referencial competitivo para as 

empresas de todos os segmentos de mercado, agrega valor à marca e fideliza clientes. Os 

consumidores tendem a incluir no seu processo de decisão de compra produtos afetos a 

empresas socialmente responsáveis (NETO et al., 2006). Designa a idéia de que a 

performance de uma empresa deve ser medida baseando-se na sua contribuição para a 

prosperidade econômica, qualidade ambiental e capital social (CARDOSO e FERRAZ, 2010). 

Para Padilha et al. (2005) as questões relacionadas ao meio ambiente como o 

aproveitamento dos resíduos consolidam-se como uma preocupação crescente das empresas, 

entendendo que as pressões de ordem legal tornam-se cada vez mais evidentes e complexas 

para a gestão das organizações, o que vem ao encontro da necessidade de determinação de 

padrões de desempenho que estejam alinhados à estratégia, objetivos e metas da organização, 

tornando indissociáveis os fatores competitivos organizacionais das ações de proteção 

ambiental. 

Nos estudos de Linton et al. (2007) sobre cadeia de suprimentos sustentáveis 

considerou-se não somente o produto a partir de uma primeira transformação da matéria-

prima até a entrega ao cliente, mas também integrando a sustentabilidade às questões e os 

fluxos que se estendem para além do núcleo de gestão da cadeia de suprimentos como design 



 
 

 

13

de produto, produção de subprodutos, subprodutos produzidos durante o uso do produto, 

extensão de vida de produto, produto em fim de vida, e os processos de recuperação em fim 

de vida. Considerando a produção de subprodutos, a cadeia de suprimentos deve ser ampliada 

para incluir explicitamente os subprodutos dessa cadeia, a considerar o ciclo de vida completo 

do produto.  

A análise do ciclo de vida, segundo Dias (2009) é um instrumento de estudo dos 

aspectos e impactos ambientais associados a um produto, processo ou serviço.  Tal avaliação, 

além da preocupação ambiental, objetiva melhorar a competitividade de produtos em 

mercados com preocupações conceituais de sustentabilidade, além de reduzir custos de 

produção, ao incluir decisões de fim de vida para os produtos. Cada vez mais valorizada pelo 

consumidor, a consciência ambiental tem se tornado um diferencial, não somente pela 

imagem da empresa que o adota, mas pelo impacto real que ocorre no meio ambiente. 

Considerando o aproveitamento de subprodutos, acredita-se nesta pesquisa que a 

cadeia de suprimentos deve ser ampliada para incluir explicitamente os subprodutos dessa 

cadeia, a considerar o ciclo de vida completo do produto. O aproveitamento de pés de frango 

para extração de colágeno com posterior produção de gelatina visa contribuir com a 

sustentabilidade minimizando os resíduos da indústria avícola e proporcionando um destino 

mais nobre deste através do desenvolvimento de um novo produto agregando valor dessa 

forma à cadeia produtiva de frango de corte.  

 

 

2.3 Cadeia Produtiva de Frango de Corte 
 

Cadeia produtiva é o conjunto de componentes interativos, compreendendo os 

sistemas produtivos agropecuários e agroflorestais, fornecedores de serviços e insumos, 

indústrias de processamento e transformação, distribuição e comercialização, além de 

consumidores finais do produto e subprodutos da cadeia. As cadeias agrícolas objetivam 

suprir o consumidor final de produtos em qualidade e quantidade compatíveis com as suas 

necessidades e a preços competitivos. Por esta razão, é muito forte a influência do consumidor 

final sobre os demais componentes da cadeia e é importante conhecer as demandas desse 

mercado consumidor para garantir sustentabilidade à cadeia produtiva (CASTRO et al., 

1998).  
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Nas últimas três décadas a avicultura brasileira alcançou níveis de produtividade 

comparáveis aos obtidos nos principais países concorrentes. Isto é resultado da coordenação 

de toda a cadeia e do uso de uma estratégia de produção baseada na parceria entre produtor e 

indústria. As empresas privadas e as cooperativas estão continuamente avançando nas 

tecnologias de criação e industrialização, e aperfeiçoando a logística de abastecimento dos 

insumos e dos produtos gerados na cadeia (MARTINS et al., 2006). 

Na cadeia produtiva de frango de corte existem duas formas de integração: por meio 

de contratos, onde o produtor recebe o pinto de um dia, responsabilizando-se pelo manejo de 

engorda e, quando o frango atinge a fase adulta, entrega-o para a empresa integradora 

(frigorífico) que abate, processa e comercializa o produto. Este método favorece a empresa 

integradora, pois elimina grande parte do risco existente, sem perder o controle em todas as 

etapas produtivas. Outra forma de integração é aquela feita pela verticalização da empresa, ou 

seja, todas as atividades desenvolvem-se sob o comando da empresa integradora, com capital 

próprio e mão-de-obra assalariada. Nas duas formas de integração, porém, existe controle 

total por parte da empresa integradora (o frigorífico). Geralmente, ela atua desde a produção 

da ração, dos pintos, até no abate, no processamento e na comercialização (ARAÚJO et al., 

2008). 

De acordo com Vieira Júnior et al. (2006) a vantagem maior da contratação na 

produção de frango, da ótica dos integradores, é adquirir o controle da produção sem incorrer 

nos investimentos necessários na opção da produção própria via integração de fato. Uma 

vantagem adicional da produção sob contrato é dispensar a contratação de muitos 

funcionários, o que tornaria complexa e onerosa a administração do conjunto.  

A garantia da sustentabilidade da cadeia passa pela distribuição dos ganhos por ela 

obtidos ao longo de toda a sua extensão, ou seja, todos os agentes econômicos envolvidos 

devem ser devidamente remunerados;  primeiro, permanecer na atividade e, segundo, 

continuar a fazer os investimentos necessários ao aumento da competitividade da cadeia 

produtiva como um todo (ARAÚJO et al., 2008). 

No caso da cadeia produtiva do frango de corte, há três elos concentrados e com poder 

relativamente grande de fixação de preços: os avozeiros, os frigoríficos e os supermercados. O 

segmento constituído pelos abatedouros/frigoríficos/indústrias de transformação do frango, 

atua na cadeia articulando o desempenho de uma multiplicidade de agentes, e cabe a ele 

grande parte da coordenação do funcionamento da cadeia produtiva do frango de corte. Já os 

supermercados, gerenciados por grandes corporações multinacionais, possuem uma 

coordenação e poder de venda que acaba por torná-las as grandes marcadoras de preços na 
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cadeia produtiva do frango de corte. No entanto, os setores da criação, produção de milho e 

soja e os consumidores finais de frango têm reduzido poder de negociação de preço, embora o 

sucesso de cada elo da cadeia dependa de que o fluxo produtivo total não sofra sobressaltos 

(FREITAS, 2008). 

Vieira Júnior et al. (2006) destaca os agentes que compõe a cadeia biológica: as 

granjas avozeiras, de matrizes, o incubatório e a granja de engorda. A escolha da linhagem 

genética das galinhas matrizes, que é transmitida hereditariamente aos ovos fertilizados, e 

destes aos pintos, proporcionará aos futuros frangos de corte um padrão estabelecido de 

produção em termos qualitativos e quantitativos. As granjas avozeiras que estão sediadas no 

Brasil obtêm seu plantel através de importação das chamadas galinhas avós. Através de 

cruzamentos entre as avós importadas, via licença de tecnologia, obtêm-se as linhagens 

direcionadas para a produção de frango de corte.  

De acordo com Araújo et al. (2008), o avozeiro é o primeiro elo da cadeia produtiva, 

onde ficam as galinhas avós, que são originadas a partir da importação de ovos das linhagens 

avós, as quais são cruzadas para produzir as matrizes que, por sua vez, vão gerar os pintos 

comerciais criados para o abate. Isso pode ser verificado na Figura 4.  

 

 

Figura 4 – Cadeia Produtiva da Avicultura de Corte 

Fonte: Paiva et al. (2005) 
 

Na granja de matrizes é o local onde são produzidos os ovos férteis. Dentre as 

linhagens disponíveis pelos avozeiros, o matrizeiro entra em contato com a esfera superior da 

cadeia e adquire as aves que são criadas por um período de seis meses até que se inicie o 

processo de produção de ovos, no qual perdura por 45 semanas (VIEIRA JÚNIOR et al., 

2006). 
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O incubatório/nascedouro é o terceiro elo da cadeia produtiva, unidades pertencentes 

geralmente ao frigorífico, que recebem os ovos para “chocá-los” e, na seqüência do processo, 

os passam para os nascedouros, cujo objetivo é dar origem aos pintos de corte que serão 

encaminhados para os aviários após algumas horas de seu nascimento. O aviário é o quarto 

elo da cadeia produtiva, corresponde a uma etapa de produção caracterizada pelos contratos 

de integração entre frigoríficos e produtores rurais. Nele se dá o crescimento e a engorda dos 

pintos até a época de abate, aos 43 dias, aproximadamente. O frigorífico, quinto elo da cadeia 

produtiva é onde se origina o produto final como o frango resfriado, congelado, inteiro e em 

cortes/pedaços. A partir desta etapa, surge a figura do “varejista” como sexto elo, incluindo-se 

aqui as empresas de exportação. A figura do atacadista não aparece como um elo individual 

porque o próprio frigorífico desempenha este papel. Na seqüência, está o último elo, o do 

“consumidor final” (ARAÚJO et al., 2008). 

 

 

2.4 Processamento de carne de frango 
 

As empresas processadoras de carne de frango, acompanhando as necessidades dos 

consumidores, passaram a oferecer o frango industrializado, que antes era encontrado no 

mercado apenas como o tradicional frango inteiro. A mudança nos hábitos do consumidor 

influenciou na oferta de produtos mais elaborados e em maior número. Para se obter produtos 

mais elaborados, é preciso que a indústria, no seu sistema produtivo, garanta alto padrão de 

qualidade em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, desde o fornecimento dos 

insumos de produção agrícola e industriais até a venda no varejo (PEREIRA et al., 2007).  

O aproveitamento dos resíduos e subprodutos agropecuários torna-se a cada dia uma 

preocupação constante, tanto dos órgãos governamentais como das empresas particulares. O 

setor avícola empresarial brasileiro deu importância à sustentabilidade e à necessidade de 

produzir adequando-se à preservação ambiental no momento em que se criaram normas 

internacionais para a mensuração da qualidade ambiental, aliada à grande concorrência 

internacional exigindo a adequação ambiental das empresas exportadoras. Ocorreram ainda 

modificações na legislação ambiental, tornando-se mais restritiva e intensificando a 

fiscalização (PALHARES, 2005). 

É preciso que as empresas trabalhem sua estratégia de marketing, identificando nichos 

de mercado, diferenciando produtos para satisfazer esses nichos, valorizando a qualidade 
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nutricional de seu produto final, a qualidade dos insumos e a conservação do meio ambiente. 

 De acordo com Roque (1996) nas operações de corte e desossa das aves sobram como 

subprodutos, grandes quantidades de partes menos nobres, cujo valor alimentar e comercial 

são menores. Estas, por sua vez, precisam ter um destino adequado que não polua o meio 

ambiente e que esteja de acordo com a legislação que regula o destino final dos resíduos 

(PADILHA et al., 2006).  

Nesse contexto, as práticas de minimização de resíduos são economicamente 

vantajosas, uma vez que oferecem possibilidade de economizar produtos e processos para 

tratá-los, tendo em vista o controle ambiental (ROCCA, 1993). Isto é confirmado por Pardi et 

al. (1993) onde afirmam que o aproveitamento de resíduos pelas indústrias de transformação 

de produtos de origem animal pode ser um fator importante do ponto de vista econômico, 

tecnológico, nutricional e de saúde pública (ambiental), uma vez que os despojos podem ser 

fontes protéicas de origem animal e diminuir custos com seu tratamento.  

A matéria-prima que é considerada como um resíduo em determinadas regiões, em 

outras é base de subprodutos tradicionais com potencial agregação de valor (MENDONÇA et 

al., 2003). Citam-se alguns países asiáticos, onde os pés de frango são considerados uma 

iguaria, porém, no Brasil, trata-se de um dos cortes de aves que os consumidores menos se 

interessam. As questões culturais, gastronômicas e ainda a superstição estão entre os fatores 

que justificam esse desinteresse pelo produto. Assim, a venda de uma tonelada de pés de 

frango sai cerca de R$1,00/ton. Essas características do mercado nacional são determinantes 

para definir o seu baixo valor de venda (MFRURAL, 2010). 

O processamento das aves ocorre basicamente para que ocorra a conversão da carne 

em um produto comestível, eliminando componentes não desejados tais como: sangue, penas, 

vísceras, patas, cabeça e ainda evitar contaminação bacteriana. A qualidade final do produto 

depende não somente da condição em que estava a ave ao chegar ao local para ser processada, 

mas também como a ave é manipulada durante a operação. Lesões, ossos quebrados, partes 

ausentes, alta quantidade de carcaças reprocessadas podem ocasionar perdas econômicas 

significativas (SARCINELLI et al., 2007). 

O frigorífico (unidade industrial ou abatedouro), quinto elo da cadeia produtiva, é 

composto na sua maioria por várias seções no processo produtivo (BUENO et al., 2006). 

Dentro desse contexto há vários subprodutos que são considerados como resíduos, conforme a 

Figura 5, e que na maioria das vezes são usados para a fabricação de farinha. Mas, partes 

destes resíduos podem ser aproveitadas para o desenvolvimento de um produto novo para 

alimentação humana ou como ingrediente alternativo para produtos já existentes.  
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De acordo com Bronifer e Froning (1996) o aumento no consumo de produtos 

processados e com valor agregado de frangos gera um grande volume de componentes de 

carcaça sub-utilizados tais como: pele, coração, moela, pés e carne mecanicamente separada, 

como pode ser observado na Figura 5, ricos em colágeno que segundo Seifert (2004) é uma 

proteína funcional composta por aminoácidos especiais. Trata-se de blocos de construção de 

tecidos intercelulares e tecidos de suporte, incluindo cartilagem cuja função é crucial, devido 

à sua alta elasticidade.  

 

Figura 5 – Fluxograma de processamento de carne de frango 

Fonte: Roque (2004) 
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Em uma pesquisa sobre a gestão ambiental de resíduos da produção na Perdigão 

Agroindustrial S/A - Unidade Industrial de Serafina Corrêa – RS, Padilha et al. (2005) 

aplicaram questionários aos responsáveis pelos setores que se relacionam aos dejetos da 

produção que poluem o meio ambiente e foram identificados os seguintes tipos de resíduos 

que não são aproveitados comercialmente, a saber: “resíduos sólidos”, como as penas, as 

vísceras, as cabeças, os pés, as peles diversas, os ossos diversos e as carcaças. Com relação 

aos pés de frango, verificou-se que eram produzidos cerca de 1500 kg diariamente nessa 

empresa. 

De acordo Roque (2004) os pés e ossos com resíduos de carne aderida possuem em 

sua composição cerca de 15% de água, 14% de gordura, 32% de osseína (matéria orgânica), 

38% de substâncias minerais como essencialmente fosfato de cálcio (85%), carbonato de 

cálcio (10%) e fosfato de magnésio (1,5%). Os pés de frango também possuem grandes 

quantidades de colágeno, proteína coloidal solúvel em água, obtida por hidrólise controlada. 

A cola e a gelatina são física e quimicamente similares. A principal diferença é que a gelatina 

se consegue a partir de matérias-primas frescas, de forma higiênica, o que permite que o 

produto seja comestível. Os tarsos de frango conjuntamente com os ossos limpos, podem ser 

utilizados para a fabricação de dois tipos de produtos, a gelatina e a cola. 

Tendo em vista que os tarsos de frango possuem propriedades químicas interessantes à 

produção de gelatina comestível, torna-se necessário verificar mediante este trabalho as 

vantagens competitivas dessa matéria-prima alternativa e a viabilidade econômica no seu 

processo produtivo juntamente com a aceitabilidade desse produto a partir da avaliação de 

suas qualidades químicas e sensoriais. 

 

 

2.5 Gelatina 
 

A maioria das gelatinas disponíveis é fabricada a partir de recursos de mamíferos 

(ALFARO, 2002; GOMEZ-GUILLEN et al., 2002). É uma proteína de origem animal, 

solúvel em água (em temperaturas entre 38-40ºC), resultante da hidrólise parcial do colágeno 

proveniente de ossos, peles e tecidos conectivos de suínos e bovinos (CARVALHO, 2002; 

KASANKALA et al., 2006; PALAZZO, 2008), após um pré-tratamento ácido ou básico 

(JIAN e tal., 2005). Porém, há um crescente interesse em desenvolver fontes alternativas de 

matérias-primas como o uso de pés de frango e subprodutos de pescado (LIM et al., 2001). 
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A busca por fontes alternativas na obtenção de gelatina, trata-se também de uma 

questão ambiental, visto que um dos problemas mais importantes da indústria do couro é a 

geração de resíduos. No tratamento de couro bovino para a produção de gelatina utiliza-se 

uma solução de soda cáustica com função de dissolver substâncias orgânicas indesejáveis, 

como proteínas e gorduras (LIMA et al., 2008) e ainda durante o processamento do couro 

gera-se resíduos que contém cromo, produto geralmente descartado (SERRA & OLIVEIRA, 

2006), assim, tem-se a preocupação em evitar o descarte dessas substâncias como efluente.  

Outros fatores que devem ser considerados dizem respeito à pele suína, já que apenas 

0,2% do total de animais abatidos têm a pele destinada ao curtimento, pois não existe um 

cuidado diferenciado nas granjas de suínos para a extração da pele do animal. Os cuidados da 

suinocultura moderna visam o suíno como um todo. Além disso, existe uma limitação de 10% 

do teor de gordura presente no couro do animal para sua utilização na industrialização de 

gelatina alimentícia (QUEVEDO, 2005).  

Essa busca por novos agentes de geleificação para substituir a gelatina de mamíferos 

norteou várias pesquisas sobre diferentes matérias-primas, como por exemplo, a gelatina de 

origem marinha (pele de peixe, ossos e barbatanas) (HAUG et al., 2004), e outros trabalhos 

que têm como foco a extração e classificação da gelatina a partir de pescados (ANERSEN e 

GILBERG, 2007; BADII e HOWELL, 2006; GOMEZ-GUILLEN et al., 2002; GÔMEZ-

ESTACA et al., 2009; HAUG et al., 2004; CHO et al., 2006), gelatina de pescado para 

fabricação de sobremesas (ZHOU e REGENSTEIN, 2007), porém trata-se de fonte pouco 

utilizada já que de acordo com Arnesen e Gildberg (2007) atualmente, a produção de gelatina 

de peixe é de apenas 1% de toda a produção anual de gelatina no mundo.  

A gelatina é um ingrediente constituído quase inteiramente de proteína (84-85%), 9-

12% de água e 1-3% de sais minerais. Apresenta elevado conteúdo de sódio e cálcio e traços 

de gordura. É uma proteína de fácil digestão e absorção, enriquecendo e variando dietas 

normalmente restritas, como no caso de pacientes com úlceras gástricas, pós-operatórios e 

diabéticos, devido à ausência de gorduras e carboidratos (ROMAN, 2007). 

Dada a importância da gelatina, verifica-se o grande interesse pelo produto. Schumann 

et al. (2008) realizaram um levantamento do consumo de gelatina em pó por crianças de até 

10 anos, onde se verificou que este é um alimento amplo e freqüentemente consumido, sendo 

introduzidos na dieta, muitas vezes, antes da criança completar 1 ano de idade.  

De acordo com Carvalho e Grosso (2006) a gelatina é produzida em larga escala, a 

preços relativamente baixos, justificando assim o grande interesse e exploração de suas 

propriedades funcionais. Estima-se que o mercado mundial de gelatina movimenta 300 mil 
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toneladas por ano em todo o mundo (REIMANN, 2005), mais de US$ 2 bilhões por ano 

(LIMA et al., 2008). Segundo Reimann (2005) o Brasil exporta cerca de 25 mil toneladas 

anuais o que equivale a 80% da produção brasileira possibilitando um espaço considerável de 

crescimento no mercado de gelatinas, já que há notórias vantagens competitivas nacionais no 

âmbito da produção animal. 

 

2.5.1 Métodos de extração do colágeno 

 A preparação industrial de gelatina envolve a hidrólise controlada da estrutura 

organizada do colágeno para obter gelatina solúvel através de um pré-tratamento ácido ou 

alcalino da matéria-prima. Em seguida, este material é submetido a uma desnaturação térmica 

(POPPE, 1997).  

 A extração da gelatina a partir do colágeno é realizada com diferentes temperaturas (de 

60ºC a 90ºC), sendo que a seleção do pH é feita visando-se maximizar a taxa de extração e 

manutenção de suas propriedades físicas (CARVALHO, 2002), valores de pH alcalinos 

normalmente acarretam grande queda na viscosidade, enquanto que em regiões de pH ácido, 

ocorre apenas uma redução moderada da mesma (BUENO, 2008). 

 Dois tipos de gelatinas são obtidas dependendo do procedimento do pré-tratamento, as 

conhecidas comercialmente são tipo A e tipo B (GOMÉZ-GUILLEN et al., 2011). No 

processamento é realizado o ajuste de pH da gelatina para valores próximos ao ponto 

isoelétrico que pode variar em função da sua forma de obtenção, ficando em torno de 4,5 a 5,3 

para gelatinas tipo B (pré-tratamento de hidrólise com pH alcalino) e permanecendo entre 7,0 

a 9,4 na gelatina tipo A (pré-tratamento ácido) (BUENO, 2008; GOMÉZ-GUILLEN et al., 

2011). 

 Em geral, o processo de extração da gelatina depende dos parâmetros do processo 

(temperatura, tempo e pH), do tratamento e da quantidade de colágeno na matéria-prima 

(SILVA et al., 2011). O pré-tratamento ácido é particularmente adequado para as matérias-

primas mais frágeis a exemplo das peles de suínos. A vantagem deste procedimento é sua 

curta duração, ao contrário do pré-tratamento alcalino (POPPE, 1997).  

Lopes (1976) estudou a utilização de tarsos de aves para elaboração de gelatina 

comestível e verificou que o colágeno quando submetido ao processamento térmico em 

atmosfera úmida, hidrolisa parcialmente, transformando-se em gelatina. Porém não há 

trabalhos sobre a transformação do produto final incluindo análises sensoriais de gelatinas 

produzidas com colágeno extraído de tarsos de frango e vantagem competitiva. 
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Verifica-se também que há pouca informação sobre a utilização de colágeno oriundo 

de pés de frango, dificultando o levantamento de informações a respeito, já que algumas 

referências existentes são muito antigas. 

A produção comercial de gelatina provinda de matérias-primas tradicionais (pele suína 

e raspa de couro bovino) primeiramente tem o colágeno desnaturado a 40ºC e, posteriormente, 

submetido à hidrolise (ácida ou básica) para quebra das ligações covalentes (ROMAN, 2007). 

 As etapas utilizadas pelo grupo Gelita são iniciadas por um pré-tratamento da matéria-

prima onde estão envolvidos dois processos principais a serem empregados na fabricação de 

gelatina, o processo ácido onde a matéria-prima (principalmente a pele suína) é submetida a 

um processo de pré-tratamento de três dias. Este tratamento é realizado com ácido e prepara a 

matéria-prima para o processo subseqüente de extração. E o processo alcalino que perdura por 

um período de várias semanas e vai transformando lentamente a estrutura do colágeno. Este 

processo somente pode ser aplicado quando a matéria-prima for osseína ou raspa bovina 

(GELITA, 2010). 

Alguns procedimentos de extração de gelatina foram propostos por vários autores, 

com pequenas modificações entre eles. Cheng et al. (2009) utilizaram quatro ácidos no pré-

tratamento de pés de aves sedosa para a extração de colágeno, sendo ácido acético, ácido 

cítrico, ácido clorídrico e ácido láctico, o tratamento que obteve maior rendimento foi o com 

ácido acético, cerca de 7,3%.  

A técnica adotada por Lopes (1976) utilizando tarsos de aves consistiu em colocar os 

pés das aves, já lavados e picados, de molho em solução de ácido clorídrico a 0,3%, em 

temperatura ambiente durante 20 horas com posterior eliminação do excesso de ácido através 

de lavagem com água corrente. Após foram adicionadas duas partes de água e o pH ajustado 

em torno de 6,0. O material era então aquecido por tempos e temperaturas variáveis. 

Já Alves e Prudêncio-Ferreira (2002) colocaram os pés de frango imersos em solução 

de hipoclorito de sódio a 50 ppm durante 1 hora e enxaguados com água destilada. Porém 

utilizaram na extração apenas a pele e os tendões.  

Bueno (2008), para extração de colágeno de pele de tilápia, no pré-tratamento deixou 

as peles em imersão em uma solução de 0,8 N NaCl (1:6 p/v) por 10 minutos com posterior 

enxágüe. Após em 0,2 N de hidróxido de sódio por 30 minutos e enxaguadas em seguida e 

posteriormente em 0,05 N de ácido acético (1:10 peso/volume) à temperatura ambiente por 

três horas e depois permaneceram sob agitação lenta em água destilada, em tacho aberto 

encamisado por 12 horas a 50°C. Em seguida a mistura foi filtrada em algodão, distribuída em 
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bandejas plásticas, e seca em estufa com circulação forçada de ar a 50°C. Finalmente, as 

folhas de gelatina foram moídas em multiprocessador, peneiradas e armazenadas. 

Badii e Howell (2006), também com pesquisa sobre extração de colágeno de peixe, 

utilizaram bicarbonato de sódio (0,125%), hidróxido de sódio (0,2%), ácido sulfúrico (0,2%), 

e ácido cítrico (0,715%) em água destilada, seguido de filtração.  

Na metodologia utilizada por Cho et al. (2005) a pele de peixe limpa foi tratada com 8 

volumes (v/w) de solução de álcali (1-3% NaOH) a 10°C em incubadora sob agitação a 200 

rpm por 1-5 dias, após o tratamento alcalino, a pele foi neutralizada com HCl a 6N e lavada. 

Para extração de água quente, seis volumes (v/w) de água destilada foram adicionados e 

aquecida a uma temperatura variando de 40-80°C por 1-9 h. A solução extraída foi 

centrifugada por 30 minutos a 30°C. A fase superior foi filtrada a vácuo com papel de filtro e 

a solução foi concentrada a vácuo a 60°C e seco a 1,4 m/s por 24 h em um secador de ar 

quente . 

Na etapa de extração adotada pelo grupo Gelita, o material (pele suína e couro bovino) 

pré-tratado recebe água quente e passa por um processo de extração de múltiplos estágios 

obtendo-se uma solução de aproximadamente 5% de gelatina, isso ressalta-se de matéria-

prima tradicional. Onde posteriormente passa pelas etapas de purificação, concentração, 

secagem, moagem e mistura (GELITA, 2010).  

De uma maneira geral, a maioria dos estudos encontrados são sobre gelatina de 

pescado estudados por vários autores que verificaram os efeitos das diferentes condições de 

extração de gelatina de várias espécies de peixes sobre a produção e as propriedades das 

gelatinas. 

 

2.5.2 Fontes de colágeno 

O colágeno pode ser extraído de diversas fontes, considerando que é uma das proteínas 

mais abundantes na terra. Ele pode ser extraído de quase todos os animais (PARENTEAU-

BAREIL et al., 2010), incluindo jacarés (WOOD et al., 2008), cangurus (JOHNSON et al., 

1999) e formas de vida marinhas como esponjas (EXPOSITO et al., 2002; EXPOSITO et al., 

1991), pele de arraia (Raja Kenojei) (CHO et al., 2006), de lula gigante (Dosidicus gigas) 

(GIMÉNEZ et al., 2009) e água viva (SONG et al., 2006).  

Muitas pesquisas têm sido realizadas sobre colágeno extraído de peixes, como de 

Carapau (Trachurus trachurus) (BADII e HOWELL, 2006), de espécies de peixes de água 

fria (HAUG et al., 2004) de pele de atum (Thunnus albacares) (CHO et al., 2005), pele de 

salmão (Salmo salar) (ANERSEN e GILDBERG, 2007), pele de esturjão (Acipenser baeri) 
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(HAO et al., 2009), colágeno de tilápia (SUGIURA et al., 2009; BUENO, 2008), pele de 

maracujana de barba (Johnius dussumieri) de carapau barbatana (Decapterus macrosoma) 

(CHEOW et al., 2007) e de peixes da espécie (Tenualosa ilisha) de nome popular pala 

(NORZIAH et al., 2009).  

Há também trabalhos sobre extração de colágeno de aves, como o de pés de aves de 

seda, assim denominadas por serem cobertas de penas brancas de seda, estas possuem carne, 

ossos e pele negra (CHENG et al., 2009) e ainda, sobre colágeno de pele de frango 

mecanicamente separada (CLICHÉ et al., 2003).  

 

 

2.6 Análise sensorial  
 

A análise sensorial trata-se de uma pesquisa primordial no desenvolvimento de 

produtos alimentícios. De acordo com Resurrección (2003), boa parte dos esforços para o 

desenvolvimento de novos produtos, resultou em mais fracassos do que sucessos e na maioria 

das vezes essa elevada taxa de falha do produto está em não compreender o consumidor. Os 

testes sensoriais podem ajudar a equipe de desenvolvimento do produto a decifrar o que o 

consumidor quer. Os testes afetivos são necessários para melhor entender a linguagem do 

consumidor. 

As fontes alternativas, neste caso a de colágeno, devem não só conter alimentos 

nutritivos produzidos em alta escala e de baixo custo, mas também apresentar boas 

características sensoriais (COSTA et al., 2008). Nesse sentido verificam-se que dois fatores 

prevalecem na decisão de compra do consumidor: preço e qualidade. A norma ABNT ISO 

9000:2005 define qualidade como o grau no qual um conjunto de características inerentes 

satisfaz a requisitos. O termo “qualidade” pode ser usado com adjetivos tais como: má, boa ou 

excelente. Qualidade também pode ser definida como o conjunto de características que irão 

influir na aceitabilidade de um alimento. Os órgãos do sentido são bastante utilizados na 

escolha de um alimento. Os fatores de qualidade detectados pelos órgãos do sentido podem 

ser divididos em três categorias: aparência, textura e flavor (saboroma) (GAVA et al., 2008). 

Sabendo-se que um dos parâmetros de qualidade dos produtos alimentícios é o 

sensorial, reforça-se a importância dos métodos de análise sensorial, sendo esta ferramenta 

cada vez mais comumente utilizada na indústria de alimentos (ROMAN et al., 2009). A 
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determinação da aceitação pelo consumidor é uma parte crucial de um processo de 

desenvolvimento e melhoria dos produtos (SILVA et al., 2005). 

Os testes sensoriais possuem importantes vantagens, tais como serem capazes de 

identificar a presença ou ausência de diferenças perceptíveis, definir características sensoriais 

importantes de um produto de forma rápida, detectar particularidades que não podem ser 

detectadas por outros procedimentos analíticos (MUÑOZ et al., 1992 citado por ROMAN, 

2007).  

De acordo com Palazzo (2008) a avaliação sensorial de gelatinas trata-se de um estudo 

de grande interesse para o segmento de alimentos, tendo em vista seu crescimento de 

consumo no mercado mundial de 4% ao ano e ainda por ser um produto de fácil preparo e de 

aceitação por todas as faixas etárias oferecendo benefícios à saúde. Segundo Koyama et al. 

(2001), o consumo de gelatina proporciona um aumento no depósito mineral do fêmur. Oesser 

e Seifert (2003) relacionaram o colágeno com o fortalecimento da estrutura óssea para o 

tratamento da artrose e da osteoporose. 

 
 

2.7 Otimização por planejamento fatorial 
 

Neste tipo de otimização, as variáveis independentes são chamadas de fatores, suas 

variações são chamadas de níveis e o resultado obtido, é chamado de resposta. A metodologia 

de avaliação do modelo é baseada na análise de variância (ANOVA) e a análise dos modelos 

otimizados é feita pelo método avaliação da superfície de resposta (RSM). Este tipo de 

otimização pode maximizar ou minimizar algumas respostas, sem fugir das especificações 

exigidas (BARROS NETO et al., 1995 e 2001). 

A análise de variância (ANOVA) é feita por parâmetros estatísticos baseados na 

distribuição Gaussiana para avaliar os erros dos coeficientes, o ajuste e a significância do 

modelo através da comparação entre os dados experimentais com os calculados. Os resultados 

são expressos na forma de fontes de variações quadráticas e médias, que facilitam o cálculo 

das porcentagens de variações explicáveis, do coeficiente de determinação e os testes F, os 

quais indicarão a significância e o ajuste do modelo (BARROS NETO et al., 1995 e 2001). 

A medida da significância do modelo é feita pela relação entre variações médias 

devido à regressão e devido aos resíduos (MQR/MQr). A primeira mede os desvios quadráticos 
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médios dos valores preditos com relação aos experimentais, enquanto que a segunda 

representa os resíduos deixados por cada nível i deixados pelo modelo para cada resposta. 

Já o ajuste dos dados ao modelo é feito pela relação entre as médias quadráticas da 

falta de ajuste e dos erros puros (MQfaj/MQep). A primeira estima a adequação dos dados ao 

modelo, enquanto que a segunda estima a variância postulada para as observações. 

Todos os dois seguem uma análise estatística segundo uma distribuição Gausiana, logo 

suas comparações podem ser feitas à valores do teste F, em níveis previamente estabelecidos. 

Para o primeiro, quanto maior que F tabelado for o valor, mais significativo é o modelo, 

enquanto que, o segundo este deverá ser menor que o F tabelado, para poder indicar o ajuste 

de dados ao modelo (BARROS NETO et al., 1995 e 2001). 

O coeficiente de correlação múltipla ou coeficiente de determinação (R2) é tido como a 

medida da aproximação variação das observações e iy  devido à regressão à variação total em 

torno da média. Quanto mais próximo de um for este valor, mais explicável e mais ajustado 

será o modelo. 
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As somas quadráticas dos desvios podem ser relacionadas segundo as equações 

abaixo: 

 

rRT SQSQSQ +=           (2.2) 

fajepr SQSQSQ +=           (2.3) 

 

O cálculo dos erros padrões (εp) das estimativas dos parâmetros do modelo é feito 

através obtenção da raiz quadrada da estimativa da variância ( ( )bV
∧

) dos elementos do vetor b, 
dados por: 
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Onde: S é o desvio padrão das repetições no ponto central. Se a metodologia 

empregada não for por ponto central, torna-se necessário fazer repetições em cada nível, 

assim obter um desvio padrão para cada nível e com isto seus erros padrões serão dados por 

seus desvios padrões quadrados utilizados na equação dos erros padrões. 

A metodologia de avaliação da superfície de resposta é baseada na análise da equação 

de otimização plotada em três dimensões, onde os eixos das abscissas e o das ordenadas são 

formados pelos dados dos fatores, enquanto que a altura é dada pelos valores experimentais da 

resposta. Nesta superfície pode-se verificar através de curvas de níveis, que delimitam regiões 

de aclive e declive, com tonalidades de cores diferentes para facilitar a interpretação do 

resultado da otimização (BARROS NETO et al., 1995 e 2001). 

 

2.8 Viabilidade econômica do processo produtivo 
 

As novas demandas estruturais e conjunturais pressionaram as empresas industriais a 

repensarem suas condutas, como forma de obterem um desempenho adequado aos atuais 

padrões de competitividade (CABRAL, 2004). De  acordo com Mundim et al. (2002), a força 

competitiva de uma empresa se relaciona diretamente com sua capacidade de introduzir 

produtos no mercado, sua atualização tecnológica e com as características de desempenho, 

custo e distribuição condizentes com o atual nível de exigência dos consumidores. 

Segundo Duran e Radaelli (2000), as empresas estão vivendo atualmente uma 

concorrência cerrada em termos de qualidade e custo de seus produtos, é necessário que as 

mesmas evoluam constantemente para permanecerem no mercado. Para que isso ocorra, é de 

fundamental importância conhecer bem os custos industriais, de modo a possibilitar um 

planejamento eficiente e uma correta tomada de decisões. 

Um sistema para controle e análise de custos eficiente e confiável é ferramenta 

indispensável de apoio à decisão gerencial. Os dados que podem ser obtidos por meio desta 

importante ferramenta gerencial, o controle e análise de custos, são informações importantes 

para as atividades de marketing, de planejamento e controle da produção (PCP), de compras, 

de finanças, de projeto de produto, etc. A análise de custos é vista tradicionalmente como o 

processo de avaliação do impacto financeiro das decisões gerenciais alternativas. Já a gestão 

estratégica de custos é uma análise de custos vista sob um contexto mais amplo, em que os 

elementos estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e formais (SCRAMIM e 

BATALHA, 1998). 
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O processo de elaboração do projeto de viabilidade trata-se de uma montagem de um 

conjunto ordenado de informações sistematizadas que permitem avaliar as vantagens e 

desvantagens econômicas da alocação de recursos na produção de bens ou serviços. Assim, o 

projeto de viabilidade simboliza um recurso técnico, derivado do modelo de simulação dos 

resultados esperados de um investimento em um determinado empreendimento econômico 

(RIBEIRO, 2000). 

A decisão de investir não deve ser tomada de maneira repentina, ela deve ser a etapa 

final de uma série de estudos, ao longo dos quais o projeto de investimento é constantemente 

colocado em foco. Portanto, o investimento realizado é considerado um projeto de 

investimento, que ultrapassa com sucesso, diferentes barreiras que se apresentam diante de si 

(GALESNE et al., 1999). Os investimentos fixos tratam-se da verificação do montante de 

recursos necessários para a implantação de toda a infra-estrutura física do projeto (aquisição 

do ponto, máquinas, equipamentos e instalações, móveis e utensílios etc.) (OLIVEIRA 

NETTO e TAVARES, 2006). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Levando-se em consideração que o desenvolvimento de novos produtos a partir de 

subprodutos e/ou resíduos trata-se não somente de uma consciência ambiental como também 

de estratégia competitiva e ainda, tendo em vista que os tarsos de frango possuem 

propriedades químicas interessantes à produção de gelatina comestível, realizou-se um estudo 

sobre os principais destinos desta matéria-prima de forma a incluir a indústria de gelatina 

como parte da cadeia produtiva de frango de corte. 

Dentro desse contexto, dividiu-se este trabalho em quatro momentos. No primeiro 

momento realizou-se a extração do colágeno com a finalidade de se verificar o rendimento do 

material colagenoso dos tarsos de frango com posterior caracterização química, enquanto que 

no segundo momento realizou-se, por meio de uma metodologia de extração diferenciada, a 

aplicação do colágeno no beneficiamento da gelatina comestível (tipo sobremesa), formulada 

a partir de planejamento experimental a fim de se verificar a condição ótima de produção, 

utilizando, para tanto, análises sensoriais. Já no terceiro momento, por meio de formulação 

diferenciada, realizou-se o estudo de comparação de sabores das gelatinas com marca 

comercial líder no mercado. Por fim, no quarto momento, realizou-se uma pesquisa de 

viabilidade econômica do processo produtivo de extração da gelatina obtida de tarsos de 

frango, levando-se em consideração uma empresa de médio porte.  

As matérias-primas empregadas nos procedimentos de extração das gelatinas foram 

adquiridas no CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e os 

ingredientes em empresas revendedoras ou indústrias específicas da área. 

 

3.1 Extração e  secagem do colágeno de tarsos de frango 
  

 O procedimento de extração e secagem do colágeno de pés de frango foi realizado no 

Laboratório de Controle de Qualidade da Faculdade de Farmácia na Universidade Nove de 

Julho, baseando-se na metodologia utilizada por Lim et al. (2001) e Zhongxing University 

(2003). 

Os pés de frango depois de lavados foram deixados de molho por cerca de 3 horas no 

ácido acético a 4,0%, após foram enxaguados em água corrente por 3 vezes. Foram realizados 

dois ensaios de 200 g de pés de frango cada a fim de se verificar o rendimento. 
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Os pés de frango foram cortados em partes pequenas e colocados em um béquer de 

1000mL, completados com 340 mL de água e submetidos ao processo de extração à 60°C por 

8 horas. Todo o processo pode ser verificado na Figura 6. 

 
Figura 6 – Fluxograma de extração de colágeno de pés de frango 

Após esse período, separou-se a parte líquida com a utilização de uma peneira, sendo a 

porção líquida filtrada com o auxílio de algodão e submetida ao processo de concentração à 

temperatura de 90°C até obter-se 30% do valor inicial como pode ser verificado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Extração do colágeno de pés de frango (a) e concentração da porção líquida 
resultante (b) 
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Depois o material úmido foi adicionado em placas de petri e submetido à secagem em 

estufa à vácuo à 55°C por 13 horas. Findo o processo, o material seco foi macerado em graal e 

peneirado em diferentes Mesh (16, 28 e 32) para melhor verificação da aparência do produto e 

do o rendimento.  

 

3.2 Rendimento de extração 

 
O rendimento da produção de gelatina foi calculada baseando-se no peso úmido dos 

tarsos de frango conforme a adaptação da equação 3.0 de Bueno (2008) que por sua vez, 

verificou o rendimento de colágeno oriundo de pele de tilápia. 

(g) úmidos frango de pés dos Peso

100* (g) pó em colágeno do Peso
R(%) =                                                      (3.0) 

 

3.3 Determinação da composição centesimal 

  
3.3.1 Umidade 

 A umidade da gelatina e dos pés de frango foram determinadas em triplicata por 

secagem em estufa a 105°C por 6 e 16 horas respectivamente, segundo metodologia 

padronizada da Association of Official Analytical Chemists, A.O.A.C. (2000). O resultado 

baseia-se na perda de massa ocorrida durante a secagem. 

 

3.3.2 Proteína 

 O percentual de proteína contido na gelatina e nos pés de frango após secagem do 

material em estufa foi determinado em triplicata por meio do método de Kjeldahl (A.O.A.C., 

2000). O fator de correção utilizado foi de 5,55 para a gelatina e 6,25 para os pés de frango. 

 

3.3.3 Cinzas 

 O conteúdo de cinzas totais das amostras previamente secas foi determinado em 

triplicata seguindo-se a metodologia descrita por Cecchi (2003) baseada na A.O.A.C. (2000). 
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3.3.4 Gordura 

 A determinação do percentual de lipídeos apolares contido na gelatina e nos pés de 

frango a partir da amostra seca foi feita por meio do método de Soxhlet, que consiste na 

extração direta da gordura mediante a ação de um solvente orgânico (SHNEIDER e SOUZA, 

2009). A extração da gordura foi efetuada com éter de petróleo, por aproximadamente 4 h em 

extrator de Soxhlet. Uma amostra com massa entre 1-2 g da gelatina ou pés de frango secos, 

foi posta em um cartuxo de extração, o qual foi inserido no copo do extrator. Uma quantidade 

de éter igual ou superior à dois volumes do copo de refluxo do extrator foi inserida no balão 

de destilação. Conectou-se às unidade do extrator e levou-se ao aquecimento em uma manta. 

À medida que o éter evaporava, era resfriado no condensador e recuperado no copo de 

extração, onde entrava em contato com a amostra e extraído os óleos da mesma. Quando o 

volume deste éter condensado superava o volume do copo, o mesmo era refluxado para o 

balão de destilação, o que leva ao reinicio do seu processo de aquecimento, resfriamento e 

refluxação até a total extração do óleo da amostra.  Após as 4 h o éter foi evaporado, em 

estufa a 100°C por 1 h, para que  em seguida,fosse resfriado em dessecador e medida a massa 

do óleo extraído (A.O.A.C., 2000; CECCHI, 2003)  

 

3.4 Caracterização química 

 

3.4.1 Determinação do conteúdo mineral por ICP-MS 

 A análise de minerais da gelatina foi realizada por meio da espectroscopia de massa 

por Indução de plasma acoplado (ICP-MS) conforme Watanabe et al. (2007). As amostras 

com diâmetro menor que 0,08 m foram homogeneizadas (peneira de graduação de ultra-som) 

e digeridas em uma mistura de 5:2 de ácido nítrico e fluorídrico em um forno de microondas 

(modelo DGT 100 plus – fornecido pela empresa Provecto Analítica) e analisadas em um 

sistema quádruplo de ICP-MS (ELAN Perkin Elmer 6100). 

 O equipamento foi operado sob condições padrão e tecnologia de colisão de células 

(CCT), usando uma célula de colisão com 8% (v/v) de H2 dissolvido em He como gás de 

colisão, com ambas as modalidades automáticas. O modo padrão (sem CCT) é tido como o 

ideal para determinar Zn, Cu e Ni. 

 A configuração do instrumento usa chama mista com tocha de pêra de impacto de 

Peltier com apenas 1,5 mm de injetor de quartzo e um aumento na sensibilidade pelo uso de 

uma interface de cones Xi (tela de plasma). Usou-se um nebulizador paralelo de Miramist 
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Burgener  com alto teor de sólidos, porque este dispositivo não impede a aspiração com 

precisão clínica da amostra e pode ser usado com uma taxa de aspiração (menor do que 0,4 

mL/min) mais baixa do que os demais nebulizadores de Burgener.  

 Os elementos que foram determinados quantitativamente foram Mn, Fe, Al, Ca, K, Ti, 

Mg, Na, Cr, V, Ni, Zn, Pb, Li, Cu, La, Ce, Th, U, Sr e Be. Como não se espera que a 

composição química das amostras seja as mesmas, preparou-se em seguida uma análise 

usando uma configuração analítica robusta no ICP-MS e soluções gravimétricas padrões 

através da diluição de cada elemento derivados de soluções estoques, de onde se obtiveram as 

curvas de calibração para cada elemento analisado. Também foram preparadas soluções de 

matrizes sintéticas para avaliar o efeito de cada matriz no erro da análise (WATANABE et al., 

2007; OLIVEIRA, 2006). 

  

3.4.2 Identificação das proteínas da gelatina por ATR-FTIR 

 Uma técnica recente que vem ganhando espaço no controle de qualidade de produtos é 

a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), a qual também foi 

utilizada neste trabalho, para avaliar a composição das proteínas das gelatinas de pés de 

frango. Para tanto, será utilizado um espectro de ATR-FTIR, recém adquirido via projeto 

FAPESP, com espectrômetro modelo Nicolet iS5, equipado com um acessório de ATR/iD3 da 

Thermo Scientific (EUA), com célula horizontal de Argônio. Para tanto, os espectros de FTIR 

serão comparados com as bibliotecas existentes para as proteínas que compõem as gelatinas, 

sendo as mais comuns: a Amida A, Amida B, Amidas I, II e III. Foram analisadas duas 

amostras de gelatinas obtidas de extrações separadas e em períodos diferentes. A primeira, 

seca, foi derivada das análises sensoriais da gelatina de uva, enquanto que a segunda, estava 

sob a forma de gel, e foi derivada da análise sensorial da gelatina de sabor limão. Para a 

obtenção dos espectros, as amostras de gelatina foram colocadas sob o cristal da célula ATR e 

a célula foi pinçada para a montagem do espectrômetro FTIR. Todos os espectros foram 

coletados na faixa de 500 a 4000 cm-1, à temperatura de 22±1 °C, com 16 varreduras e 

resolução espectral de 2 cm-1. A limpeza da cela foi feita com álcool, após cada registro.  A 

avaliação dos teores de proteínas que compõem a gelatina foi feita pela obtenção da 

porcentagem da área de picos para cada proteína, tida como a área do pico específico pela 

soma das áreas de vibração. Considerou-se como sendo a porcentagem de colágeno como 

sendo a soma das áreas das Amidas A, Amida B, Amida I, Amida II e Amida III, dividivas 

pela soma de todas as áreas de vibração (AHMAD e BENJAKUL, 2011; MUYONGA et al., 

2004). 
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3.5 Estudo da condição ótima de produção de gelatina 
 

3.5.1 Obtenção do material colagenoso  

Primeiramente, propõe-se uma metodologia diferenciada para extração de gelatina de 

pés de frango, onde não há a utilização de ácidos e álcalis focando-se a extração 

principalmente na operação unitária de cocção. Este processo visa também à preservação das 

propriedades nutricionais dos tarsos de frango já que as macerações e os processos de 

extração empregados tradicionalmente eliminam algumas frações protéicas importantes 

nutricionalmente. 

A produção de gelatina utilizando pés de frango é um processo relativamente rápido e 

fácil, mas que necessita de muitos cuidados durante a manipulação, tendo em vista que se 

trata de um produto proveniente de pés de frango, matéria-prima tida como ótimo meio de 

cultura para o desenvolvimento de microrganismos. Portanto, a adoção das Boas Práticas de 

Fabricação é imprescindível para a segurança do produto final. 

Primeiramente, 500 g de pés de frango, como pode ser verificado na Figura 8, foram 

submetidos à operação de toalete como retirada das unhas e lavagem a fim de remover 

possíveis resíduos de sujidades.  

 

Figura 8 – Matéria-prima utilizada para a extração de colágeno 
 

 Posteriormente, os mesmos foram submetidos ao processo de cocção, juntamente com 

850 mL de água, a uma temperatura de 120ºC por 20 minutos, seguindo a seqüência 

apresentada na Figura 9. Depois, a porção líquida resultante, cerca de 400 mL, foi separada e 

colocada em recipiente de vidro sendo submetida ao resfriamento. Após o resfriamento a 

gordura acumulou-se na superfície, devido à densidade inferior, facilitando sua separação e 

posterior descarte. 
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Figura 9 – Fluxograma de produção de Gelatina a partir de pés de frango 

Colocou-se a porção líquida resultante do processo de extração (mistura de colágeno e 

água) em um recipiente de inox, onde foi aquecida conforme a Figura 10.  

 

Figura 10 – Separação da gordura (a) e cocção da porção líquida de colágeno (b) 

 

3.5.2 Planejamento experimental 

Os ingredientes utilizados na formulação de gelatina tipo sobremesa foram: açúcar 

refinado, 2,5 mL de essência de uva (Arcolor®) e 10g de Siber Pó® sabor uva, fornecedor 

Kerry/Siber, cuja composição incluía corantes, amido, acidulantes, regulador de acidez e 

antiumectante. Todas as gelatinas foram de sabor uva.  

As quantidades dos ingredientes bases (material líquido colagenoso e açúcar) 

empregados na formulação foram definidos através de ensaios preliminares. Um planejamento 

fatorial 22, tendo como fatores: a quantidade de material colagenoso extraído dos tarsos de 

frango (mL/100 mL) ou de gelatina seca obtida deste (g/100 mL) e a quantidade de açúcar 
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adicionada e como respostas as avaliações dos consumidores para aos atributos sensoriais cor, 

aroma, sabor e textura das gelatinas. Os modelos foram obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados e o ajuste avaliado pela metodologia ANOVA (BARROS NETO et al., 2007), 

conforme é demonstrado na Tabela 3. As formulações foram completadas com água 

totalizando 700 mL – 100% do volume de cada ensaio de gelatina obtida. 

 

Tabela 3 – Níveis das variáveis do planejamento fatorial 
Amostras x1 x2 Material colagenoso 

(mL/100g) 
Gelatina em pó 

(g/100g) 
Açúcar (g/100g) 

Gelatina A -1 -1 35,7 1,903 7,1 
Gelatina B  1 -1 71,4 3,806 7,1 
Gelatina C -1  1 35,7 1,903 28,6 
Gelatina D  1  1 71,4 3,806 28,6 
Gelatina E  0  0 53,6 2,857 17,9 
Gelatina F  0  0 53,6 2,857 17,9 
Gelatina G  0  0 53,6 2,857 17,9 

 
Foram produzidas sete formulações de gelatinas a partir de colágeno extraído de tarsos 

de frango variando as quantidades de açúcar e gelatina e uma formulação de marca comercial 

Dr. Oetker® sabor uva, denominado ensaio “H”. 

Para facilitar a compreensão dos resultados, foram usadas a metodologia de 

otimização por análise de superfícies de respostas (RSM) e a avaliação do modelo por 

metodologia de análise de variâncias (BARROS NETO et al., 2007; BIAZUS et al., 2005). 

 

3.5.3 Análise sensorial 

A avaliação sensorial da gelatina produzida a partir de pés de frango sabor uva foi 

realizada em salas de aula de uma escola localizada em Cuiabá - Mato Grosso, por 50 

provadores não treinados, abrangendo indivíduos maiores de idade de ambos os sexos. As 

amostras foram servidas, de forma monódica e aleatorizada, em copos plásticos descartáveis 

codificados de 1A até 50A conforme a amostra de gelatina analisada (no exemplo a amostra 

A), apresentada na Tabela 3, juntamente com uma ficha de avaliação (ANEXO A). Realizou-

se uma comparação sensorial entre as gelatinas experimentais obtidas de pés de frango com a 

comercial denominada “formulação H”.  

Para avaliação das respostas foi empregado teste de preferência utilizando-se uma 

escala do tipo verbal. De acordo com Silva et al. (2005), um dos métodos mais utilizados para 

medir a aceitação dos produtos é a escala hedônica, em que os consumidores manifestam sua 

aceitação seguindo uma escala pré-estabelecida. Utilizou-se a escala hedônica de 1 a 9 pontos, 

sendo que os pontos correspondiam a: 1 – desgostei muitíssimo, 2 – não gostei muito, 3 – não 
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gostei regularmente, 4 – não gostei ligeiramente, 5 – indiferente, 6 – gostei ligeiramente, 7 – 

gostei regularmente, 8 – gostei muito e 9 – gostei muitíssimo (STONE e SIDEL, 1993). 

O grande uso desta escala se deve, notadamente, à sua confiabilidade e suficiente 

sensibilidade para detectar diferenças de aceitação entre amostras (CARDELLO e SCHUTZ, 

1996). As seguintes características foram avaliadas: aspecto geral, aroma, sabor, aparência 

(cor) e textura. Dos valores relativos de aceitabilidade, pode-se inferir a preferência, ou seja, 

as amostras mais aceitas são as mais preferidas e vice-versa (ANDRAE-NIGHTINGALE et 

al., 2009; FAKHOURII et al., 2007; FERREIRA et al., 2005; KARACA et al., 2009; 

SANTOS et al., 2011). As notas finais obtidas por atributo foram empregadas como respostas 

do planejamento experimental (LAZZAROTTO et al., 2008). 

 

 

3.6 Estudo da comparação de sabores  
 

De acordo com Roman et al. (2009) um dos fatores mais relevantes para a escolha de 

produtos alimentícios é o sabor. Em sua pesquisa, cerca de 50% dos entrevistados 

responderam que o principal motivo relacionado ao consumo de gelatina está associado 

“gostar” do produto, seguido das respostas “sabor agradável”, “ser saudável” e “ter 

praticidade”. Nesse sentido, realizou-se no presente estudo testes de comparação sensorial 

entre gelatinas de colágeno extraído de tarsos de frango de diferentes sabores, como abacaxi, 

limão e uva. 

Para tanto, seguiu-se a metodologia descrita na Figura 9 para a extração da porção 

líquida (mistura de colágeno e água) utilizada na preparação das amostras. As quantidades dos  

ingredientes bases, açúcar e gelatina, foram adicionados conforme a formulação “D” 

apresentada na Tabela 3. Outros produtos utilizados na formulação dessas gelatinas foram:  

• Essência: aroma artificial para fins alimentícios de limão, abacaxi e uva Arcolor®. 

• Ácido cítrico para fins alimentícios Arcolor®. 

• Corantes artificiais: amarelo tartrazina (abacaxi); amarelo tartrazina, azul I e azul II 

(limão); corante bourdeaux S e azul brilhante FCF (uva) Arcolor®.  

A formulação completa está descrita na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Formulação das gelatinas 

Ingredientes (g) (%) 
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Material colagenoso 500 70,9 
Açúcar refinado  200 28,4 
Ácido cítrico 1,2 0,2 
Sal refinado 0,1 0,01 
Corante 1 0,1 
Essência 2,5 0,4 
Massa total  704,8 100 

 

Na análise sensorial das gelatinas sabores abacaxi, uva e limão, utilizou-se para 

comparação a gelatina comercial da marca Dr. Oetker® de sabores também de abacaxi, uva e 

limão. Participaram da análise sensorial da gelatina sabor abacaxi e uva 30 provadores não 

treinados no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos (LASA) do IFMT Campus São 

Vicente localizado em Cuiabá, Mato Grosso, já a análise sensorial da gelatina sabor limão foi 

realizada no saguão de entrada da Universidade Nove de Julho em São Paulo com a 

participação de 50 provadores, abrangendo indivíduos maiores de idade e de ambos os sexos. 

A diferença entre as quantidades de provadores se deu pela facilidade em se encontrar um 

maior número de pessoas interessadas em participar da análise sensorial da gelatina sabor 

limão, sendo portanto melhor estatisticamente. Todas as amostras foram servidas em copos 

plásticos descartáveis codificados, juntamente com a ficha de avaliação. 

Utilizou-se a escala hedônica de 9 pontos avaliando-se os atributos “cor, sabor, aroma 

e textura”, assim como o teste de disponibilidade em se consumir a gelatina com escala de 1 – 

não consumiria até 6 – consumiria todos os dias (NOVA, 2009). Para a gelatina sabor limão, 

realizou-se a avaliação sobre a intenção de compra com escala de 1 – certamente compraria, 2 

– provavelmente compraria, 3 – tenho dúvidas se compraria, 4 – provavelmente não 

compraria e 5 – certamente não compraria (MEILGAD et al., 1999).   

 

 

3.7 Análise estatística utilizada nos testes sensoriais 
 

Os resultados dos testes de aceitação foram avaliados por teste de diferenças de 

médias a 5% de acordo com o teste (t Student) com o auxílio do programa estatístico 

Microsoft Office Excel 2003. A comparação de médias foi realizada entre pares do conjunto 

de amostras, sendo os cálculos realizados para os valores de teste t e desvio padrão agrupado a 

partir das equações 3.1 e 3.2 (FERREIRA et al., 2000; STONE e SIDEL, 1993):  
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3.8 Viabilidade econômica do processo de produção de gelatina 
 

Para a análise da viabilidade do processo produtivo da gelatina de tarsos de frango 

realizou-se um levantamento de informações sobre os principais conceitos e fatores utilizados 

para se verificar a rentabilidade de um produto levando em consideração a realidade de uma 

média empresa localizada em Mato Grosso, tal localização foi escolhida por possuir grande 

número de frigoríficos de aves, tendo portanto fácil acesso dos fornecedores de matéria-

prima.  

Para tanto, elaborou-se um fluxograma de produção de gelatina industrial tendo como 

base os apresentados neste estudo para a extração de colágeno e os já utilizados em grandes 

empresas, a fim de se verificar o investimento inicial da empresa. Realizou-se também a 

estimativa de tempo de produção para indicar a quantidade diária produzida e dessa forma 

embasar os cálculos de viabilidade.   

 

 3.8.1 Análise dos custos 

Os recursos utilizados são classificados em custos fixos e variáveis, sendo fixos 

aqueles que não se incorporam totalmente ao produto, mas o fazem em tantos ciclos 

produtivos quanto permitir sua vida útil (REIS et al., 2001). De acordo com Braga (1995) os 

custos fixos são os custos que permanecem constantes dentro de certo intervalo de tempo, 

independentemente das variações ocorridas no volume de produção e vendas durante esse 

período.  

O custo variável é todo aquele que varia conforme as unidades produzidas ou com o 

volume de atividade desenvolvido pela empresa. Eles são fixos pela unidade de produção, e 

variáveis de acordo com a produção, ou seja, quando ela aumenta, produz um aumento 

proporcional nos custos variáveis unitários (LEONE, 2001). De acordo com Reis et al. (2001) 
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os custos variáveis têm duração igual ou inferior ao curto prazo e incorporam-se ao produto, 

necessitando ser repostos a cada ciclo do processo produtivo. Segungo Braga (1995) são os 

custos cujo valor total aumenta ou diminui direta e proporcionalmente com as flutuações 

ocorridas na produção e vendas. 

A relação entre custo total e produção tem por base os fundamentos teóricos ligados à 

tecnologia, aos preços dos insumos e à busca da eficiência na alocação dos recursos 

produtivos. O custo total de produção constitui-se na soma de todos os pagamentos efetuados 

pelo uso dos recursos e serviços, incluindo o custo alternativo do emprego dos fatores 

produtivos. Dos custos totais, que constituem a soma dos fixos e variáveis, se obtêm os custos 

médios ou unitários, que representam o custo de uma unidade do produto (REIS et al., 2001). 

A avaliação dos custos da extração de gelatina de tarsos de frango está fundamentada 

na operacionalização dos recursos econômicos que compõem os custos fixos e variáveis. Na 

estimativa dos custos fixos foram analisados os recursos que fazem parte do processo 

produtivo de extração de gelatina como: depreciação e manutenção de equipamentos, 

honorários de contador, pessoal com encargos do escritório e limpeza, energia elétrica, água, 

telefone e despesas administrativas.  

Quanto aos custos variáveis, consideraram-se as despesas com matéria-prima e 

insumos utilizados na produção, mão de obra com encargos, energia elétrica, óleo diesel para 

a caldeira, água utilizada na produção e demais despesas gerais.  

Para o cálculo do preço de venda utilizou-se a equação 3.3 descrita por INDI (2011): 

 

%) em lucro de margem  % em zaçãocomerciali de (custo - 1

produto do unitário custo
PV

+

=     (3.3) 

 

Para se identificar o preço de venda deve-se levar em consideração o custo do produto, 

custo de comercialização, margem de lucro desejado e o lucro operacional, este último por 

sua vez, é a diferença entre a receita operacional, que é o faturamento total da empresa, e o 

seu custo total (custos fixos, pagamento de pessoal, matéria-prima etc.) antes do pagamento 

da Contribuição Social Sobre o Lucro (OLIVEIRA NETTO e TAVARES, 2006). 

Para o cálculo do investimento inicial foram realizados orçamentos com empresas da 

área de fabricação de equipamentos para indústrias alimentícias. Assim como um 

levantamento de preços de mercado dos insumos e matéria-prima, para o cálculo dos custos 

variáveis. Levou-se em consideração para o levantamento de preços do barracão comercial 
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imobiliárias do Estado de Mato de Grosso, local onde se considerou o estabelecimento da 

produção. Para o cálculo do consumo de energia elétrica, verificaram-se as taxas cobradas 

pela Companhia CEMAT (Centrais Elétricas Matogrossenses) e para consumo de água as 

taxas cobradas pela SANECAP (Companhia de Saneamento da Capital).  

Com base nos dados calculados é possível prever a receita operacional do processo de 

extração de gelatina, bem como o ponto de equilíbrio da produção e a taxa de rentabilidade, 

traçando-se assim a viabilidade do negócio.  

 A análise do Ponto de Equilíbrio (PE) representa o ponto mínimo de operação de um 

negócio. Este serve para mostrar o nível de atividade mínimo, que, também, proporciona uma 

idéia de risco que o projeto pode ter. Em síntese, este é o ponto a partir do qual a quantidade 

produzida/vendida começa a dar lucro ou ainda a partir do qual todos os custos incorridos na 

produção/venda serão cobertos. O ponto de equilíbrio contábil é utilizado para identificar 

quantas unidades de produto são necessárias para custear todos os custos de produção. Para 

definir essa quantidade divide-se o custo fixo pela margem de contribuição unitária (diferença 

entre o preço de venda e o gasto variável) conforme a equação 3.5. A divisão do custo fixo 

pela margem de contribuição unitária demonstra a quantidade de produtos que devem ser 

fabricados e vendidos para cobrir os custos fixos. (PEREZ JR. et al., 1999; NARDELLI e 

MACEDO, 2008). 
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=

p
V

CFPE
1

          (3.5) 

 
Sendo: PE = Ponto de equilíbrio, CF = Custo fixo, V = Custo de venda, p = Preço de venda. 

 

O BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento tem como uma de suas prioridades 

apoiar as micro, pequenas e médias empresas e os trabalhadores autônomos de todo o país, 

pelo seu importante papel na criação de empregos e geração de renda. Por isso, o Banco 

oferece opções de financiamento com melhores condições de custos, prazos e níveis de 

participação, destinadas a facilitar o acesso ao crédito.  

A linha do BNDES mais difundida é chamada de BNDES/AUTOMÁTICO que é 

operada pela maioria dos bancos públicos e também pelos bancos privados. Este 

financiamento, por meio de Instituições Financeiras Credenciadas, a projetos de investimento 

cujos valores de financiamento sejam inferiores ou iguais a R$ 10 milhões. Para o cálculo da 
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taxa de juros soma-se o Custo Financeiro + Remuneração do BNDES + Remuneração da 

Instituição Financeira Credenciada.  

Para o cálculo do financiamento do projeto, realizou-se um levantamento de 

informações junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) e utilizou-se a equação 

3.6 cuja letra j representa a taxa de juros e a letra t representa o tempo total do financiamento. 

 

 

                              (3.6) 
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4. OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA GELATINA 

4.1 Vantagem competitiva para a cadeia produtiva de frango de corte 
 

Estendendo a cadeia produtiva de frango de corte para incluir questões como o 

aproveitamento de subprodutos acrescenta um nível adicional de complexidade existente no 

desenho da cadeia, além de um novo potencial estratégico. De acordo com Araújo et al. 

(2008), a cadeia produtiva do frango de corte apresenta transações que estabelecem relações 

de força e dependência entre os agentes.  

Entre os elos dessa cadeia, no frigorífico, responsável pelo processamento da carne de 

frango, onde a competitividade industrial está relacionada à eficiência, à produtividade, à 

maturidade tecnológica (JANK, 1996) e à sustentabilidade, surge uma nova perspectiva para o 

destino dos pés de frango como a indústria de extração de gelatina, cada vez mais crescente 

no Brasil. Nesta por sua vez, propõe-se com o presente estudo a inovação em tipo de matéria-

prima citando os pés de frango com processo de extração do colágeno determinando 

adaptabilidade e flexibilidade no processamento. O estudo sobre a utilização dos tarsos de 

frango na produção de gelatina indica uma alternativa competitiva. A Figura 11 destaca os 

destinos dos pés de frango e a inserção da indústria de gelatina no processamento da carne de 

frango em frigorífico, que por sua vez é um elo de extrema importância da cadeia produtiva 

de frango de corte (ALMEIDA et al., 2011).  

 

Figura 11 – A indústria de gelatina como destino alternativo aos pés de frango 
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Como pode-se observar na Figura 11, um dos destinos dos pés de frango é a graxaria, 

setor que são encaminhados todos os descartes dos animais para a produção de farinha. Pouca 

quantidade é encaminhada para o mercado externo e interno, sendo que a indústria de gelatina 

é o destino alternativo proposto.  

De acordo com Rousselot (2010), os tipos de gelatinas produzidas pelas indústrias 

podem ter diversas aplicações: técnicas (fósforo, cosméticos, etc.), farmacêuticas (cápsulas, 

comprimidos), tecnologia de imagem (fotografia) e ainda alimentícias (confeitos, sobremesas, 

produtos cárneos etc.). Como pode ser verificado em destaque na Figura 11, nesta pesquisa 

enfatiza-se a aplicação alimentícia, mais especificamente a sobremesa: gelatina. 

 

 

4.2 Obtenção e caracterização química da gelatina  
 

  4.2.1 Rendimento do material colagenoso de tarsos de frango 

  Em 8 horas de extração de gelatina o rendimento médio foi de 5,38%, 5,28% e 5,35% 

para o primeiro, segundo e terceiro ensaio realizados respectivamente, tendo uma média de 

5,33%, e foram expressos em gramas de gelatina em pó por 100g de pés de frango. 

Rendimentos próximos foram encontrados por Lim et al. (2001) que variaram de 1,72 a 

5,33% dependendo do método de extração utilizado.  

Na etapa de extração adotada pelo grupo Gelita®, o material pré-tratado recebe água 

quente e passa por um processo de extração de múltiplos estágios obtendo-se uma solução de 

aproximadamente 5% de gelatina, isso ressalta-se de matéria-prima tradicional (GELITA, 

2010). De acordo com Quevedo (2005) de uma carcaça suína normal podem ser retirados, em 

média, 5,5 kg de pele e desta é obtida uma solução de aproximadamente 5% de gelatina no 

processo de extração.  

Alves e Prudêncio-Ferreira (2002) que extraíram colágeno de peles e tendões dos pés 

de frango conseguiram um rendimento de materiais colagenosos desidratados de cerca 

15,45% em relação ao peso "in natura".  

Um valor aproximado foi encontrado por Lopes (1976), com 15% de rendimento. 

Porém isso se deve nas diversas extrações realizadas por esses autores utilizando as mesmas 

fontes de matéria-prima, enquanto que nesta pesquisa realizou-se uma única extração de 8 

horas, foram realizadas 4 extrações, sendo a primeira de 6 horas à 60-65°C, a segunda de 5 



 
 

 

47

horas à 70-75°C, a terceira de 4 horas à 80-85°C e a quarta de 3 horas à 90-95°C totalizando 

18 horas de extração.   

Hao et al. (2009) em estudo sobre peles de esturjão pré-tratadas com Ca(OH)2 

identificaram um rendimento de gelatina de 2,40% a 3,52%. Em estudo sobre pele de arraia 

(Raja kenojei) com 6 horas de extração identificou-se um rendimento de 17,48% de gelatina 

(CHO et al., 2006). Já em extração de colágeno de lula gigante, o maior rendimento chegou a 

12% (GIMÉNEZ e tal., 2009).  

Entretanto, os rendimentos de gelatina obtidos a partir de pele de maracujana de barba 

(Johnius dussumieri) e carapau barbatana (Decapterus macrosoma) foram 14,3% e 7,25%, 

respectivamente (CHEOW et al., 2007), enquanto que Jamilah e Hervinder (2002) relataram 

que os rendimentos de gelatina de pele de tilápia vermelha e preta foram 7,81% e 5,39%, 

respectivamente.  

O colágeno, material que pode ser usado na produção de gelatina, segundo Alves e 

Prudêncio-Ferreira (2002) é cerca de 15,45% do peso total de pés de frango utilizado, o que é 

um rendimento bastante significativo, principalmente se for considerado que 1 ton da matéria-

prima é adquirida por apenas R$ 1,00 (MFRURAL, 2010). Dentro desse contexto, pode-se 

verificar mais vantagens competitivas da gelatina provinda de tarsos de frango, como sendo 

rendimento e valor da matéria-prima. A Figura 12 mostra a gelatina obtida no processo de 

extração. 

 

Figura 12 – Gelatinas obtidas a partir de pés de frango peneiradas em a) Mesh 32 (500 mm), 
b) Mesh 28 (600 mm) e c) Mesh 16 (1.00 mm) 

 Pode-se verificar o aspecto geral da gelatina de pés de frango após a moagem e 

peneiração. Nota-se pequena diferença na coloração de acordo com o tamanho dos grânulos. 

A Figura 13 apresenta o aspecto visual da gelatina de fonte suína tradicionalmente utilizada.  
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Figura 13 – Aspecto visual de amostra de gelatina suína 

Fonte: Bueno (2008) 

  

 Comparando-se visualmente as amostras de gelatina oriundas de pés de frango 

expostas na Figura 12 com a gelatina suína exposta na Figura 13 verifica-se certa semelhança 

na coloração entre elas. 

 

  4.2.2 Composição centesimal 

 A tabela 5 apresenta a composição centesimal dos pés de frango encontrada por Alves 

e Prudêncio-Ferreira (2002). Verifica-se que o colágeno é cerca de 77,19% do total de 

proteínas existentes nos pés de frango com 15,45g/100g.  

Tabela 5 – Composição centesimal dos tarsos de frango (pés) 

Constituintes (%, base Úmida) Valor médio (g/100g) 
1.Umidade 64,455 
2.Proteínas totais 20,013 
                      2.1Colágeno 15,450 
3.Gordura 15,298 
4.Cinzas 0,234 

Fonte: Alves e Prudêncio-Ferreira (2002) 

 A composição centesimal dos pés de frango utilizados para a extração da gelatina, em 

relação ao teor de proteína, lipídeos, cinzas e umidade está apresentada na Tabela 6 e esses 

resultados estão próximos dos resultados relatados na Tabela 5.  

Tabela 6 – Composição centesimal das amostras de pés de frango e gelatina 

Parâmetro Analisado Pés de Frango Gelatina 
g/100g Desvio g/100g desvio 

Umidade 60,009 3,182 9,749 0,846 
Cinzas 9,943 1,694 4,807 1,839 
Lipídeos 12,875 1,928 6,919 1,401 
Proteína 17,173 1,781 78,525 1,65 
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 De acordo com Cliché et al. (2003) a proteína bruta, cinzas, gordura e teores de 

umidade dos pés de frango foram: 17,42; 12,04; 5,98 e 62,05% respectivamente (Tabela 7). 

Dados de uma patente chinesa indicaram que os pés de frango contêm um menor teor de 

proteína (17,42%) que a pele de bezerro (30-35%) e a pele de suíno (31%). O teor de umidade 

foi de 62,05% semelhante ao da pele de bezerro e suíno (60-73%), mas apresentou maior teor 

de cinzas (5,98%) que a pele de suíno (0,35%). Este maior teor de cinzas dos pés de frango 

pode ter sido causado pela presença de grande quantidade de resíduos ósseos. Enquanto que o 

teor de gordura bruta de pés de frango foi de 12,04% e variou entre a pele de suíno (20-25%) 

e pele de bezerro (1-10%) (ZHONGXING UNIVERSITY, 2003). 

 

Tabela 7 – Composição centensimal dos pés de frango 

 

Fonte: Cliché et al. (2003) 

 

 Segundo Bueno (2008) a proteína, umidade, lipídeo e cinzas da gelatina de suíno 

utilizada comercialmente são: 90; 10,5; 0,1 e 0,3% respectivamente. Como pode ser 

verificado na Tabela 6, a gelatina de pés de frango apresentou menor percentagem de umidade 

que a de suíno, isso pode ser devido à metodologia empregada no processamento da gelatina 

ou mais especificamente no tempo e/ou temperatura de secagem. A maior quantidade de 

cinzas na gelatina de pés de frango se deve à presença de resíduos ósseos, já que os pés de 

frango são utilizados integralmente para a extração do colágeno.  

 Observa-se que a gelatina de suíno apresenta maior quantidade de proteína que a de 

pés de frango e menor percentagem de lipídeo. As gelatinas que apresentam alto conteúdo em 

proteínas e baixos percentuais de gordura e de umidade refletem uma remoção eficiente de 

material lipídico e de água no processamento (JONGJAREONRAK et al., 2006). Tal 

afirmativa indica que a metodologia empregada na extração pode ser melhorada a fim de 

diminuir o teor de lipídeos.  

 

 4.2.3 Composição mineral 

 Os resultados da composição química das cinzas são apresentados na Tabela 8. Os 

macro-minerais (Na, Ca, K, Mg, P e S) de grande importância para a saúde humana estão 

Constituintes Resultados (%)
Umidade 62,05 
Proteína 17,42
Cinzas 12,04
Gordura 5,98 
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presentes e são a maioria dos elementos (99,44% do conteúdo de cinza) na composição de 

gelatina. 

 Como pode-se observar na Tabela 8, há alto nível de Na, de cerca de 6 mg/g, 

resultando em 28,546 mg de Na por cada 100g de gelatina em pó. Em ordem decrescente de 

quantidade em 100g de gelatina em pó, segue-se Mg, Ca, S e K, com conteúdo de 8,817, 

8,136, 7,236 e 4,105mg respectivamente.  

 O fósforo é um elemento importante para mudanças energéticas nas células, por 

transferências de adenosina trifosfato/adenosina difosfato (ATP/ADP), também este 

apresentou uma quantidade significativa na gelatina de pés de frango. 

 

Tabela 8 – Resultados da análise de ICP-MS da gelatina em pó extraída de pés de frango 

 Conteúdo em 
Cinzas (µg/g) 

± 
Conteúdo Total 

na Gelatina 
(mg/100g) 

Li 0.050 0.007 2.10-4 
Be 0.090 0.013 4.10-4 
B 0.050 0.008 2.10-4 

Na 5938 890.8 28.55 
Mg 1834 275.1 8.817 
Al 10.44 1.566 0.050 
Si 22.53 3.380 0.108 
P 168.1 25.22 0.808 
S 1505 225.8 7.236 
K 853.9 128.1 4.105 
Ca 1692 253.9 8.136 
Ti 2.060 0.309 0.010 
V 0.010 0.002 5.10-5 
Cr < l.d. - - 
Mn 0.100 0.016 5.10-4 
Fe 3.210 0.481 0.015 
Co < l.d. - - 
Ni 0.150 0.022 7.10-4 
Cu 1.350 0.202 0.006 
Zn < l.d. - - 
Br 5.700 0.855 0.027 
Sr 3.810 0.571 0.018 
Ag 1.300 0.195 0.006 
Cd < l.d. - - 
Sn 0.140 0.020 6.10-4 
Ba 1.970 0.295 0.009 
Pb 14.54 2.182 0.070 

< l.d. = Abaixo do limite de detecção 
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 Outros micro-minerais importantes para a saúde humana, tais como: Cu, Fe e Mn, 

também estão presentes na forma traços (0,04% do teor de cinzas). Da mesma forma, há a 

presença de elementos tóxicos, tais como Pb, Ba, Al, Li e Be, mas em pequenas quantidades o 

que não compromete este alimento (0,22% do teor de cinzas) (ALMEIDA et al., 2005;. 

ZIEGLER e SGARBIERI, 2009), sendo que todos os elementos são derivados da fonte de 

onde a gelatina foi obtida.  

 

4.2.4 Identificação das proteínas da gelatina por ATR-FTIR 

 Verificou-se que da proteína total obtida na composição centesimal da gelatina, cerca 

de 78,525g/100g como demonstrado na Tabela 5, em média 70,8991% trata-se 

especificamente de colágeno. Relacionando-se esse resultado com o conteúdo de proteína 

total existente nos pés de frango, cerca de 17,173 g/100g, verificou-se que a quantidade de 

colágeno na matéria-prima foi de 12,176 g/100g. 

A Figura 14 apresenta os espectros das gelatinas de pés de frango em pó e após ser 

gelatinizada. Os espectros das amostras exibem seus principais picos na região das amidas, 

como já demonstrado por Ahmad e Benjakul (2011) para a pele do peixe porco e por 

Muyonga et al. (2004), para a pele da perca do Nilo (Lates niloticus). Em ambos os estudos, a 

espectroscopia FTIR foi usada para monitorar as mudanças na estrutura funcional e 

secundária de grupos de amostras de gelatina obtidas dos peixes citados.  

Observando a Figura 14, nota-se que ambas as amostras de gelatinas apresentaram 

bandas de Amida I no número de ondas de 1652,01 cm-1. Para o peixe-porco foram 

observados valores de banda de vibração da Amida I entre 1.634,73 e 1.649,11 cm-1 

(AHMAD e BENJAKUL, 2011). Já Muyonga et al. (2004) mostraram que as Amidas I 

possuem bandas de vibração entre 1600 e 1700 cm-1, as quais são derivadas de quatro 

componentes. De acordo com Bandekar (1992) e Ahmad e Benjakul (2011), a Amida I vibra 

primariamente um grupo C=O, prolongando a sua vibração com contribuições do grupo CN, 

seguido de um estiramento e deformação devido a presença dos grupos CCN, e da flexão do 

plano-NH.  

Para Yakimeters et al. (2005) as características do pico da banda de vibração da 

Amida I são devido ao fato da estrutura da gelatina ser em forma de espiral. Ambos os 

autores, também associam as diferenças em espectros da Amida I às deformações dos 

diferentes polipeptídeos que a compõem, as quais são provocadas pelo longo tempo de 

extração. Isto leva a uma maior desordem molecular, devido ao desacoplamento térmico de 

ligações intermolecular cruzadas.  
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A menor amplitude apresentada na gelatina da Figura 14.a indica a maior interrupção 

de ligação intra-molecular e mais exposição de C=O. A menor amplitude é associada ao 

maior o grau na ordem molecular, devido à interação de C=O com cadeias adjacentes, através 

de ligações por ponte de hidrogênio (AHMAD e BENJAKUL, 2011). De acordo com 

Prystupa e Donald (1996) a perda de uma estrutura secundária, durante a extração, leva à 

redução na intensidade e estreitamento da área do pico, devido a associação de fragmentos de 

peptídeos. Ahmad e Benjakul (2011) também observaram esse comportamento em algumas 

amostras da gelatina de pele de peixe-porco extraídas por liofilização. 

 

 

Figura 14 – Espectro FTIR para as amostras de gelatina de pés de frango. a) gelatina em gel; 
b) gelatina em pó 

As amostras de gelatina de pés de frango apresentaram a banda característica da 

Amida II em um número de onda de 1539,87 cm-1. Estas amidas possuem seus modos 
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vibratórios atribuídos a uma combinação fora-da-fase do alongamento do grupo CN e do 

plano de deformação do grupo NH de peptídeos (BANDEKAR, 1992; LAVIALLE et al., 

1982). Para a gelatina de pele de peixe-porco, Ahmad e Benjakul (2011) encontraram valores 

das bandas de vibração da Amida II entre 1.539,69 e 1.549,87 cm-1. A menor amplitude 

apresentada na Figura 14.a indicando que as ligações N-H encontravam-se ligações α-hélices.  

Na mesma figura, pôde-se detectar a Amida III na vizinhança do número de ondas 

1241,29 cm-1. Muyonga et al. (2004) encontraram um valor similar para o número de onda 

(1240 cm-1) do pico da vibração da Amida III do peixe perca do Nilo (Lates niloticus). Já para 

as amostras de gelatina de pele do peixe-porco, as Amidas III foram detectadas entre 1.237,74 

e 1.206,03 cm-1 (AHMAD e BENJAKUL, 2011). De acordo com Jackson et al. (1995) os 

picos destas Amidas III são resultantes da combinação entre vibrações do alongamento da 

ligação C-N e da deformação da ligações N-H das amidas, bem como decorrentes do 

amortização das vibrações de grupos CH2 da estrutura principal de glicina e das cadeias 

laterias de prolina.  

A banda de vibração da Amida III está quase imperceptível para a amostra apresentada 

no espetro da Figura 14.a. Provavelmente isso ocorreu durante o aquecimento do meio 

durante o processo de extração do colágeno dos pés de frango. Já que isso leva a uma maior 

desordem molecular das estruturas, devido à transformação de uma α-hélice em uma estrutura 

aleatória de espiral e essas mudanças estão associadas à perda do estado de triple-hélice, o que 

resulta na desnaturação do colágeno da gelatina (MUYONGA et al., 2004).  

Algumas bandas de vibrações podem ser observadas com maior detalhe na Figura 

14.b, resultantes da degradação de algumas das Amidas, ou da presença de proteínas de cadeia 

menores derivadas da própria fonte de orígem da gelatina. De acordo com Ahmad e Benjakul 

(2011), Jackson et al. (1995) e Muyonga et al. (2004) os picos que se apresentam em bandas 

de vibrações em números de ondas menores do que 1.150 cm-1 são associados com a vibração 

do alongamento de ligações C-O de cadeias peptídicas pequenas e estão associadas à 

degradação de cadeias peptídicas. Além disso, bandas de absorção proeminentes em torno do 

número de ondas de 1070 e 1060 cm-1, surgem a partir do alongamento assimétrico de 

vibrações de grupos fosfato de proteínas fosforiladas acoplados aos CH2 dos resíduos de 

aminoácidos. 

No lado esquerdo da Figura 14, encontrou-se as Amidas A e B, com bandas de 

vibração nos números de onda de 3399,56 e 1652,01 cm-1. Este valor está de acordo com 

Doyle et al. (1975), que cita que estas vibrações são decorrentes do alongamento das 

vibrações do grupo N-H da Amida A, que geralmente se encontram na faixa de número de 
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ondas entre 3400 e 3440 cm-1. Entretanto, se o grupo N-H do peptídeo estiver envolvido em 

uma ligação por ponte de hidrogênio, há um deslocamento para baixo do alongamento desta 

vibração. Como se nota, para a gelatina da Figura 14.b, que sofreu um deslocamento na 

amplitude da banda de vibração, mostrando que o grupo de menor N-H deste peptídeo está 

envolvido em ligações por ponte de hidrogênio. 

Em seu estudo, Ahmad e Benjakul (2011) observaram que todas as amostras de 

gelatina da pele do peixe-porco também deslocaram a banda de vibração para baixo, tanto 

com relação a amplitude, quanto com relação ao número de ondas, que ficou entre 3293,18 e 

3300,66 cm-1. Kemp (1987) cita que a Amida A também tende a se juntar com o alongamento 

dos picos dos grupos CH2, quando os grupos de ácido carboxílico apresentam uma interação 

inter-molecular dimérica.  

Para as amostras de gelatinas de pés de frango, as bandas de vibrações, para a Amida 

B, foram encontradas no número de ondas de 2923,72 cm-1, as quais correspondem a força 

assimétrica vibração de =C-H, bem como -NH3
+. Ahmad e Benjakul (2011) encontraram as 

bandas de vibrações da Amida B entre os números de ondas de 3.073,13 e 3.165,97 cm-1, os 

quais citam que um menor número de onda para o pico da Amida B pode ser encontrado 

quando há uma interação dos grupos -NH3 de cadeias peptídicas.  

Desta forma, pode-se concluir que a estrutura secundária das gelatinas obtidas a partir 

dos pés do frango foram afetadas pelo pré-tratamento ácido e pelo tempo de extração e os 

peptídeos de baixo peso molecular formados durante o longo período de extração tornaram-se 

mais aptos a formar ligações covalentes cruzadas, durante o processo de secagem. Nesse 

sentido, é necessário a otimização do processo de extração da gelatina dos pés de frango a fim 

de se identificar os tratamentos ideais de forma a minimizar as alterações durante o 

processamento. 
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5. ESTUDO DA CONDIÇÃO ÓTIMA DE PRODUÇÃO DA GELATINA 
 

5.1 Avaliação das qualidades sensoriais 
 

A Figura 15 apresenta fotos de uma das amostras das gelatinas obtidas em cada uma 

das formulações apresentadas na Tabela 9.  

 

 

Figura 15 – Fotos de um ensaio com todas as formulações de gelatinas produzida a partir de 
tarsos de frango 

 

Visualmente pouco se nota de diferenças entre as amostras, neste caso, com relação ao 

atributo cor. Há uma leve diferença visual da amostra da Gelatina F com relação às demais. 

Entretanto, esta é uma amostra entre 50, assim, essa análise não visual não constata nada 

sobre a qualidade deste atributo “cor”. 

 A Tabela 9 mostra as médias de 50 análises, obtidas após tabulação de todos os dados 

sensoriais derivados das respostas atribuídas pelos provadores de ambos os sexos. As 

gelatinas de “A” a “G” representam as formulações experimentais enquanto a gelatina “H” 

representa a formulação comercial. 

Como se nota, a formulação da gelatina A, com menores concentrações de colágeno 

(gelatina) e de açúcar obteve os menores valores dentre as demais, sendo sua média inferior à 

4 pontos em escala hedônica (desgostei ligeiramente), percebe-se que a menor média obtida 

para a amostra A foi no atributo textura. 
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Tabela 9 - Resultados médios para as avaliações dos consumidores para os atributos sensoriais 
das amostras de gelatinas de tarsos de frango 

Amostras Cor Aroma Sabor Textura Aspecto Geral 
Gelatina A 3,76a 2,68b 2,60c 2,32d 2,8e

Gelatina B 4,60a 3,10b 2,70c 5,88d 3,72e

Gelatina C 4,38a 4,16b 4,18c 3,64d 3,64e

Gelatina D 5,92a 5,30b 5,76c 6,76d 6,06e

Gelatina E 4,76a 4,08b 4,28c 5,30d 4,9e

Gelatina F 4,72a 4,54b 4,14c 4,40d 4,3e

Gelatina G 5,90a 4,90b 5,16c 6,10d 5,32e

Gelatina H 7,32a 7,36b 7,34c 7,2d 7,26e

Obs: letras iguais na mesma coluna indicam que não há diferenças significativas entre as mostras à um nível de 
confiança de 95%, t0,05, (98) = 1,66 

Já a formulação com maiores valores de concentrações dos fatores, a gelatina D, 

obteve as maiores médias sensoriais para todos seus atributos sensoriais, alcançando valores 

próximos aos 6 pontos em escala hedônica (gostei ligeiramente). 

As amostras da gelatina de formulação G apresentou valores sensoriais acima dos 5 

pontos em escala hedônica, inclusive próximos dos valores da gelatinas D, mas como ela é 

uma das triplicatas do ponto central (gelatinas E, F e G) e seus pares não conseguiram 

desempenho semelhante, não se pode indicar a gelatina G como uma das melhores, já que se 

fossem somadas as 150 análises das três gelatinas a média seria inferior aos 5 pontos em 

escala hedônica. Mesmo assim, a avaliação estatística, pelo teste T, mostrou que não existem 

diferenças significativas entre todas as formulações de gelatinas. 

De acordo com Resurreccion (2003), a análise sensorial é necessária para melhor 

entender a linguagem do consumidor, nesse sentido, ressalta-se que no processo de 

desenvolvimento de produtos nas indústrias alimentícias, antes de serem lançados no mercado 

estes produtos devem passar por uma série de testes, inclusive análises sensoriais.  

Dentro desse contexto pode-se verificar a superioridade nas médias obtidas pela 

amostra H na Tabela 9, por tratar-se de uma amostra de marca comercial forte reconhecida no 

mercado, passou por todas as fases de melhoria em sua formulação até seu lançamento no 

mercado. A Figura 16 mostra os valores obtidos pelas amostras, em escala hedônica, 

representados graficamente.  

Pode-se observar que há um destaque da gelatina de formulação H seguida pela 

formulação D sobre as demais amostras, indicando-as como as melhores dentre as demais 

amostras, como já foi citado acima. 
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Figura 16 – Resultados sensoriais para as análises das gelatinas, expressos em escala hedônica 

 

Devido a ampla variação entre as médias obtidas na análise sensorial das gelatinas 

apresentadas na Tabela 9, é interessante a exposição dos valores do teste t Student para a 

confirmação do fato de não ter sido encontrado diferença significativa entre as amostras. 

Dessa forma, as Tabelas 10, 11, 12, 13 e 14 apresentam os valores do teste t Student 

encontrados na avaliação sensorial. 

 

Tabela 10 – Resultados dos valores calculados para o teste t Student de acordo com a 
avaliação dos consumidores para a cor das amostras de gelatinas de tarsos de frango 

 
Valores calculados para o teste t Student 

Amostras B C D E F G H 
A 0,072619ª 0,053599a 0,184828a 0,08645ª 0,082993ª 0,185004ª 0,307764ª
B   0,019019a 0,112209a 0,013832a 0,010374a 0,112386ª 0,235146ª
C     0,131229ª 0,032851a 0,029393a 0,131405ª 0,254165ª
D       0,098377a 0,101835a 0,000176ª 0,122936ª
E         0,003458ª 0,098554ª 0,221314ª
F           0,102012ª 0,224772ª
G             0,12276ª

Obs: letras iguais indicam que não há diferenças significativas entre as mostras à um nível de confiança de 95%, 
t0,05, (98) = 1,66 
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 Com relação ao atributo cor apresentado na Tabela 10, todos os valores foram 

inferiores ao t tabelado de 1,66, sendo as maiores diferenças, porém não significativas, 

encontradas entre as formulações “A” e “H” e as menores para “D” e “G”.  

 

Tabela 11 – Resultados dos valores calculados para o teste t Student de acordo com a 
avaliação dos consumidores para o aroma das amostras de gelatinas de tarsos de frango 

 Valores calculados para o teste t Student 
Amostras B C D E F G H 

A 0,033895ª 0,119441ª 0,211443ª 0,112985ª 0,150108ª 0,179161ª 0,377691ª
B   0,085545ª 0,177547ª 0,079089ª 0,116213ª 0,145266ª 0,343796ª
C     0,092002ª 0,006456ª 0,030667ª 0,05972ª 0,258251ª
D       0,098458ª 0,061335ª 0,032281ª 0,166249ª
E         0,037124ª 0,066177ª 0,264707ª
F           0,029053ª 0,227583ª
G             0,19853ª

Obs: letras iguais indicam que não há diferenças significativas entre as mostras à um nível de confiança de 95%, 
t0,05, (98) = 1,66 

 

 De acordo com a Tabela 11, as médias que mais obtiveram diferenças no atributo 

aroma, porém não significativas já que foram todas inferiores ao valor de t0,05, (98) = 1,66, 

foram entre as amostras “E” e “C”, as menores diferenças foram entre as amostras “G” e “F”, 

ressalta-se que as amostras “E”, “F” e “G” foram os pontos centrais no planejamento 

experimental apresentando portanto formulações idênticas. 

 

Tabela 12 – Resultados dos valores calculados para o teste t Student de acordo com a 
avaliação dos consumidores para a textura das amostras de gelatinas de tarsos de frango 

 Valores calculados para o teste t Student 
Amostras B C D E F G H 
A 0,050385ª 0,085266ª 0,286804ª 0,192495ª 0,134359ª 0,244171ª 0,315226ª
B   0,144694ª 0,056844ª 0,037465ª 0,095601ª 0,014211ª 0,085266ª
C     0,201538ª 0,107229ª 0,049093ª 0,158905ª 0,22996ª
D       0,09431ª 0,152446ª 0,042633ª 0,028422ª
E         0,058136ª 0,051676ª 0,122732ª
F           0,109812ª 0,180868ª
G             0,071055ª

Obs: letras iguais indicam que não há diferenças significativas entre as mostras à um nível de confiança de 95%, 
t0,05, (98) = 1,66 

 

 A Tabela 12 expõe os valores do test t Student para o atributo textura. Verifica-se que 

o menor valor obtido está entre as amostras “G” e “B”, indicando certa semelhança na 
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preferência referente a textura dessas duas amostras. O valor que mais se aproximou de t0,05, 

(98) = 1,66 foi encontrado entre as amostras “H” e “A”, indicando maior diferença na textura 

dessas duas amostras assim como na encontrada no atributo cor entre as mesmas já citado.   
 

Tabela 13 – Resultados dos valores calculados para o teste t Student de acordo com a 
avaliação dos consumidores para o sabor das amostras de gelatinas de tarsos de frango 

 Valores calculados para o teste t Student 
Amostras B C D E F G H 
A 0,038087ª 0,120355ª 0,240711ª 0,127973ª 0,117308ª 0,195006ª 0,361066ª
B   0,112738ª 0,233093ª 0,120355ª 0,109691ª 0,187389ª 0,353449ª
C     0,120355ª 0,007617ª 0,003047ª 0,074651ª 0,240711ª
D       0,112738ª 0,123402ª 0,045705ª 0,120355ª
E         0,010664ª 0,067033ª 0,233093ª
F           0,077698ª 0,243758ª
G             0,16606ª

Obs: letras iguais indicam que não há diferenças significativas entre as mostras à um nível de confiança de 95%, 
t0,05, (98) = 1,66 

 

 Com relação ao atributo sabor, conforme é apresentado na Tabela 13, também as 

amostras que obtiveram maior diferença entre si foram “H” e “A” e as que apresentaram 

menor valor foram“F” e “C” demonstrando semelhança entre as mesmas no atributo em 

questão. Todos os valores do teste t Student foram menores que o t tabelado t0,05, (98) = 1,66, 

indicando não haver diferença significativa entre as amostras. 

 

Tabela 14 – Resultados dos valores calculados para o teste t Student de acordo com a 

avaliação dos consumidores para o aspecto geral das amostras de gelatinas de tarsos de frango 

 Valores calculados para o teste t Student 
Amostras B C D E F G H 
A 0,072148 0,065874 0,255656 0,164686 0,117633 0,197623 0,349762
B   0,006274 0,183507 0,092538 0,045485 0,125475 0,277614
C     0,189781 0,098812 0,051758 0,131749 0,283887
D       0,090969 0,138023 0,058032 0,094106
E         0,047053 0,032937 0,185076
F           0,07999 0,232129
G             0,152139

Obs: letras iguais na mesma coluna indicam que não há diferenças significativas entre as mostras à um nível de 
confiança de 95%, t0,05, (98) = 1,66 

 Em geral, todos os valores calculados para o teste t Student foram inferiores ao valor 

de t tabelado (t0,05, (98) = 1,66) comprovando a inexistência de diferença significativa entre as 

amostras.  A Tabela 14 demonstra novamente que a maior diferença para o atributo aspecto 

geral foi entre as amostras “A” e “H” e menor diferença entre “C” e “B”.  
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5.2 Otimização do processo  
 

Após regressão pelo método dos mínimos quadrados os modelos apresentados pelas 

Equações 5.1, 5.2 , 5.3 e 5.4 expostas na Tabela 15, foram obtidos, sendo que 1x  representa a 

variável quantidade de material colagenoso e 2.x  representa a variável quantidade de açúcar 

como já exposto no planejamento fatorial. A interferência mútua das variáveis é representada 

por 21.xx . Os valores das correlações estão próximos da unidade, embora não tenham sidos os 

melhores indicados pela literatura, mas isso não desmerece a validade dos modelos.  
 

Tabela 15 – Equações que representam os modelos que mais se ajustaram às qualidades 

sensoriais das gelatinas de pés de frango 

Equações Correlação (R) Equação 
2121 ..18,0.48,0.60,086,4 xxxxCor +++= 0,8139 5.1 

2121 ..18,0.92,0.39,011,4 xxxxAroma +++= 0,8827 5.2 
2121 ..37,0.16,1.42,012,4 xxxxSabor +++= 0,9036 5.3 

2121 ..11,0.55,0.67,191,4 xxxxTextura +++= 0,9249 5.4 
2121 ..38,0.80,0.84,028,4 xxxxalAspectoGer +++= 0,8894 5.5 

 

Como se nota, todos os modelos apresentam uma dependência hiperbólica dos fatores 

com as respostas. Modelos semelhantes foram obtidos por Almeida et al. (2008) quando 

avaliaram a dependência da aparência, aroma e sabor com os fatores concentração de açúcar e 

massa da polpa de acerola para os vinhos da mesma fruta. Os autores também não 

apresentaram ajustes tão bons, mas foram tão próximos da unidade quanto os obtidos neste 

trabalho. 

A equação 5.1 mostra que a influência das concentrações dos parâmetros são 

semelhantes nas respostas obtidas para o parâmetro sensorial cor, já que este está associado 

exclusivamente à adição do corante. As concentraçoes semelhantes de corantes de ambas 

gelatinas é notado nas Equações 5.2 e 5.3, a influência da concentração de açúcar foi mais 

significativa que a influência da concentração de gelatina (colágeno) sobre os atributos 

sensoriais aroma e sabor. Almeida et al. (2008) mostrou que o açúcar tem grande influência 

nas respostas  atribuídas para o sabor.  

A Equação 5.4, mostra que houve uma influência maior da concentração de gelatina 

que a de açúcar na avaliação sensorial da textura das gelatinas, o que é bem associado ao fato 

da maior quantidade de gelatina (colágeno) atribuir uma textura mais rígida às gelatinas, que 

levam às boas aceitações dos consumidores. Estes comportamentos também já foram 

observados por outros autores (OSAWA et al., 2009; ROMAN et al., 2009; ROMAN, 2007). 
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As Figuras 17, 18, 19, 20 e 21 apresentam as superfícies de respostas geradas após a 

otimização do processo de produção da gelatina obtida a partir de tarsos de frango, nas 

condições estudadas neste trabalho. Uma análise geral mostra que à medida que se aumenta a 

quantidade de açúcar e gelatina (colágeno), obtém-se uma melhor aceitação do produto em 

todas as qualidades sensoriais.  

 
Figura 17 – Superfície de resposta para a avaliação da condição ótima para a cor da gelatina 

 

Figura 18 – Superfície de resposta para a avaliação da condição ótima para o aroma da 
gelatina  
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Figura 19 – Superfície de resposta para a avaliação da condição ótima para o sabor da gelatina 

 
 

 

Figura 20 – Superfície de resposta para a avaliação da condição ótima para a textura da 
gelatina 
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Figura 21 – Superfície de resposta para a avaliação da condição ótima para o aspecto geral da 
gelatina 
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ESTUDO DA COMPARAÇÃO DE SABORES 
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6. ESTUDO DA COMPARAÇÃO ENTRE SABORES 
 

6.1 Comparação sensorial de gelatinas sabor abacaxi 
 

 A Figura 22 apresenta duas amostras de gelatina produzidas para as análises sensoriais 

com sabor de abacaxi. Nota-se pequena diferença nas cores, sendo que a gelatina comercial 

apresentou coloração amarela mais clara que a verificada na experimental. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Amostras de gelatinas de abacaxi experimental (a) e abacaxi comercial (b) 
 

A Tabela 16 expõe os valores médios obtidos na análise sensorial da gelatina de pés de 

frango e da amostra comercial. De acordo com os resultados obtidos no teste de escala 

hedônica das amostras de gelatina, não foi evidenciada diferença a 5% de significância entre 

as amostras para aroma, cor, sabor e textura. 

 

Tabela 16 – Avaliação das qualidades sensoriais das gelatinas de pés de frango sabor abacaxi 

Valores Sensoriais Médios 

Amostras Aroma Cor Sabor Textura 

Gelatina Abacaxi Comercial 7,0 ª 7,1 ª 7,1 ª 6,8 ª 

Gelatina Abacaxi Experimental 7,1 ª 7,5 ª 6,3 ª 6,5 ª 

a,a = Letras iguais na mesma coluna indicam que não há diferenças significativas entre as amostras 

 

 Contudo, analisando as médias obtidas, verifica-se que para aroma e cor a gelatina de 

abacaxi experimental apresentou-se ligeiramente superior indicando classificação entre 

“gostei moderadamente” e “gostei muito”, enquanto para sabor e textura a gelatina comercial 
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apresentou médias ligeiramente superiores com classificação obtida entre “gostei 

ligeiramente” e “gostei moderadamente”.  

 Identificou-se pequena diferença no atributo “textura”. Supõe-se que essa pequena 

diferença nas médias desse atributo deve-se ao fato de que a gelatina experimental de abacaxi 

apresentou-se mais consistente que os produtos disponíveis no mercado, causando certa 

estranheza aos consumidores habituados a produtos de consistência menor. O que pode ser 

comprovado pela quantidade de água presente nas amostras, já que uma quantidade maior de 

água na composição torna o produto menos consistente do que outro.  

 A Figura 23 apresenta os valores sensoriais em escala hedônica para uma melhor 

compreensão dos resultados. Verificam-se dois atributos, sendo aroma e cor, em que a 

gelatina experimental demonstrou certa superioridade em relação à comercial enquanto que o 

no atributo sabor a comercial apresentou-se superior demonstrando a necessidade de um 

estudo mais aprofundado a fim de melhorar tal atributo. 

 

 

Figura 23 – Distribuição, em escala hedônica, dos valores obtidos para as qualidades 

sensoriais das gelatinas 
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A Figura 24 revela a disponibilidade em se consumir as amostras de gelatinas sabor de 

abacaxi disponibilizadas na avaliação sensorial.  

 

 

Figura 24 – Freqüência dos valores atribuídos em disponibilidade de se consumir o produto 

 

Verifica-se que a freqüência dos valores atribuídos pelos provadores para a gelatina 

experimental, foi ligeiramente superior nas classificações “consumiria de vez em quando” e 

“consumiria sempre que pudesse” onde a formulação gelatina de abacaxi experimental (GA) 

destacou-se com 16,6% e 26,6%, respectivamente; enquanto a Gelatina comercial (GAC) 

apresentou 6,6% e 23,3% da freqüência dos valores atribuídos respectivamente.  

Em geral cerca de 83% dos provadores assumiram a intenção de consumir a gelatina 

experimental sabor abacaxi, somando-se os valores de “consumiria todos os dias”, 

“consumiria sempre”, consumiria sempre que pudesse”, “consumiria de vez em quando” e 

“consumiria sempre que tivesse oportunidade”, demonstrando boa aceitabilidade do produto. 

 

6.2 Comparação sensorial de gelatinas sabor uva 
 

A Figura 25 apresenta duas amostras de gelatina produzidas para as análises sensoriais 

com sabor de uva. Nota-se uma diferença entre as cores da amostra de gelatina comercial (b), 

de um roxo mais intenso na amostra de gelatina obtida dos tarsos de frango (a). Entretanto 

isso não refletiu em diferenças significativas entre as amostras, com relação ao atributo cor. 
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Figura 25 – Amostra de gelatina de uva experimental (a) e gelatina de uva comercial (b) 

 

A Tabela 17  mostra os valores médios da análise sensorial da gelatina de pés de frango 

e da amostra comercial. Analisando-se as médias obtidas, verifica-se que a gelatina comercial 

apresentou valores próximos ou superiores a 8, para todas as qualidades sensoriais, indicando 

que a maioria dos provadores responderam que “gostaram muito” dessa gelatina. Já para a 

gelatina de pés de frango os valores oscilaram próximos dos 7, indicando que a maioria dos 

provadores, responderam que “gostaram” desta gelatina.  

 

Tabela 17 – Avaliação das qualidades sensoriais das gelatinas de pés de frango sabor Uva 

Valores sensoriais médios 

Amostras Cor Aroma Sabor Textura 

Gelatina uva comercial 8,3ª 8,1c 8,3d 7,9f 

Gelatina uva experimental 7,5b 7,7 c 6,9e 6,3f 

a,b = Letras diferentes na mesma coluna indicam que há diferenças significativas entre as amostras 

 

A análise estatística por t Student mostrou que não existem diferenças significativas 

entre as amostras para os atributos aroma e textura. Entretanto, diferenças significativas entre 

os sabores das amostras foram observadas, sendo que a gelatina comercial se destacou sobre a 

obtida dos tarsos de frango; embora isso não a desqualifique, já que seu valor “6,9” alcança a 

escala do “gostei moderadamente”.  

Com relação à cor dos produtos, a gelatina de uva comercial apresenta-se levemente 

transparente, enquanto a experimental a cor destacou-se sendo mais escura, como pode ser 

verificado na Figura 25. Entretanto, essas diferenças constatadas na avaliação das gelatinas 
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não causaram impacto negativo aos atributos avaliados nos testes sensoriais em ambas as 

amostras. 

A Figura 26 apresenta os valores sensoriais das amostras sabor uva experimental e uva 

comercial em escala hedônica para uma melhor compreensão dos resultados demonstrando 

que as médias se distanciam mais para valores de sabor, seguido pelo de textura concordando 

com a análise estatística. 

 

 

Figura 26 – Distribuição, em escala hedônica, dos valores obtidos para as qualidades 
sensoriais das gelatinas sabor uva 

 

A Figura 27 apresenta as respostas para a disponibilidade em se consumir as amostras 

de gelatinas obtidas das respostas do teste sensorial.  

Percebe-se que os valores atribuídos pelos provadores para as intenções de consumo 

da formulação sabor uva comercial foram ligeiramente superiores e apresentaram menor 

rejeição ao seu consumo em relação aos valores obtidos para a formulação sabor uva 

comercial.  
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Figura 27 – Freqüência dos valores atribuídos em disponibilidade de se consumir o produto 
 

Já para a intenção “consumiria de vez em quando” a formulação gelatina experimental 

destacou-se com 26,6% enquanto a gelatina comercial apresentou 16,6% da freqüência dos 

valores atribuídos. Entretanto, assim como a gelatina de abacaxi, mais de 83% dos avaliadores 

responderam que têm intenções de consumir a gelatina obtida de tarsos de frango, indicando 

que esta também pode ser comercializada, pois sua aceitação foi alta. 
 

6.3 Comparação sensorial de gelatinas sabor limão 
 

 Assim como as gelatinas de abacaxi e uva, as amostras de gelatinas de limão também 

demonstraram diferenças na coloração, sendo a comercial mais clara que a experimental, 

como pode ser verificado na Figura 28. 

 

Figura 28 – Amostras de gelatinas de limão experimental (a) e limão comercial (b) 
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A Tabela 18 apresenta os valores médios obtidos na análise sensorial da gelatina de 

pés de frango e da amostra comercial sabor limão. 

 

Tabela 18 – Avaliação das qualidades sensoriais das gelatinas de pés de frango sabor limão 

Valores sensoriais médios 

Amostras Aparência Aroma Sabor Textura Aspecto geral 

Gelatina limão experimental 6,58a 3,2b 4,5d 6,76f 5,38g 

Gelatina limão comercial 7,54a 6,24c 7e 7,44f 7,34h 
a,b = Letras diferentes na mesma coluna indicam que há diferenças significativas entre as amostras 

 

Foram encontradas diferenças significativas entre as médias sensoriais das gelatinas 

nos atributos aroma, sabor e aspecto geral.  

As menores médias obtidas foram para o atributo aroma de ambas amostras, sendo que 

para a experimental foi menor, devido à dificuldade de se retirar o odor característico de 

frango.  

Essa mesma dificuldade foi verificada em gelatinas de peixes, que segundo Bueno 

(2008), uma dificuldade técnica na produção de gelatina de peixe para consumo humano tem 

sido a tentativa de eliminar o odor desagradável do produto.  

As médias obtidas para aparência, textura e aspecto geral da gelatina experimental 

indicaram classificação entre “gostei ligeiramente” e “gostei regularmente”, sendo que em 

todos os atributos a gelatina comercial demonstrou superioridade.  

 De uma forma geral, verificou-se que as médias encontradas para a gelatina 

experimental sabor limão foram menores que para as gelatinas sabor uva e abacaxi, isso pode 

ser devido à preferência dos consumidores por esses sabores em relação ao de limão.  

 Outro fator que pode ter influenciado nos resultados é a adequação à situação de 

consumo, que segundo Cardello e Schutz (1996), pode influenciar na aceitabilidade do 

produto. A avaliação sensorial foi realizada no período entre 07:30 e 10:00 horas da manhã e 

sabe-se que a gelatina é considerada uma sobremesa, tradicionalmente consumida após as 

refeições. Nesse sentido, o período de realização da análise sensorial pode ter contribuído para 

a obtenção de médias baixas para todas as amostras, tanto comercial quanto experimental. A 

Figura 29 apresenta os valores sensoriais em escala hedônica.  
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Figura 29 – Distribuição, em escala hedônica, dos valores obtidos para as qualidades 

sensoriais das gelatinas sabor limão 

 

 Verificou-se que os atributos que mais se aproximaram das médias obtidas pela 

gelatina comercial foram textura e aparência, enquanto que em aroma e sabor, a gelatina 

comercial demonstrou certa superioridade. A Figura 30 apresenta a intenção de compra das 

amostras de gelatinas sabor limão disponibilizadas na avaliação sensorial.  

 

 

Figura 30 – Freqüência dos valores atribuídos em intenção de compra das gelatinas sabor 
limão 
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 Com relação à intenção de compra, como pode ser verificado na Figura 30, cerca de 

28 e 38% dos julgadores assinalaram que “provavelmente comprariam” e “tinham dúvidas se 

comprariam” respectivamente, a gelatina experimental se a encontrassem no mercado.  

 Apenas 2% dos provadores certamente comprariam a gelatina experimental e 18% 

certamente não a comprariam. Porém, de uma forma geral, 68% dos julgadores poderiam vir a 

comprar o produto, somando-se os valores atribuídos à certamente compraria, provavelmente 

compraria e tenho dúvidas se compraria.  

 Comparando-se os resultados das análises sensoriais para as três formulações sabores 

abacaxi, uva e limão, verificou-se uma maior aceitação pelos provadores dos sabores abacaxi 

e uva, enquanto que para o sabor limão houve maior rejeição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
 
 
 
 
 

VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROCESSO 

PRODUTIVO  
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7. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE 

GELATINA 

 

7.1 Processo produtivo 
 

 Baseando-se no Grupo Gelita®, a Figura 31 apresenta o fluxograma do processo 

produtivo de uma fábrica de extração de gelatina com capacidade de 24 toneladas de pés de 

frango por dia para produção de 39,08 kg/h de gelatina em pó. Verifica-se primeiramente dois 

tanques de lavagem com capacidade de 15m³ cada, local onde se realizaria a lavagem dos pés 

de frango. 

 
Figura 31 – Fluxograma de produção de gelatina de tarsos de frango em uma pequena 

empresa 
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 Posteriormente há dois tanques utilizados no pré-tratamento com a mesma 

capcacidade dos tanques de lavagem. Nesses tanques a matéria-prima é colocada por 

determinado tempo de molho em ácido acético. Após, os pés de frango são enxaguados e vão 

para o tanque de extração, responsável pela extração do material colagenoso a 

aproximadamente 60°C por 8 horas. O líquido resultante é filtrado seguindo para o 

evaporador a 90°C, local onde permanecerá até atingir aproximadamente 30% da quantidade 

inicial da solução, processo esse denominado de concentração. O produto é então resfriado e 

em forma de gel é extrusado caindo em formato de “macarrão” no secador, local onde 

permanece à aproximadamente 55°C por 10 a 13 horas. A gelatina seca é moida, 

posteriormente o pó é misturado e embalado para só então seguir para a expedição. 

  

7.2 Investimento 

Para a implantação de uma empresa de extração de gelatina levou-se em consideração 

a Figura 31  e pôde-se elaborar a Tabela 19 que apresenta o investimento necessário para se 

começar essa empresa. 

Tabela 19 – Investimento para uma empresa de gelatina 

Item Discriminação Qtde.  Valor Total (R$) 
1 Barracão com 850m² 1  R$      600.000,00a 
2 Balança eletrônica 20kg 1  R$             848,00b 
3 Tanques de lavagem com misturador (15m³) 2  R$        55.000,00c 
4 Evaporador dois efeitos 10m³  1  R$        60.000,00d 
5 Tacho encamisado com misturador para cozimento (15m³) 2  R$      110.000,00e 
6 Secador com esteira 10m³ 1  R$        80.000,00f 
7 Balança (Plataforma digital de aço inox - 1000 Kg) 1  R$          6.585,00g 
8 Mesa preparo de inox 140X90 1  R$             845,00h 

9 Moinho de martelos 500kg/h 1  R$        12.000,00i 
10 Câmara frigorífica para congelados (2,60 x 2,30 x 2,80) 1  R$        20.240,00j 

11 
Caldeira a óleo com capacidade para a produção de 12.000 kg / 
vapor/hora  1  R$      220.000,00l 

12  Balança Ensacadeira eletrônica (sacos de 20 a 60kg) 1 R$        49.000,00m 
13 Utensílios em geral  1  R$          2.000,00n 
14 Equipamentos de escritório 1  R$          2.600,00o 
15 Veículo Utilitário 1  R$        25.000,00p 
16 Misturador em V 200L 1  R$        20.000,00q 

17 Extrusora 1  R$        60.000,00s 
18 Filtro 1  R$        55.000,00t

Total 20  R$  1.379.118,00 
Fonte: Cleide Imóveis (2011) (a); Balanças Online (2011) (b, g); Mfrural (2011) (c, e, t); Alibaba (2011)  (d,f); 
Engefrio (2011) (h); Máquinas Sigma (2011) (i,q); Bandeirantes Refrigeração (2011) (j); Guia Usados e Serviços 
(2011) (l); Lemaqui (2011) (m); Martimaq (2011), Americanas (2011) (n,o); Usadofacil (2011) (p); Metalúrgica 
MS Souza (2011) (s). 
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 Verificando-se a Tabela 19, em um projeto industrial para extração de gelatina de pés 

de frango, o investimento inicial será de R$1.379.118,00 sendo que, o maior investimento é o 

da compra do barracão para a instalação da fábrica e depois a caldeira. Considerou-se para a 

concessão de tais investimentos o financiamento pelo BNDES. 

 
7.3 Previsão de custos 
 

Para o levantamento dos custos fixos, foi necessário realizar o cálculo da depreciação 

dos equipamentos demonstrados na Tabela 20. Seguiu-se como base para o cálculo a 

metodologia descrita por Sebrae (1999), sendo a depreciação linear, em que a vida útil das 

máquinas, equipamentos e veículos foi de 10 anos, depreciando-se 10% ao ano e dos 

utensílios a vida útil considerada foi de 20 anos, depreciando-se 5% ao ano. 

 

Tabela 20 – Depreciação anual e mensal 

Item Discriminação Vida % Valor Total Depreciação anual 
1 Barracão com 850m² 25 4 600.000 24.000
2 Balança eletrônica 20kg 10 10 848 84,8
3 Tanques de lavagem 10 10 110.000 11.000
4 Evaporador dois efeitos   10 10 60.000 6.000
5 Tacho encamisado  10 10 110.000 11.000
6 Secador com esteira 10m³ 10 10 80.000 16.000
7 Balança  10 10 6.585 658,5
8 Mesa preparo de inox 20 5 845 42,25
9 Moinho de martelos 10 10 12.000 1.200
10 Câmara frigorífica  10 10 20.240 2.024
11 Caldeira a óleo  10 10 220.000 22.000
12 Balança Ensacadeira eletrônica  10 10 49.000 4.900
13 Utensílios em geral 20 5 2.000 100
14 Equipamentos de escritório 5 20 2.600 520
15 Veículo Utilitário 5 20 25.000 5.000
16 Misturador em V  10 10 20.000 2.000
17 Extrusora 10 10 60.000 6.000
18 Filtro 10 10 55.000 5.500

Total R$           118.029,55 
Depreciação Mensal R$              9.835,80 

 

 Os itens de maior depreciação, conforme a Tabela 20 são o barracão com cerca de 

R$24.000,00/ano, a caldeira com R$22.000,00 e o secador com  R$16.000,00/ano. 
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 Para manutenção utilizou-se a taxa de 4% ao ano sobre os valores iniciais 

(MENEGUZZO e RIZZON, 2006) levando em consideração a estimação da vida útil dos 

equipamentos conforme a Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Manutenção anual e mensal 

Discriminação Qtde. Valor Total (R$) 
Vida 
útil 

Taxa de 
manutenção 

(4%) 
Conservação e 

reparos total (R$) 
Barracão 1 600.000,00 25 0,04 960 
Balança eletrônica 1 848 10 0,04 3,39 
Tanques de lavagem com misturador 2 110.000,00 10 0,04 440,00 
Evaporador dois efeitos 1 60.000,00 10 0,04 240,00 
Tacho encamisado com misturador 2 110.000,00 10 0,04 440,00 
Secador com esteira 10m³ 1 80.000,00 10 0,04 320,00 
Balança 1 6.585,00 10 0,04 26,34 
Mesa preparo de inox 1 845,00 20 0,04 1,69 
Moinho de martelos 500kg/h 1 12.000,00 10 0,04 48,00 
Câmara frigorífica para congelados 1 20.240,00 10 0,04 80,96 
Caldeira a óleo 1 220.000,00 10 0,04 880,00 
Balança Ensacadeira eletrônica 1 49.000,00 10 0,04 196,00 
Utensílios em geral 1 2.000,00 20 0,04 4,00 
Equipamentos de escritório 1 2.600,00 5 0,04 20,80 
Veículo Utilitário 1 25.000,00 5 0,04 200,00 
Misturador em V 200L 1 20.000,00 10 0,04 80,00 
Extrusora 1 60.000,00 10 0,04 240,00 

Filtro 1 55.000,00 10 0,04 220,00 

Total Anual 3861,18 

Total Mensal 321,77 
 

 Os gastos previstos com manutenção mensal e anual demonstrados na Tabela 21, 

foram maiores para o barracão com R$960,00 seguido pela caldeira com R$880,00 e menores 

para os ítens: mesa de preparo, utensílios, balança eletrônica e equipamentos de escritório, 

indicando para os equipamentos do setor de produção maiores cuidados com manutenção.  

 Para compor os custos fixos, levou-se em consideração a mão-de-obra permanente 

como o pessoal dos setores administrativo e da limpeza com os salários e encargos sociais 

conforme as Tabelas 23 e 24, optando pelo sistema de recolhimento de impostos chamado de 

Lucro Real. 

De acordo com o art. 247 do RIR/1999, lucro real é o lucro líquido do período de 

apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela 
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legislação fiscal. O lucro real é determinado a partir do lucro líquido do período de apuração, 

obtido na escrituração comercial, antes da provisão para o imposto de renda (BRASIL, 2011). 

 Tal sistema corresponde a um recolhimento de impostos representado na Tabela 22, 

que por sua vez foi utilizado para o cálculo de encargos sociais e trabalhistas.  

 

Tabela 22 – Encargos sociais e trabalhistas sobre os salários 

 

Fonte: Zanluca (2011) 

  
 De acordo com a Tabela 22 e levando em consideração o sistema que se enquadra a 

empresa, o total de encargos sobre um salário é de 96,75% e dessa forma pôde-se calcular os 

custos com encargos. 

 

Tabela 23 – Gastos com salários da mão-de-obra permanente 

Discriminação Qtde. Salário mensal 
unitário 

Total salário 
mensal  

Total salário 
anual  

Recepcionista 1  R$        818,00   R$        818,00   R$        9.816,00  
Porteiro 2  R$        886,00   R$     1.772,00   R$      21.264,00  
Auxiliar administrativo 1  R$        886,00   R$        886,00   R$      10.632,00  
Administrador 1  R$     3.755,00   R$     3.755,00   R$      45.060,00  
Vendedor 1  R$     1.090,00   R$     1.090,00   R$      13.080,00  
Auxiliar de limpeza 2  R$        817,50   R$     1.635,00   R$      19.620,00  
TOTAL 8  R$    8.252,50   R$    9.956,00   R$    119.472,00  

Fonte: Guia Rh (2011). 

 

 Verifica-se na Tabela 23 os profissionais necessários que fazem parte da mão-de-obra 

permanente sendo o maior salário para o Administrador, seguido pelo vendedor e auxiliar 

administrativo. 

 

Encargos Trabalhistas (%) 

13° salário 9,75% 

Férias 13,00% 

DRS – Descanso Semanal Remunerado 16,99% 

Encargos Sociais (%) 

Total Previdenciário 40,80% 

Previdenciário s/13°/Férias/DSR 16,21% 

SOMA BÁSICO 96,75% 
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Tabela 24 – Gastos com encargos sociais 

Discriminação Qtde. Encargo 
unitário (R$) 

Total encargo 
mensal 

Total encargo 
anual (R$) 

Recepcionista 1  R$        791,42   R$        791,42   R$        9.496,98  
Porteiro 2  R$        857,21   R$     1.714,41   R$      20.572,92  
Auxiliar administrativo 1  R$        857,21   R$        857,21   R$      10.286,46  
Administrador 1  R$     3.632,96   R$     3.632,96   R$      43.595,55  
Vendedor 1  R$     1.054,58   R$     1.054,58   R$      12.654,90  
Auxiliar de limpeza 2  R$        790,93   R$     1.581,86   R$      18.982,35  

Total  R$    9.632,43   R$    115.589,16  
 

O levantamento dos custos fixos, que por sua vez trata-se da remuneração dos recursos 

efetivamente utilizados no processo, e que não dependem da quantidade produzida, pode ser 

verificado na Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Levantamento dos custos fixos 

Discriminação Valor total mensal (R$) Valor total anual (R$) 

Depreciação R$                     9.835,80 R$               118.029,55

Manutenção R$                        321,77 R$                   3.861,18

Honorários Contador R$                        817,50 R$                   9.810,00

Pessoal com encargos escritório e limpeza R$                   19.588,43 R$               235.061,16

Energia Elétrica R$                        826,56 R$                   9.918,72

Água R$                        641,52 R$                   7.698,24

Telefone R$                       800,00 R$                   9.600,00

Despesas administrativas R$                        200,00 R$                   2.400,00

Total R$                  33.031,57 R$              396.378,85

 

 Verfica-se na Tabela 25 que os custos fixos totais mensais foram de R$33.031,57 e 

anuais de R$396.378,85, sendo que o ítem de maior valor na composição desses custos foi o 

gastos com salários e os respectivos encargos sociais da mão-de-obra permanente.  

Para o levantamento dos custos variáveis verificaram-se os custos que correspondem 

aos gastos que aumentam ou diminuem conforme a quantidade produzida. Dessa forma, 

levou-se em consideração os salários e encargos sociais com pessoal dos setores de produção, 

conforme a Tabela 26 e 27.  
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Tabela 26 – Gastos com salários da mão-de-obra do setor de produção 

Discriminação Qtde. Salário mensal 
unitário (R$) 

Total salário 
mensal (R$) 

Total salário 
anual (R$) 

Auxiliar de Produção 12  R$        852,00   R$  10.224,00   R$  122.688,00  

Técnico em Alimentos 1  R$     1.425,00   R$    1.425,00   R$    17.100,00  

Técnico em Química 1  R$     1.425,00   R$    1.425,00   R$    17.100,00  

Técnico em Seg. do Trabalho 1  R$     1.800,00   R$    1.800,00   R$    21.600,00  

Engenheiro de Alimentos 1  R$     3.246,00   R$    3.246,00   R$    38.952,00  

Auxiliar de Manutenção 2 R$ 1.137,00  R$    2.274,00   R$    27.288,00  

TOTAL 18  R$     9.885,00   R$  20.394,00   R$  244.728,00  
Fonte: Guia Rh (2011) 

  

 A mão-de-obra indireta é formada por um engenheiro de alimentos, técnicos em 

alimentos, química e segurança do trabalho e por auxiliares de produção e manutenção, sendo 

que o engenheiro de alimentos é remunerado com um salário de R$ 3.246,00. Assim, a mão-

de-obra indireta totaliza R$20.394,00 mensal.  

 

Tabela 27 – Gastos com encargos sociais 

Discriminação Qtde. Encargo 
unitário (R$) 

Total encargo 
mensal 

Total encargo 
anual (R$) 

Auxiliar de Produção 12  R$        824,31   R$    9.891,72   R$  118.700,64  

Técnico em Alimentos 1  R$     1.378,69   R$    1.378,69   R$    16.544,25  

Técnico em Química 1  R$     1.378,69   R$    1.378,69   R$    16.544,25  

Técnico em Seg. do Trabalho 1  R$     1.741,50   R$    1.741,50   R$    20.898,00  

Engenheiro de Alimentos 1  R$     3.140,51   R$    3.140,51   R$    37.686,06  

Auxiliar de Manutenção 2  R$     1.100,05   R$    2.200,10   R$    26.401,14  

Total  R$  19.731,20   R$  236.774,34  
 

 Acrescendo-se aos salários os encargos sociais de 96,75% conforme a Tabela 22  

totalizou-se R$19.731,20 por mês e R$236.774,34 por ano.  

 Calcularam-se também os gastos com matéria-prima e insumos conforme a Tabela 28, 

tendo como média a utilização de 24.000 Kg de pés de frango por dia, considerando 22 dias 

úteis em um mês será utilizado 528.000 Kg de matéria-prima, que por sua vez, possui um 

custo unitário de R$0,10 tendo um custo total mensal de R$52.800,00. 
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Tabela 28 – Custos com matéria-prima e insumos 

Discriminação 
Qtde 
diária 

Qtde 
mensal 

Qtde 
anual  

Preço 
Unitário 

(R$) 
Custo Total 
Diário (R$) 

Custo Total 
Mensal (R$)  

Custo Total 
Anual (R$) 

Pés de frango 
(Kg) 24.000 528.000 6.336.000 0,10* 2.400,00 52.800,00 633.600,00 
Ácido Acético 
(L) 32.000 704.000 8.448.000 0,40** 12.800,00 281.600,00 3.379.200,00
Embalagem 
(Uni) 192 4.224 50.688 0,30* 57,60 1.267,20 15.206,40 

Total 15.257,60 335.667,20 4.028.006,40
Fonte: *Mfrural (2011); ** Rapacci & Cia (2011) 

 

Realizando-se uma relação de preços de matérias-primas para a extração de colágeno, 

verificou-se que o preço do quilo da pele suína para fabricação de gelatina alimentícia gira em 

torno de R$ 0,95 (QUEVEDO, 2005), enquanto que a venda de uma tonelada de pés de 

frango, objeto deste estudo, sai abaixo de R$1,00 a tonelada (MFRURAL, 2010) e R$0,10/Kg 

(MFRURAL, 2011). Segundo Serra & Oliveira (2006) o valor da matéria-prima provinda de 

bovinos, cujo peso gira em torno de 40 kg cada pele é vendida ao preço de R$ 1,50 o kg. 

Sendo, portanto, uma fonte de colágeno de maior custo comparada à de frango o que indica 

vantagem competitiva dos tarsos de frango.  

 Para a determinação da quantidade de matéria-prima e ácido acético utilizados por dia 

levou-se em consideração a capacidade dos tanques de lavagem para o molho, que por sua vez 

foram estimados para esta pesquisa com 15m³. Nesse sentido se relacionou que para cada 

produção de 6.000Kg de pés de frango seriam necessários 8000L de ácido acético no pré-

tratamento, dessa forma, para 24.000Kg de pés de seriam frango, necessários cerca de 32.000 

litros de ácido acético diariamente. Para o cálculo da quantidade de embalagens utilizadas 

verificou-se que o rendimento de material colagenoso da quantidade diária de matéria-prima 

seria de 5,33% de 6.000kg de pés de frango totalizando 319,8kg e em 8h de extração 

39,98kg/h. Considerando que essa produção seria repetida 4 vezes em um dia o rendimento 

total seria de 159,90 kg/h o que equivale a cerca de 192 embalagens de 20kg por dia.  

 Para os cálculos de energia elétrica verificou-se o consumo dos equipamentos 

indicados pelos fabricantes e estimou-se a quantidade de água consumida levando-se em 

consideração a produção diária. Dessa forma, pôde-se realizar o levantamento dos custos 

variáveis demonstrado na Tabela 29. 
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Tabela 29 – Custos variáveis 

Item Discriminação Valor Total Mensal  Valor Total Anual 
1 Total de pessoal com encargos  R$                   40.125,20  R$            481.502,34  
2 Total de insumos  R$                 335.667,20  R$         4.028.006,40  
3 Energia kw  R$                     4.843,05  R$              58.116,61  
4 Óleo Diesel  R$                 127.777,81  R$         1.533.333,77  
5 Água m³  R$                   41.164,20  R$            493.970,40  

Total  R$                549.577,46   R$         6.594.929,53  
 

 Conforme a Tabela 29 pode-se verificar que o custos variáveis totais mensais 

passaram de meio milhão de reais e os anuais possuem previsão de mais de 6 milhões de 

reais. O item de maior expressão econômica, os insumos representam cerca de 61% dos 

custos variáveis por mês seguido pelo óleo diesel, utilizado como combustível para a caldeira. 

 A partir desses dados, foi possível calcular os custos totais de uma indústria de 

extração de gelatina demonstrados na Tabela 30.  

 

Tabela 30 – Custos totais 

Discriminação Custos Total Mensal Custo Total Anual 
Custos Fixos   R$             33.031,57   R$          396.378,85  
Custos Variáveis  R$           549.577,46   R$       6.594.929,53  
Total  R$           582.609,03   R$      6.991.308,38  

 

 De acordo com a Tabela 30, somando-se os custos fixos e variáveis chegou-se aos 

custos totais mensais de R$582.609,03 sendo que o custo anual chegou a quase R$7 milhões 

de reais. O custo unitário por embalagem de 20 kg de colágeno extraído de tarsos de frango 

produzida pode ser verificado na Tabela 31.  
 

Tabela 31 – Custo unitário de produção de colágeno de tarsos de frango 

Discriminação Valor Total
Custo total mensal operacional  R$  582.609,03
Produção de colágeno (kg/h) 159,90
Produção de colágeno por dia (kg) 3.837,60
Produção de colágeno por mês (kg) 84.427,20
Produção mensal de saco de colágeno de 20 kg                  4.224 
Custo total de produção de colágeno por kg  R$             6,90
Custo de produção de colágeno por pacote de 20 kg  R$         138,01
Custo total de produção mensal de colágeno por pacote de 20 kg  R$  582.973,39 

 

O cálculo do custo unitário foi realizado a partir das seguintes premissas. Levando-se 

em consideração o rendimento de material colagenoso obtido no método de extração 
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apresentado nessa pesquisa de 5,33% em relação ao peso total dos pés em 8 horas de extração. 

A capacidade do tanque de cozimento é de 15m³, nesse sentido, cada produção com o 

cozimento de 6000 kg de pés de frango, sendo o rendimento de 319,8 kg de colágeno que 

dividido pelo tempo de 8 horas de extração resulta em uma produção de 39,98 kg/h de 

colágeno.  

Realizando-se uma relação para o cozimento de 4 vezes essa produção, neste caso, 

24.000 kg de pés de frango, há em média uma produção de 159,90 kg/h de gelatina, 

totalizando em 1 dia de produção cerca de 3.837,60 kg e em 1 mês, considerando 22 dias 

úteis, 84.427,20 kg de gelatina. Cada saco de gelatina terá seu peso considerado em 20 kg e o 

total de colágeno produzido em 1 mês será de 4.224 sacos. Desta forma, encontra-se o custo 

unitário por embalagem a ser comercializada dividindo-se o custo total operacional mensal 

pela produção mensal de colágeno.  

Como pode ser verificado na Tabela 31, o custo por kg de gelatina produzida sai por 

R$6,90 sendo que cada pacote de 20 kg de gelatina tem um custo de R$138,01.  

 Para o cálculo do preço a ser comercializada a gelatina realizou-se o levantamento das 

taxas a serem incluídas conforme a Tabela 32.  

 

Tabela 32 – Margens de comercialização 

Discriminação Percentual 
Impostos 26% 
Fretes 6% 
Comissões 5% 
Publicidade 1% 
Total 38% 

Fonte: Portal Tributário (2011) 

 

 Considerando os custos de comercialização como os percentuais que incidem sobre o 

preço de venda, sendo as despesas tributárias - impostos federais e estaduais – como ICMS 

(17%), PIS (1,65%) e CONFINS (7,65%) (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2011), exceto IPI 

(Imposto sobre produto industrializado), de qual o produto desta pesquisa, gelatina, é insenta. 

Levou-se em consideração também as despesas com publicidade, comissões e frete, 

encontrando-se os percentuais demonstrados na Tabela 32. A estimativa do preço de venda da 

gelatina pode ser verificada na Tabela 33.  
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Tabela 33 – Estimativa do preço de venda 

Discriminação 

Custo 
unitário 

operacional 

Custo de 
comercialização

Margem de 
lucro 

Preço de 
venda 

sugerido 
Gelatina de tarsos de frango 1 kg  R$          6,90 38% 25%  R$          18,65 
Gelatina de tarsos de frango - 
saco de 20 kg  R$      138,01 38% 25%  R$        373,01 
 

 Para o cálculo do preço de venda utilizou-se a fórmula de Indi (2011) já citada e como 

pode ser identificado na Tabela 33, o preço sugerido para gelatina é de R$ 18,65/kg levando-

se em consideração além do custo unitário do produto e custo de comercialização, também 

uma margem de lucro de 25%, sendo que uma embalagem de 20 kg sai por R$373,01. 

Verifica-se que tal preço é competitivo, pois o valor encontrado no mercado sai por 

R$19,60/kg de gelatina e um saco de 20 kg por R$392,00 (CEREALISTA SÃO JOSÉ, 2011). 

Outros valores também foram encontrados como R$19,80/kg (COMERCIAL ELMAR, 2011) 

e R$45,60/kg (EMPÓRIO SABOR DA TERRA, 2011) este último bem mais alto que o 

sugerido nesta pesquisa.  

 Se considerássemos apenas o custo unitário operacional e o custo de comercialização, 

excluindo a margem de lucro de 25% obteríamos o preço de R$11,13/kg de gelatina. 

 

 

7.4 Previsão da receita 
 

Para a estimativa da receita total mensal e anual, levou-se em consideração o preço 

definido na Tabela 33. As receitas operacionais resultam da projeção das vendas durante o 

mês e ano, conforme a Tabela 34, considerando a venda de 4.224 embalagens de 20kg/mês. 

 

Tabela 34 – Receita operacional 

Discriminação Qtde. 
mensal Preço unitário Receita Mensal Receita anual 

Colágeno de tarsos de 
frango - embalagem de 
20 kg 4.224  R$         373,01  R$   1.575.603,76   R$   18.907.245,08 

 

Após o levantamento do preço de venda por embalagem, obteve-se a Receita 

Operacional Mensal, que é considerada entrada de caixa, de R$1.575.603,76/mês. A partir  

desse valor encontrado, foi possível classificar a empresa de acordo com o porte.  
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Os critérios que classificam o tamanho de uma empresa constituem um importante 

fator de apoio às micro e pequenas empresas. Em geral, o critério adotado para conceituar 

micro e pequena empresa é a receita bruta anual, o Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, além desse critério utiliza ainda o conceito de funcionários nas 

empresas. Já o BNDES, se baseia apenas na receita operacional bruta para classificar as micro 

e pequenas empresas conforme a Tabela 35. 

 

 
Tabela 35 – Classificação das empresas segundo o porte 

Agência Porte 
Microempresa Pequena Empresa Média Empresa Grande Empresa 

SEBRAE 
Até 19 empregados. 
Faturamento até 
R$244mil. 

Até 99 empregados 
Faturamento anual de 
até R$ 1,2 milhão. 

- - 

BNDES 

Receita operacional 
bruta anual ou 
anualizada de até 
R$1,2 milhão. 

Receita operacional 
bruta anual ou 
anualizada superior a 
R$ 1,2 milhão e 
inferior ou igual a R$ 
10,5 milhões. 

Receita operacional 
bruta anual ou 
anualizada superior a 
R$10,5 milhões e 
inferior ou igual a 
R$60 milhões. 

Receita operacional 
bruta anual ou 
anualizada superior 
a R$ 60 milhões. 

Fonte: Sebrae (2011b) e BNDES (2011b) 
 
 Neste estudo, foi utilizado a classificação do BNDES para a empresa proposta que 

conforme a apresentação da receita operacional de R$1.575.603,76/mês totalizando por ano 

R$   18.907.245,08 se enquadrou na classificação de média empresa.  

Para o cálculo da receita líquida considerou-se o PIS, CONFINS e ICMS com 

porcentagens que podem ser verificadas na Tabela 36 sobre o valor da receita bruta.   

 

Tabela 36 – Indicadores para o cálculo da receita líquida 

Discriminação Mensal Anual  
Receita operacional (bruta)  R$       1.575.603,76  R$    18.907.245,08  
              PIS (1,65%)  R$           25.997,46  R$         311.969,54  
              CONFINS (7,6%)  R$          119.745,89  R$      1.436.950,63  
              ICMS (17%)  R$          267.852,64  R$      3.214.231,66  
Total  R$       413.595,99   R$   4.963.151,83  
Receita líquida   R$       1.162.007,77  R$    13.944.093,25  

 

 Somando-se os valores dos impostos na Tabela 36 chegou-se a um valor de 

R$413.595,99 que foram subtraídos da receita operacional (bruta) chegando ao valor da 

receita líquida de R$1.162.007,77 por mês.  
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 A Tabela 37 apresenta os indicadores para o cálculo do lucro operacional. Os custos 

de comercialização foram referentes à fretes, comissões, publicidade com porcentagens já 

citadas sobre o valor da receita líquida.  

 

Tabela 37 – Indicadores para o cálculo do lucro operacional 

Discriminação Mensal Anual  

Receita líquida  R$           1.162.007,77   R$   13.944.093,25 

        Custo total   R$              582.609,03  R$     6.991.308,38 

        Custos de comercialização  R$              139.440,93  R$     1.673.291,19 

Lucro operacional  R$           439.957,81   R$  5.279.493,68  
 

 De acordo com a Tabela 37, o lucro operacional foi obtido subtraindo-se os custos 

total e os custos de comercialização chegando-se ao valor de R$439.957,81 por mês e 

R$5.279.493,68 por ano.  

 São consideradas despesas financeiras os juros pagos ou incorridos, os quais serão 

dedutíveis como custo ou despesa operacional (BRASIL, 2011b). O custo financeiro é dado 

pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, que por sua vez foi instituída pela Medida 

Provisória nº 684, de 31.10.94, publicada no Diário Oficiatil da União em 03.11.94, sendo 

definida como o custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES. Em 2011 a TJLP 

é 6% a.a., a remuneração básica do BNDES é de 0,9% a.a. (BNDES, 2011a). 

 Nesta pesquisa, considerando o custo total de R$6.991.308,38 e utizando-se o 

financimento pelo BNDES com taxa de 9% a.a., por 10 anos, utilizando a equação já 

apresentada há a previsão de pagamento anual de R$ 1.089.386,30 conforme é apresentado na 

Tabela 38 como despesas financeiras.  

 

Tabela 38 – Indicadores para o cálculo do lucro líquido 

Discriminação Mensal Anual  
Lucro operacional R$              439.957,81   R$     5.279.493,68 
     Despesas financeiras  R$                90.782,19  R$     1.089.386,30 
Lucro líquido  R$           349.175,61   R$  4.190.107,38  

 

 Considerando-se o lucro operacional de  R$ 5.279.493,68 por ano, subtraindo-se o 

valor a ser pago no financiamento, o lucro líquido (anual) será de  R$ 4.190.107,38 e de 

R$349.175,61 mensal. 
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 Com base de cálculo o lucro líquido, subtraiu-se os impostos referentes ao sistema que 

está enquadrada a presente empresa o Lucro Real, como a contribuição social sobre o lucro 

líquido (CSLL ou CSSL) de 9% e o  Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) de 25% 

conforme a Tabela 39, chegou-se ao valor do Lucro Real mensal de R$ 230.455,91. 

 

Tabela 39 – Indicadores para o cálculo do Lucro Real 

Discriminação Mensal Anual  
Lucro líquido R$           349.175,61   R$  4.190.107,38  
          CSLL (9%)  R$                31.425,81  R$        377.109,66 
          IRPJ (25%)  R$                87.293,90  R$     1.047.526,84 
Lucro Real   R$           230.455,91   R$  2.765.470,87  

 

 O resultado operacional mensal inclui os custos encontrados no projeto de produção de 

gelatina, a receita operacional, o lucro operacional e líquido e ainda o ponto de equilíbrio e a 

lucratividade operacional, conforme a Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Resultado operacional mensal 

Contas Valor/mês % 
Receita Operacional R$        1.575.603,76  - 
Custos totais  R$           549.577,46  35% 
       - Custos Variáveis  R$             33.031,57  2% 
       - Custos Fixos  R$           582.609,03  37% 
Custos de comercialização  R$           139.440,93  9% 
Custos de impostos  R$           532.315,70  34% 
Despesas financeiras  R$             90.782,19  6% 
Lucro operacional  R$           439.957,81  28% 
Lucro líquido  R$           230.455,91  15% 
Ponto de equilíbrio  R$           905.969,17  57% 
Lucratividade operacional - 15% 
Rentabilidade - 16% 

 

 Verifica-se na Tabela 40 que os custos totais somados aos custos de comercialização, 

de impostos e as despesas financeiras representaram 85% do valor da receita operacional. O 

Ponto de equilíbrio calculado conforme fórmula já citada ficou em  torno de 57% da 

capacidade produtiva estimada para o projeto (receita total máxima), nesse sentido, verifica-se 

que para obter lucro a operação precisa trabalhar acima de 57% da capacidade produtiva.  
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 A lucratividade é uma medida de avaliação econômica e um dos fatores que influencia 

a Taxa de Retorno do Investimento, indica o percentual de ganho obtido sobre as vendas 

realizadas. Expressa em uma taxa (%), é encontrada pela divisão do lucro líquido pelo valor 

das vendas Totais, enquanto que a rentabilidade de uma empresa é encontrada pela divisão do 

lucro líquido pelo valor total do investimento (SEBRAE, 2011; SEBRAE, 1999a). 

 Com base na Tabela 40, este projeto apresenta um índice de lucratividade das vendas 

de 15% indicando que o lucro líquido equivale a 15% do faturamento. A rentabilidade do 

projeto que é o poder de ganho da empresa foi de 16% ao mês, ou seja, para cada R$1,00 

investido haveria um ganho de R$0,16.  



  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

 

 

 



  

8. CONCLUSÕES 

 

Os estudos da viabilidade de produção de gelatina obtida a partir de colágeno extraído 

de tarsos de frango permitiram as seguintes conclusões: 

− A proposta de reaproveitamento de um resíduo da avicultura apresentou a obtenção de 

um alimento de alta qualidade, sendo que a matéria prima possui preço irrisório e tem aspecto 

mais aceitável ao ser humano que a raspa do couro de suínos e bovinos. Esses fatores 

associados às qualidades químicas e sensoriais viabilizam a substituição da matéria prima 

utilizada atualmente pela apresentada nesse trabalho, visando uma atividade de maior 

sustentabilidade.  

− O método de extração de colágeno apresentou um bom rendimento e os resultados 

obtidos nas análises de composição centesimal e química da gelatina demonstraram que os 

métodos empregados são confiáveis, pois foram empregados de acordo com a normas 

internacionais e seus valores estão próximos dos citados pela literatura, além de indicarem 

que o produto obtido neste trabalho possui uma elevada qualidade nutricional, que mostra que 

o consumo deste produto tem uma grande importância na manutenção da saúde humana. 

− A análise estatística mostrou que não houve diferenças significativas entre as 

amostras, sendo que a melhor amostra de gelatina foi a obtida com maiores valores de 

concentração de açúcar e de gelatina, a qual obteve aceitabilidade próxima do 6 pontos em 

escala hedônica. Os modelos obtidos foram todos hiperbólicos com as respostas, sendo que a 

quantidade de gelatina influenciou na textura das gelatinas e a quantidade de açúcar no sabor 

e aroma das gelatinas.  

− A comparação entre sabores realizada por meio de análise sensorial revelou que houve 

maior preferência dos provadores pelos sabores uva e abacaxi, porém as formulações com 

gelatina de tarsos de frango devem passar por um estudo mais aprofundado a fim de melhorar 

os atributos cor, aroma, sabor e textura. 

− Considerando os indicadores econômicos estimados nesta pesquisa, os itens que mais 

afetaram o custo de produção da gelatina foram os custos variáveis, seguido pelos custos com 

impostos. Em geral, a análise de custos demonstrou que a produção industrial de gelatina 

obtida a partir de colágeno extraído de tarsos de frango é viável demonstrando bom índice de 

lucratividade. A utilização comercial dos tarsos de frango para a produção de gelatina permite 
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a obtenção de lucros extras pelas indústrias processadoras e a redução dos efeitos prejudiciais 

ao ambiente, já que normalmente estes materiais acabam sendo descartados. 

− Assim, este trabalho demonstrou que é possível produzir gelatina de tarsos de frango, 

este por sua vez mostrou-se ser uma fonte alternativa à de mamíferos para extração de 

gelatina como forma de solucionar problemas sócio-culturais, de segurança e saúde humana, 

permitindo assim, o uso de subprodutos de frango no processamento de alimentos funcionais, 

em produtos farmacêuticos e cosméticos.  
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8.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 A partir do conhecimento adquirido sobre o assunto durante o desenvolvimento desta 

pesquisa, pode-se sugerir alguns temas que possam ser trabalhados futuramente: 

 

1. O presente estudo dentro da perspectiva de cadeia produtiva do frango de corte teve 

foco no quinto elo “frigorífico”, porém para próximos estudos acredita-se serem relevantes 

informações mais aprofundadas sobre a indústria de gelatina especificamente, já que trata-se 

de uma área ainda pobre em pesquisas; 

2. A caracterização mais detalhada do colágeno de tarsos de frango quanto à força de gel 

(Bloom) e perfil de textura; 

3. Realizar a análise de imagem das gelatinas utilizadas nos testes sensoriais de 

aceitabilidade; 

4. Realizar a aplicação da gelatina na tecnologia de alimentos, em produdos 

industrializados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

96

9. REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS 
 

ABEF. Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango. Relatório Anual 

2009/2010. Disponível em:<www.abef.com.br> Acesso em: 1 abr. 2011. 

ABEF. Associação Brasileira dos Exportadores de Frangos. Exportação Brasileira de Carne 

de Frango. 2009. Disponível em: <http://www.abef.com.br> Acesso em: 13 out.2010. 

ALFARO, A.T. Otimização das condições de extração e caracterização da gelatina de 

pele de tilápia (Oreochromis urolepis hornorum). 2008. Tese (Doutorado em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Pelotas, RS.  

ALIBABA. Alibaba.com. Pesquisa de produtos. Disponível em: 

<http://portuguese.alibaba.com/products/multi-effect-evaporator.html>. Acesso em 10 

jun.2011. 

ALMEIDA, J. B. O.; SEVERO JÚNIOR, J. B.; CORREIA, E. C. O.; MELO, V. V.; 

SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R. Use of Yeast from Tropical Fruits Wines in Human 

Feeding. Braz. J. Food Technol., 5º SIPAL, p.65 - 69, 2005. 

ALMEIDA, K. O. L.; SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R. Sensorial analysis of functional 

food, which enriched by Manihot spp. Leaft. Brazilian Journal of Agro-Industrial 

Products, v. 5, n. 2, p. 127 - 131, 2003. 

ALMEIDA, M. M.; TAVARES, D. P. S. A.; ROCHA, A. S.; OLIVEIRA, L. S. C.; SILVA, F. 

L. H.; MOTA, J. C. Kinetics of mandacaru fruit wine production. Brazilian Journal of Agro-

Industrial Products, v. 8, n. 1, p. 35 - 42, 2006. 

ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C. Avaliação da Qualidade de uma Gelatina obtida a Partir 

de Tarsos de Frango. In: XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO, 2010, São Carlos. Anais eletrônicos... São Carlos, SP, 2010. Disponível em: < 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_TN_STP_114_750_15403.pdf> Acesso em: 

06 jun. 2010.  

ALMEIDA, P.F.; VANALLE, R.M.; SANTANA, J.C.C. Produção de gelatina: uma 

perspectiva competitiva para a cadeia produtiva de frango de corte. In: XXXI ENCONTRO 



 
 

 

97

NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2011, Belo Horizonte. Anais… Belo 

Horizonte, 2011. 

ALMEIDA, S. S.; LOPES, F. L. G.; SANTANA, J. C. C.; Souza, R. R. Padronização e 

qualidade de um vinho obtido de Euterpe oleracea Mart. II SIMPÓSIO EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E I CONGRESSO DO INSTITUTO NACIONAL DE 

FRUTOS TROPICAIS, 2010, Aracaju. Anais… São Cristovão: EDUFS, v. 1, p. 1-5, 2010. 

ALMEIDA, S. S.; SOUZA, R.R.; SANTANA, J.C.C.; TAMBOURGI, E.B. Sensorial analysis 

of wines from Malpigia glaba L. pulp. BJO&PM, v.5, n.1, p.1-12, 2008. 

ALVES, L. B.; SILVA, C. E. S.;  MELLO, C. H. P. Análise da utilização do technology 

roadmapping como meio de seleção de produto de referência para a engenharia reversa. Gest. 

Prod., São Carlos, v. 18, n. 1, p. 55-72, 2011. 

ALVES, S. G. T; PRUDÊNCIO-FERREIRA, S. H. P. Propriedades funcionais de material 

colagenoso de pés de frango. ALAN, Venezuela, vol.52, n.3, p.289-293, 2002. 

AMBIEL, C. Efeitos das concentrações combinadas de cloreto e lactato de sódio na 

qualidade e conservação de um sucedâneo da carne-de-sol. 2004. Dissertação (Mestrado 

em Tecnologia de Alimentos) - Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade 

Estadual de Campinas, UNICAMP. Campinas, SP, 2004. 

AMERICANAS. Disponível em: <www.americanas.com.br> Acesso em 10 jun.2011.  

ANDRAE-NIGHTINGALE, L. M.; LEE, S. - Y.; ENGESETH, N. J. Textural changes in 

chocolate characterized by instrumental and sensory techniques. Journal of Texture Studies, 

v. 40, p. 427- 444, 2009. 

ANERSEN, J. A. GILDBERG, A. Extraction and characterisation of gelatin from Atlantic 

salmon (Salmo salar) skin. Bioresource Technology, n.98,p.53–57, 2007. 

ANSOFF, H. I. A nova estratégia empresarial. Trad. Antônio Zoratto Sanvicente. São 

Paulo: Atlas, 1990. 

AOAC. Official methods of analysis. 17th ed., Arlington: Association of Official Analytical 

Chemists Inc., 2000. 



 
 

 

98

ARAÚJO, G. C. de; BUENO, M. P.; BUENO, V. P.; SPROESSER, R. L.; SOUZA, I. F. de. 

Cadeia produtiva da avicultura de corte: avaliação da apropriação de valor bruto nas 

transações econômicas dos agentes envolvidos. Gestão & Regionalidade, vol. 24, n.72, 

2008. 

AHMAD, M.; BENJAKUL, S. Characteristics of gelatin from the skin of unicorn  

leatherjacket (Aluterus monoceros) as influenced by acid pretreatment and extraction time. 

Food Hydrocolloids, v.25, p.381-388, 2011. 

BADII, F.; HOWELL, N.K. Fish gelatin: Structure, gelling properties and interaction with 

egg albumen proteins. Food Hydrocolloids, 20, p.630–640, 2006. 

BALANÇAS ONLINE. Disponível em: <www.balancasonline.com.br>. Acesso em: 10 

jun.2011. 

BANDEIRANTES REFRIGERAÇÃO. Disponível em: 

<www.bandeirantesrefrigeracao.com.br>. Acesso em: 10 jun.2011 

BARCELOS, M. F. P.; VILAS BOAS, E. V. B.; LIMA, M. A. C. Nutritional aspects of 

combined sprouts of soybean and corn. Ciência e Agrotecnologia, v. 26, n. 4, p. 81- 825, 

2002. 

BANDEKAR, J. Amide modes and protein conformation. Biochimica et Biophysica Acta 

(BBA) e Protein Structure and Molecular Enzymology, 1120, p.123-143, 1992. 

BARIMALAA, I. S.; OKOROJI, C. O. Particle Size Distribution of Commercial Cowpea 

(Vigna unguiculata (L) Walp.) Flour and Sensory Properties of Akara. International Journal 

of Food Engineering, 5: 4, Art.5, 1-5, 2009. 

BARROS-NETO, B; SCARMÍNIO, I.S.; BRUNS, R.E. Como fazer experimentos: pesquisa 

e desenvolvimento na ciência e na indústria. 3ª edição, Campinas: Editora da UNICAMP, 

2007. 

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S. & BRUNS, R. E. Como Fazer Experimentos: 

Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria. Coleção Livros - Textos, Vol,1, 1ª 

ed., Campinas-SP: EDUNICAMP, 2001, 406p. 



 
 

 

99

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S. & BRUNS, R. E. Planejamento e Otimização de 

Experimentos,Vol, 1, 1ª edição, Série Manuais, Campinas-SP: EDUNICAMP, 1995, p 302. 

BENITES, A. T.; VALÉRIO, L. M. Competitividade – Uma abordagem do ponto de vista teó 

rico. In: JORNADA CIENTÍFICA  DO CENTRO OESTE ECONOMIA E 

ADMINISTRAÇÃO, 2004, Campo Grande. Anais eletrônicos… Campo Grande, MS, 2004. 

Disponível em: <http://www.ufms.br/dea/oficial/HTM/artigos/administra%E7%E3o/Pol% 

EDtica%20de%20Neg%F3cios%20e%20Economia%20de%20Empresas/competitividade%20

art.pdf> Acesso em: 28 ago. 2010. 

BIANCHI, R.C.; WITTMANN, M. L. Estratégias competitivas desenvolvidas nos frigoríficos 

exportadores de produtos suinícolas do Rio Grande do Sul. In: XXII ENCONTRO 

NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2002, Curitiba. Anais... Curitiba, 2002.  

BIAZUS, J. P. M.; SOUZA, A.G.; SANTANA, J.C.C.; SOUZA, R.R.; TAMBOURGI, E.B. 

Optimization of drying process of Zea mays malt to use as alternative source of amylolytics 

enzymes. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 48, n. especial, p.185-190, 

2005. 

BIAZUS, J. P. M.; SEVERO JÚNIOR, J. B.; SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R.; 

TAMBOURGI, E. B. Study of amylases recovery from maize malt by ion-exchange expanded 

bed chromatography. Process Biochemistry, v.41, p.1786–1791, 2006a. 

BIAZUS, J. P. M.; SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R.; TAMBOURGI, E. B.Caracterização 

da atividade amilásica do malte de milho (Zea mays L.). Acta Sci. Technol., v.28, n.1, p.13-

19, 2006b. 

BIAZUS, J. P. M.; SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R.; JORDÃO, E.; TAMBOURGI, E. B. 

Continuous extraction of α- and β-amylases from Zea mays malt in a PEG4000/CaCl2 ATPS. 

Journal of Chromatography B, v.858, p.227–233, 2007. 

BIAZUS, J. P. M.; SOUZA, R. R.; MARQUEZ, J. E.; FRANCO, T. T.; SANTANA, J. C. C.; 

TAMBOURGI, E. B. Production and Characterization of Amylases from Zea mays Malt. 

Braz. Arch. Biol. Technol., v.52, n.4, p.991-1000, 2009. 

BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Projeto de investimento e capital de giro 

associado. Disponível em:<www.bndes.gov.br> Acesso em: 04 jul.2011a. 



 
 

 

100

BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Porte de empresa. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br>Acesso em:10 dez. 2011b. 

BUENO, C. M. M. Extração e caracterização de gelatina de pele de tilápia e aplicação 

como agente encapsulante de óleo de salmão em micropartículas obtidas por 

coacervação complexa.  2008. Dissertação (Mestrado em Alimentos e Nutrição) – Faculdade 

de Engenharia de Alimentos, Departamento de Alimentos e Nutrição, Universidade Estadual 

de Campinas, UNICAMP. Campinas, SP, 2008.  

BUENO, M. P.; BUENO, V.P.; ARAÚJO, G. C. de.; SOUSA, A. A. de.; SPROESSER, R. L. 

Gestão da Qualidade nos Frigoríficos de Abate de Frangos Face as Exigências do Mercado 

Consumidor. In: XIII SIMPOSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2006, Bauru. Anais 

eletrônicos… Bauru, SP, 2006. Disponível em: 

<http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/884.pdf> Acesso em: 29 ago.2010. 

BRAGA, R. Fundamentos e técnicas de administração financeira / Roberto Braga. – São 

Paulo: Atlas, 1995. 408 p. 

BRASIL, Secretaria da Receita Federal. Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. 

Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/RIR/default.htm> Acesso em: 

10 dez. 2011a. 

BRASIL, Secretaria da Receita Federal. Receitas e Despesas Financeiras. Disponível em:< 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2005/PergResp2005/pr444a453.htm> 

Acesso em: 10 dez.2011b.  

BRONIFER, L.B; FRONING, G.W. Chicken skin composition as affected by aqueous 

washing. J. Food Sci., v.61, n.5, p.895-8, 1996. 

CABRAL, S. Analisando a Reconfiguração da Cadeia de Produção de Pneus no Brasil pela 

Economia dos Custos de Transação. Gestão & Produção, v.11, n.3, p.373-384, 2004. 

CARDOSO, J.; FERRAZ, F. T. Sustentabilidade: um novo desafio na cadeia de suprimentos. 

In: VI CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 2010, Niterói. Anais 

eletrônicos... Niterói, RJ, 2010. Disponível em:< http://www.excelenciaemgestao.org/ 

Portals/2/documents/cneg6/anais/T10_0266_1185.pdf> Acesso em: 06 jun.2011.  



 
 

 

101

CARVALHO, A. V.; VASCONCELOS, M. A. M.; SILVA, P. A.; ASCHERI, J. L. R. 

Production of third generation snacks by extrusion-cooking of pupunha and cassava flour 

mixtures. Braz. J. Food Technol., v.12, n.4, p.277-284, 2009. 

CARVALHO, R.A.; GROSSO, C.R.F. Properties of chemically modified gelatin films 

Brazilian Journal of Chemical Engineering, v.23, n.1 , p.45 - 53, 2006. 

CARVALHO, R.A. Elaboração e caracterização de filmes protéicos a base de gelatina 

modificada enzimaticamente e quimicamente. Tese de doutorado. Universidade Estadual 

de Campinas. Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas, 2002. 

CARDELLO, A. V.; SCHUTZ, H. G. Food appropriateness measures as an adjunct to 

consumer food preferences/acceptability. Food Quality and Preference, v.7, n.3-4, p. 239-

249, 1996. 

CASTRO, A. M. G. de. Análise prospectiva de cadeias produtivas agropecuária. Brasília: 

Embrapa/DPD, 1998. cap. 2. In: Cadeias Produtivas e Sistemas Naturais. Brasília: 

Embrapa – SPI, 1998. 

CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2ªed. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2003.  

CHENG, F-Y.; HSU, F-W.; CHANG, H-S.; LIN, L-C.; SAKATA, R. Effect of different acids 

on the extraction of pepsin-solubilised collagen containing melanin from silky fowl feet. 

Food Chemistry, v.113, p.563–567, 2009. 

CHEOW, C.S.; NORIZAH, M.S.; KYAW, Z.Y.; HOWELL, N.K. Preparation and 

characterisation of gelatins from the skins of sin croaker (Johnius dussumieri) and shortfin 

scad (Decapterus macrosoma). Food Chemistry, v.101, p.386–391, 2007. 

CHO, S.M.; GU, Y.S.; KIM, S.B. Extracting optimization and physical properties of 

yellowfin tuna (Thunnus albacares) skin gelatin compared to mammalian gelatins. Food 

Hydrocolloids, v.19, p.221–229, 2005. 

CHO, S-H.; JAHNCKE, M. L.; CHIN, K-B.; EUN, J-B. The effect of processing conditions 

on the properties of gelatin from skate (Raja Kenojei) skins. Food Hydrocolloids, v.20, 

p.810–816, 2006 



 
 

 

102

CLEIDE IMÓVEIS. Disponível em: <www.cleideimoveis.com.br> Acesso em 10 jun.2011. 

CLICHÉ, S.; AMIOT, J.; AVEZARD, C.; GARIÉPY, C. Extraction and Characterization of 

Collagen with or Without Telopeptides from Chicken Skin. Poultry Science, v.82, p.503–

509, 2003. 

COELHO, M. A. Z.; LEITE, S.G.F.; ROSA, M. DE F.; FURTADO, A. A. L. Aproveitamento 

de resíduos agroindustriais: produção de enzimas a partir da casca de coco verde. B.CEPPA, 

Curitiba, v. 19, n. 1, p. 3342, 2001. 

COLTRO, A. A gestão da qualidade total e suas influências na competitividade empresarial. 

Caderno de pesquisas em administração, vol 1, n.2. São Paulo, 1996. 

COMERCIAL ELMAR. Gelatina comestível. Disponível em:< 

http://www.comercialelmar.com.br/gelatina.htm>. Acesso em: 01 set. 2011. 

COSTA, A. G. B. F.; OLIVEIRA, C. S.; LOPES, F. L. G.; SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. 

R. Cashew Apple Wine: Preparation and Sensorial Analysis. Revista Sodebras (on line), v. 

10, n.1, p.1-4, 2006. 

DIAS, S. Capacitação e desenvolvimento de fornecedores. In: Pesquisa: O cenário da gestão 

de suprimentos no Rio Grande do Sul. Núcleo Estratégico de Suprimentos - SEBRAE, RS, 

2009.   

DR OETKER BRASIL. Produtos: Gelatinas. Disponível em: 

<http://www.oetker.com.br/?actA=211&linhaID =14&sublinhaID=19>. Acesso em: 20 abr. 

2010. 

DOYLE, B. B., BLOUT, E. R., & BENDIT, E. G. Infrared spectroscopy of collagen and 

collagen like polypeptides. Biopolymers, v.14, p.937-957, 1975. 

DURAN, O.; RADAELLI, L. Metodologia ABC: implantação numa microempresa. Gestão 

& Produção, v.7, n.2, São Carlos, 2000. 

EMPÓRIO SABOR DA TERRA. Gelatina pura. Disponível em: 

<http://www.emporiosabordaterra.com.br/suplementos/suplemento-gelatina.html>. Acesso 

em: 01 set. 2011. 



 
 

 

103

ENGEFRIO. Engefrio Industrial Ltda. Disponível em: <www.engefrio.com.br>. Acesso 

em: 10 jun.2011 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2ªed. São Paulo: Atheneu, 1989.  

EXPOSITO, J.Y.; CLUZEL, C.; GARRONE, R.; LETHIAS, C. Evolution of collagens. Anat. 

Rec., 268, p.302–316, 2002. 

EXPOSITO, J.Y.; LE GUELLEC, D.; LU, Q.; GARRONE, R. Short chain collagens in 

sponges are encoded by a family of closely related genes. J. Biol. Chem. 266, p.21923–

21928, 1991.  

FAKHOURI, F. M.; FONTES, L.C.; GONÇALVES, C.M. STEEL, C.J.; COLLARES-

QUEIROZ, F.P. Filmes e coberturas comestíveis compostas à base de amidos nativos e 

gelatina na conservação e aceitação sensorial de uvas Crimson. Ciênc. Tecnol. Aliment. 

Campinas, v. 27, n.2, p.369-375, 2007. 

FERREIRA, G. B.; MELO, V. V.; ALMEIDA, J. B.; FERREIRA, A. E.; SOUZA, R. R. 

Characterizing of obtaining process of a manioc spirit. Brazilian Journal Food Technology, 

5º SIPAL, p. 2 - 7, 2005. 

FERREIRA, V.L.P. Análise sensorial – Testes discriminativos e afetivos. Campinas: 

Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, p. 73-77, 2000. (Série Qualidade) 

FREITAS, I. F. de. Organização da cadeia produtiva de carne de frango no Brasil. 2008. 

Trabalho de conclusão de curso (Especialização) – Pró-Reitoria de pesquisa e pós-graduação, 

Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, RJ.  

GASLENE, A.; FENSTERSEIFER, J.E.; LAMB, R. Decisões de investimentos da empresa. 

São Paulo: Atlas, 1999. 

GAVA, A.J.; SILVA, C.A.B.; FRIAS, J. R. G. Tecnologia de Alimentos: princípios e 

aplicações. São Paulo: Nobel, 2008.  

GELITA. A produção de gelatina. Manual. Disponível em: <http://www.gelita.com/DGF-

deutsch/broschuere/ pdf/a_producao_de_gelatina.pdf>. Acesso em: 18 abr 2010. 



 
 

 

104

GIMÉNEZ, B.; GÓMEZ-ESTACA, J.; ALEMÁN, A. GÓMEZ-GUILLÉN, M.C.; 

MONTERO, M.P. Physico-chemical and film forming properties of giant squid (Dosidicus 

gigas) gelatin. Food Hydrocolloids, 23, p.585–592, 2009. 

GÓMEZ-ESTACA, J.; MONTERO, P.; FERNÁNDEZ-MANTÍN, F.; GÓMEZ-GUILLÉN, 

M.C. Physico-chemical and film-forming properties of bovine-hide and tuna-skin gelatin: A 

comparative study. Journal of Food Engineering, vol. 90, p.480-486, 2009. 

GOMEZ-GUILLEN, M. C.; TURNAY, J.; FERNANDEZ-DIAZ, M. D.; ULMO, N.; 

LIZARBE, M. A.; MONTERO, P. Structural and physical properties of gelatin extracted from 

different marine species: A comparative study. Food Hydrocolloids, v.16, n.1, p.25-34, 2002. 

GOMEZ-GUILLEN, M.C.; GIMENEZ, B.; LÓPEZ-CABALERO, M.E.; MONTERO, M.P. 

Functional and bioactive properties of collagen and gelatin from alternative sources: A 

review. Food Hydrocolloids, 25, p. 1813-1827, 2011. 

GUIA USADOS E SERVIÇOS. Máquinas e equipamentos. Disponível em: 

<www.guiausados.com.br/caldeiraoleo.htm>. Acesso em: 10 jun.2011.  

GUIA RH. Guia de Fornecedores de Produtos e Serviços de RH.  Salários: Tabela de 

salários. Disponível em: <www.guiarh.com.br>.Acesso em: 16 jun.2011. 

HAO, S.; LI, L.; YANG, X.; CEN, J.; SHI, H.; BO, Q.; HE, J. The characteristics of gelatin 

extracted from sturgeon (Acipenser baeri) skin using various pretreatments. Food Chemistry, 

115, p.124–128, 2009. 

HAUG, I.J.; DRAGET, K. I.; SMIDSROD, O. Physical and rheological properties of fish 

gelatin compared to mammalian gelatin. Food Hydrocolloids, v.8, p. 203–213, 2004.  

INDI, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Perfis Industriais: Geléia e 

compota de laranja. Belo Horizonte, MG. Disponível em:< 

http://www.indi.mg.gov.br/perfis_industriais> Acesso em: 01 jul.2011. 

JACKSON, M., CHOO, L. P., WATSON, P. H., HALLIDAY, W. C., & MANTSCH, H. H. 

Beware of connective tissue proteins: assignment and implications of collagen absorptions in 

infrared spectra of human tissues. Biochimica et Biophysica Acta e Molecular Basis of 

Disease, 1270, p.1-6, 1995. 



 
 

 

105

JAMILAH, B.; HARVINDER, K. G. Properties of gelatins from skins of fish-black tilapia 

(Oreochromis mossambicus) and red tilapia (Oreochromis nilotica). Food Chemistry, v.77, 

p. 81–84, 2002. 

JANK, M.S. Competitividade no agribusiness brasileiro: discussão teórica e evidências 

no sistema carnes. 1996. Tese (Doutorado em Administração) – Departamento de 

Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1996. 

JIAN, C.; LV, Y.; CHANG, G.; TANG, K. lutaraldehyde modification of collagen 

hydrolysate obtained from chrome shavings. Journal of the American Leather Chemists 

Association, v. 100, n.7, p. 265-272, 2005. 

JOHNSON, K.A.; ROGERS, G.J.; ROE, S.C.; HOWLETT, C.R.; CLAYTON, M.K.; 

MILTHORPE, B.K.; SCHINDHELM, K. Nitrous acid pretreatment of tendon xenografts 

cross-linked with glutaraldehyde and sterilized with gamma irradiation. Biomaterials, v.20, 

p.1003–1015, 1999. 

JONGJAREONRAK, A.; BENJAKUL, S.; VISESSANGUAN, W.; TANAKA, M. Skin 

gelatin from bigeye snapper and borwnstripe red snapper: chemical compositions and effect 

of microbial transglutaminase on gel properties. Food hydrocolloids, v. 20, p. 1216-1222, 

2006. 

J.RAPACCI & CIA.  Vinagre Saboroso. Disponível 

em:<http://www.saboroso.com.br/empresa.php> Acesso em: 20 jun. 2011. 

KARACA, O. B.; GÜVEN, M.; YASAR, K.; KAYA, S.; KAHYAOGLU, T. The functional, 

rheological and sensory characteristics of ice creams with various fat replacers. International 

Journal of Dairy Technology, v. 62, p. 93 - 99, 2009. 

KASANKALA, L. M.; XUE, Y.; WEILONG, Y.; HONG, S. D. E.; HE, Q. Optimization of 

gelatin extraction from grass carp (Catenopharyngodon idella) fish skin by response surface 

methodology, Bioresource Technology, v.98, n.17, 2007. 

KEMP, W. Organic spectroscopy. 2ª ed. Hampshire: Macmillan Education Ltd, 1987. 

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 7ªed. Rio de Janeiro: Prentice-

Hall do Brasil, 1998. 



 
 

 

106

KOYAMA, Y.; HIROTA, A.; MORI, H.; TAKAHARA, H.; KUWABA, K.; KUSUBATA, 

M.; MATSUBARA, Y.; KASUGAI, S.; ITOH, M.; IRIE, S. Ingestion of gelatin has 

differential effect on bone mineral density and body weight in protein undernutrition. Journal 

of Nutritional Science and Vitaminology, Tokyo, v. 47, p. 84-86, 2001. 

LAVIALLE, F., ADAMS, R. G., & LEVIN, I. W. Infrared spectroscopic study of the 

secondary structure of melittin in water, 2-chloroethanol, and phospholipid bilayer 

dispersions. Biochemistry, v.21, p.2305-2312, 1982.  

LAZZAROTTO, E.; CUNHA, M. A. A. DA; RODRIGUES, M. B.; MENDONÇA, S.N.T.G. 

Bala de gelatina com fibras: caracterização e avaliação sensorial. Revista Brasileira de 

Tecnologia Agroindustrial. v.02, n.01, p.22-34, 2008. 

LEMAQUI. Equipamentos Industriais. Produtos. Disponível em: <www.lemaqui.com.br >. 

Acesso em: 10 jun.2011 

LENTZ, K. A. Current Methods for Predicting Human Food Effect - Mini-Review. The 

AAPS Journal, v.10, n.2, p.282 – 288, 2008. 

LEONE, G.S.G. Custos: um enfoque administrativo. 14ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2001.  

LIM, J.; OH, S.; KIM, K-O. The effects of processing conditions on the properties of chicken 

feet gelatin. Food Science and Biotechnology, vol.10, n.6, p.638-645, 2001.  

LIMA, E.R.; OLIVEIRA, R. A.; AMBROSIO-UGRI, M.C.B.; BARROS, S.T.D.de.; 

BARROS JÚNIOR, C.de. Recuperação da solução de soda cáustica usada no tratamento do 

couro bovino na produção de gelatina. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v.28, n.1, p.98-

106, 2008. 

LINTON, J.D.; KLASSEN, R. JAYARAMAN, V. Sustainable supply chains: An 

introduction. Journal of Operations Management, v.25, p.1075–1082, 2007.  

LOPES, R. L.T. Utilização de tarsos de aves para elaboração de gelatina comestível. 

1976. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, SP, 

1976.  



 
 

 

107

MFRURAL - Classificados. Produtos rurais: preço dos pés de frango. Atualizado em 

28/01/2010. Disponível em <http://comprarvender.mfrural.com.br/ 

detalhe.aspxcdp=44686&nmoca=procuro-compro-compro-pes-de-frango> Acesso em: 22 fev. 

2010. 

MFRURAL. Disponível em: <www.mfrural.com.br> Acesso em: 10 jun.2011 

MÁQUINAS SIGMA. Máquinas a venda. Disponível em: <www.maquinasinox.com.br> 

Acesso em: 10 jun.2011. 

MARFRIG GROUP. Marfrig Alimentos S/A. Relações com investidores: Relatório anual. 

Disponível em:< http://ri.marfrig.com.br/port/home/> Acesso em: 13 mai. 2011.  

MARTIMAQUI, Equipamentos para escritório. Disponível em: <www.martimaq.com.br> 

Acesso em: 10 jun.2011.  

MARTINS, F. M. M.; TALAMINI, D. J. D; NOVAES, M; Avicultura: situação e 

perspectivas brasileira e Mundial. EMBRAPA, 2006. 

MEILGAARD, M.; CIVILLE, G. V.; CARR, B. T. Sensory evaluation techniques. 3ªed. 

New York: CRC, 1999. 281 p. 

MELO, D. de C.; ALCÂNTARA, R. L.C. Desafios identificados na Gestão da Demanda em 

cadeias de suprimentos agroalimentares. In: XVI SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO, Botucatu, 2009. Anais... Botucatu, SP, 2009. 

MENEGUZZO, J. ; RIZZON, L.A. Sistema de produção de vinagre. Embrapa uva e vinho: 

Sistemas de produção, 2006. Disponível em: 

<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Vinagre/SistemaProducaoVinagr

e/custo.htm> Acessao em: 20 jun.2011.  

MENDONÇA, F. H. O.; VITORINO, K. M. N.; CARVALHO, J. M. S.; ESPÍRITO SANTO, 

F. S. Resíduos Sólidos Gerados em Agroindústrias. In: 22° CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, Joinvile, 2003. Anais… Joinvile, SC, 2003. 

METALÚRGICA. MS Souza. Disponível em: <www.mssouza.com.br> Acesso em 10 

jun.2011 



 
 

 

108

MONTERO, P.; GÓMEZ-GUILLÉN, M.C. Extracting conditions for Megrim skin collagen 

affect functional properties of the resulting gelatin. Journal of Food Science, v. 65, p. 434-

438, 2000. 

MUNDIM, A. P. F. et al. Aplicando o cenário de desenvolvimento de produtos em um caso 

prático de capacitação profissional. Gestão & Produção, v. 9, n. 1, p. 1-16, 2002. 

MUYONGA, J. H.; COLE, C. G. B.; DUODU, K. G. Fourier transform infrared (FTIR) 

spectroscopic study of acid soluble collagen and gelatin from skins and bones of young and 

adult Nile perch (Lates niloticus). Food Chemistry, v.86, p.325-333, 2004. 

NARAIN, N.; ALMEIDA, J. N.; GALVÃO, M. S.; MADRUGA, M. S.; BRITO, E. S. 

Volatile compounds in passion fruit (Passiflora edulis forma Flavicarpa) and yellow mombin 

(Spondias mombin L.) fruits obtained by dynamic headspace technique. Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, v. 24, n. 2, p. 212-216, 2004. 

NARDELLI, P. M.; MACEDO, M. A. da S. Análise de Viabilidade Econômico-Financeira de 

uma Unidade de Processamento de Frutas. In: XLVI CONGRESSO DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, Rio 

Branco, 2008. Anais… Rio Branco, Acre, 2008. 

NETO, L. F. F.; ZANCHET, R.E.; RIBEIRO, E. de O.; CAETANO, M.; MICHELS, I. L. A 

percepção da responsabilidade social empresarial: um estudo na indústria frigorífica bovina de 

Mato Grosso do Sul. In: XIII SIMPOSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Bauru, 

2006. Anais... Bauru, SP, 2006.  

NORZIAH, M.H.; AL-HASSAN, A.; KHAIRULNIZAM, A.B.; MORDI, M.N.; NORITA, 

M. Characterization of fish gelatin from surimi processing wastes: Thermal analysis and 

effect of transglutaminase on gel properties. Food Hydrocolloids, v.23, p. 1610–1616, 2009. 

NOVA, J.S. Desenvolvimento de tofu com goiabada como alternativa comercial e 

agregação de valor a soja. In: Projeto bolsas BITEC, IEL, SEBRAE, CNPq, Brasília, 2009.  

OESSER, S.; SEIFERT, J. Stimulation of type II collagen biosyntheses and secretion in 

bovine chondrocytes cultured with degraded collagen. Cell and Tissue Research, New York, 

v. 311, n. 3, p. 393-399, 2003. 



 
 

 

109

OLIVEIRA NETTO, A. A.; TAVARES, W. R. Introdução à Engenharia de Produção. 

Florianópolis: Visual Books, 2006. 

OLIVEIRA, A. P. Determinação de Cu, Zn e Se em soro humano por ICP-MS. Revista 

Analytica, n°25, 2006 

OLIVEIRA, R.M. Estratégias de sustentabilidade e desenvolvimento para o setor da 

carne bovina - um estudo de caso em um frigorífico em São Gabriel – RS. 2007. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Maria, 

SC, 2007. 

OSAWA, C.C.; FONTES, L.C.B.; MIRANDA, E.H.W.; CHANG, Y.K.; STEEL,C.J. 

Avaliação físico-química de bolo de chocolate com coberturas comestíveis à base de gelatina, 

ácido esteárico, amido modificado ou cera de carnaúba. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

Campinas, v.29, n.1, p.92-99, 2009. 

PADILHA, A. C. M.; LEAVY, S.; SAMPAIO, A.; JERÔNIMO, F. B. Gestão ambiental de 

resíduos da produção na Perdigão Agroindustrial S/A - Unidade Industrial de Serafina Corrêa 

– RS. In: XLIII CONGRESSO DA SOBER, 2005, Ribeirão Preto. Anais… Disponível em:< 

http://www.sober.org.br/palestra/2/1033.pdf>. Acesso em: 20 jun.2010. 

PADILHA, A. C. M.; SILVA, T. N.; SAMPAIO, A. Desafios de adequação à questão 

ambiental no abate de frangos: o caso da Perdigão Agroindustrial – Unidade Industrial de 

Serafina Corrêa – RS. Teoria e Evidência Econômica, v. 14, ed. especial, p. 109-125, 2006.  

PAIVA, C. J.; BUENO, M. P.; SAUER, L.; SPROESSER, R. L. Evolução da gestão da 

qualidade segundo o programa nacional de sanidade avícola. Revista Avicultura Industrial, 

n 10, ed. 1139, 2005. 

PALAZZO, A. B. Análise tempo-intensidade, perfil descritivo e estudo de consumidor de 

gelatinas tradicionais e diet sabor framboesa. 2008. Dissertação (Mestrado em Alimentos e 

Nutrição) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Departamento de Alimentos e Nutrição, 

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Campinas, SP, 2008. 

PALHARES, J. C. P. Novo desafio para avicultura: a inserção das questões ambientais nos 

modelos produtivos. In: CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

AVÍCOLAS. 2005, Santos. Anais... Campinas: Facta, 2005. 



 
 

 

110

PARDI, M. C.; DOS SANTOS, I. F.; DE SOUZA, E. R.; PARDI, E. S. Ciência, higiene e 

tecnologia de carne. Goiânia: EDUFF, 1993. 1110 p. 

PARENTEAU-BAREIL, R.; GAUVIN, R.; BERTHOD, F. Collagen-Based Biomaterials for 

Tissue Engineering Applications. Materials, v.3, p.1863-1887, 2010. 

PEREIRA, C.M.M. de A.; MELO, M. R.; SANTOS, M. H. O Agronegócio do frango de 

corte: um estudo de caso sob a ótica da economia dos custos de transação. Informações 

Econômicas, São Paulo, v.37, n.1, jan. 2007. 

PEREZ JUNIOR, J. H.; OLIVEIRA, L. M.; COSTA, R. G. Gestão estratégica de custos. 

São Paulo: Atlas, 1999. 

POPPE, J. Gelatin, In: Thickening and gelling agents for food, New York, Ed. Incompability 

of proteins. Food Hydrocolloids, v. 11, p. 171-180, 1997. 

PORTAL TRIBUTÁRIO. Os tributos no Brasil. Disponível em:< 

http://www.portaltributario.com.br/tributos.htm>. Acesso em: 20 jun. 2011. 

PORTER, M. E. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 

1999. 

PRYSTUPA, D. A.; DONALD, A. M. Infrared study of gelatin conformations in gel and sol 

states. Polymer Gels and Networks, v.4, p.87-110, 1996. 

PSZCZOLA, D. E. Choosing new alternatives to alternative ingredients. Food Technology, 

Chicago, v. 57, n. 10, p. 54, 2003. 

QUEVEDO, A. Gelatina de suíno. Avicultura Industrial, Redação SI – 185, 2005. [online] 

Disponível em:< http://luizmeira.com/suinos.htm#gelatina> Acessado em: 20 abr.2010. 

REIMANN, P. Gelatina tem mercado promissor. Gazeta Mercantil, São Paulo, 2005. 

Disponível em: <http:www.clipping.planejamento.gov.br/> Acesso em: 30 mar.2010. 

REIS, R. P.; MEDEIROS, A. L.; MONTEIRO, L. A. de Custos de Produção da atividade 

leiteira na região sul de Minas Gerais. Revista Agecon Search, v.3, n.2, 2001. 

RESURRECCION, A.V.A. Sensory aspects of consumer choices for meat and meat products.  

Meat Science, v. 66, p.11–20, 2003.  



 
 

 

111

RIBEIRO, C.V.T. Como fazer projetos de viabilidade econômica: manual de elaboração. 

Cuiabá: Edunic, 2000. 294 p. 

ROCCA, A.C.C. Resíduos Sólidos Industriais. 2ª edição, São Paulo: CETESB, 1993.  

ROMAN, J.A. Isolado protéico de soro de leite e gelatina bovina: caracterização físico-

química, nutricional e tecnológica para o desenvolvimento de um produto geleificado. 

2007. Tese (Doutorado em Alimentos e Nutrição) – Faculdade de Engenharia de Alimentos. 

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, 2007. 

ROMAN, J.A.; MENDONÇA, S.N.T.G.de.; SGARBIERI, V.C. Avaliação físico-química, 

microbiológica, sensorial e atitude do consumidor de gelatina de elevado valor nutricional. 

Alim. Nutr., Araraquara, v.20, n.1, p. 41-51, 2009. 

ROQUE, V. F. Aproveitamento de resíduos de carne de frango: uma análise 

exploratória. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1996.  

ROQUE, V. F.; SELL, I. Alternativas de utilização de resíduos gerados em frigoríficos de 

aves. 2004. Disponível em: <http://pessoal.utfpr.edu.br/marlenesoares/arquivos 

/Artigo73.pdf> Acesso em: 27 set.2009.  

ROUSSELOT. Rousselot gelatinas. Disponível em: <www.rousselot.com>. Acesso em: 13 

jul.2010.  

SANTANA, J. C. C.; DIAS, C. G.; SOUZA, R. R.; TAMBOURGI, E. B. Applying of neural 

network on the wine sensorial analysis from barbados cherry. Journal of Food Process 

Engineering, v. 33, p. 365 – 378, 2010. 

SANTOS, M. S.; PETKOWICZ, C. L. O.; WOSIACKI, G.; NOGUEIRA, A.; CARNEIRO, 

E. B. B. Caracterização do suco de araçá vermelho (Psidium cattleianum Sabine) extraído 

mecanicamente e tratado enzimaticamente. Acta Scientiarum Agronomy. Maringá, v. 29, 

supl., 617-621, 2007. 

SANTOS, S. C.; ALMEIDA, S. S.; TOLEDO, A. L.; SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R. 

Making and Sensorial Analysis of Malpighia Punicifolia L. Wine. Braz. J. Food Technol., 5º 

SIPAL, p.47 – 50, 2005a. 



 
 

 

112

SANTOS, S. C.; TOLEDO, A. L.; SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R. Estudo comparativo e 

análise sensorial entre os fermentados de laranja (Citrus sinensis) e Acerola (Malpighia 

punicifolia L.). In: XV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BIOPROCESSOS, Recife, 2005. 

Anais… Recife – PE, Brasil, 2005b. 

SANTOS, C.T.; BONOMO, R.F.; FONTAN, R. DA C. I.; BONOMO, P.; VELOSO, C.M.; 

Fontan, G.C.R. Characterization and sensorial evaluation of cereal bars with jackfruit. Acta 

Scientiarum Technology Maringá, v. 33, n. 1, p. 81-85, 2011. 

SARCINELLI, M. F.; VENTURINI, K.S.; SILVA, L. C. da. Processamento da carne de 

frango. Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Boletim Técnico - PIE-UFES. 2007. 

SCRAMIM, F.C.L.; BATALHA, M. O. Sistemas de custeio para firmas agroalimentares: o 

caso dos laticínios e empresas processadoras de soja no Brasil. Gestão & 

Produção, vol.5, n°2, São Carlos, 1998. 

SCHNEIDER, A. L.; SOUZA, C.F.V. Estudo da adição de gelatina à barra de chocolate ao 

leite. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, vol 3, n.1, p. 15-27, 2009.  

SCHUMANN, S. P. A.; POLÔNIO, M. L. T.; GONÇALVES, É. C. B. de A. Avaliação do 

consumo de corantes artificiais por lactentes, pré-escolares e escolares. Ciênc. Tecnol. 

Aliment., Campinas, v.28, n.3, p. 534-539, 2008. 

SEBRAE. O que é lucratividade e rentabilidade? Disponível 

em:<http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/PerguntaseRespostas/Paginas/Pergunta

seRespostas.aspx?Categoria=Finan%C3%A7as&IdPerguntaResposta=267>. Acesso em: 10 

dez.2011.  

SEBRAE. Pesquisa: O cenário da gestão de suprimentos no Rio Grande do Sul. Núcleo 

Estratégico de Suprimentos. SEBRAE, RS, 2009.   

SEBRAE. Série Perfil de Projetos: Industrialização de bananas. Vitória, ES, 1999. 

Disponível em: <www.biblioteca.sebrae.com.br> Acesso em: 13 jun.2011. 

SEBRAE. Critérios e conceitos para classificação de empresas. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/uf/goias/indicadores-das-mpe/classificacao-empresarial> Acesso 

em: 30 nov. 2011b. 



 
 

 

113

SEIFERT, J. Collagen Hydrolysate and its Biological Value. In: ______. Collagen 

Hydrolysate and its Relationship to Joint Health: A Scientific Compendium, 1ªed., Berlim: 

GHI, 2004. cap.3, p.43-56. 

SEGTNAN, V. H.; ISAKSSON, T. Temperature, sample and time dependent structural 

characteristics of gelatine gels studied by near infrared spectroscopy. Food Hydrocolloids, 

Oxford, v. 18, n. 1, p. 1-11, 2004. 

SERRA, J.R.; OLIVEIRA, O. J.de. Um estudo inicial sobre a oportunidade de aproveitamento 

de resíduos de raspas de couro na produção de pisos. In: XIII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO, Bauru, 2006. Anais... Bauru, SP, 2006. 

SEVERO JÚNIOR, J. B.; CORREIA, E. C. O.; FERREIRA, A. E.; ALMEIDA, S. S.; 

SANTANA, J. C. C.; SOUZA, R. R. Study of Yeast Effect on Maize (Zea Mays) Beer 

Quality. Braz. J. Food Technol., 5º SIPAL, p.30 - 33, 2005. 

SEVERO JÚNIOR, J. B.; ALMEIDA, S. S.; NARAIN, N.; SOUZA, R. R.; SANTANA, J. C. 

C.; TAMBOURGI, E. B. Wine clarification from Spondias mombin L. pulp by hollow fiber 

membrane system. Process Biochemistry, v.42, p.1516–1520, 2007. 

SILVA, A. F.; MINIM, V. P. R.; RIBEIRO, M. M. Análise sensorial de diferentes marcas 

comerciais de café (Coffea arabica L.) orgânico. Ciência e Agrotecnologia, v. 29, n. 6, p. 

1224-1230, 2005. 

SILVA, R.S.G.S.; BANDEIRA, S.F.; PETRY,F.C.; PINTO, L.A.A. Extração de gelatina a 

partir das peles de cabeças de carpa comum. Ciência Rural, Santa Maria, online, 2011.  

SIMON, A. T.; SATOLO, E.G. Uma análise do complexo sucroalcooleiro sob a ótica da 

Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM). XVI SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO, Botucatu, 2009. Anais... Botucatu, SP, 2009. 

SPAREMBERGER, A.; ZAMBERLAN, L. BUTTENBENDER, P. L. Estudo das estratégias 

de uma Unidade Frigorífica: O caso do Frigorífico Cotrijuí. In: XXIV ENCONTRO 

NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. Florianópolis, 2004. Anais... 

Florianópolis, SC, 2004. 



 
 

 

114

SONG, E.; YEON KIM, S.; CHUN, T.; BYUN, H.J.; LEE, Y.M. Collagen scaffolds derived 

from a marine source and their biocompatibility. Biomaterials, v. 27, p.2951–2961, 2006.  

STONE, H.; SIDEL, J. L. Sensory evaluation practices. 2ªed. San Diego: Academis Press, 

1993, 338 p. 

SUGIURA, H.; YUNOKI, S.; KONDO, E.; IKOMA, T.; TANAKA, J.; YASUDA, K. In vivo 

biological responses and bioresorption of tilapia scale collagen as a potential biomaterial. J 

Biomater Sci Polym. Ed. v. 20, p.1353–1368, 2009. 

TEIXEIRA, E.; MEINERT, E. M.; BARBETTA, P. A. Análise Sensorial de Alimentos. 

Série Didática. Florianópolis: Editora UFSC, 1987. 

UBA. União Brasileira de Avicultura. Relatório anual 2009. Brasília 2009. Disponível em: 

<http://www.uba.org.br>. Acesso em: 12 jul. 2010. 

UBABEF. União Brasileira de Avicultura. Relatório anual Ubabef 2010/2011. Disponível 

em:<http://www.abef.com.br/ubabef/exibenoticiaubabef.php?notcodigo=2761> Acesso em:10 

dez.2011.  

USADOFACIL. Disponível em: <www.usadofacil.com.br> Acesso em 10 jun.2011.  

WATANABE, S.; FARIAS, T. F. B.; GENNARI, R.F.; FERRAZ, G. M.; KUNZLI, R. 

Chemical Process to separate Iron Oxides Particles in Pottery Sample for EPR Dating, 

Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, v. 10, p. 10-18, 

2007. 

WOOD, A.; OGAWA, M.; PORTIER, R.J.; SCHEXNAYDER, M.; SHIRLEY, M.; LOSSO, 

J.N. Biochemical properties of alligator (Alligator mississippiensis) bone collagen. Comp. 

Biochem. Physiol. B.Biochem. Mol. Biol. v.151, p.246–249, 2008. 

VIEIRA JÚNIOR, P.; LIMA, F. de; BELIK, W A. Agentes e instituições da cadeia produtiva 

do frango de corte. Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, ALASRU. 2006. 

Disponível em:< http://www.alasru.org> Acesso em: 21 jul. 2010. 

YAKIMETS, I., WELLNER, N., SMITH, A. C., WILSON, R. H., FARHAT, I., & 

MITCHELL, J. Mechanical properties with respect to water content of gelatin films in glassy 

state. Polymer, v.46, p.12577-12585, 2005. 



 
 

 

115

ZANLUCA, J.C. Cálculos sociais e trabalhistas. 2011. Disponível em:< 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/custostrabalhistas.htm> Acesso em: 10 dez. 

2011.  

ZHONGXING UNIVERSITY, State-run Livestock Product Department (Yuan. China). Lin 

Yongkai. In chicken feet extract. characteristic analysis and application the soluble 

collagen. China patent NSC91-2313-B-005-122. October 27. 2003. 

ZHOU, P.; REGENSTEIN, J.M. Comparison gel desserts from fish skin and pork gelatins 

using instrumental measurements. Journal of Food Science, v. 72, n. 4, p. 196-201, 2007. 

ZIEGLER, F. L.-F.; SGARBIERI, V. C. Chemical-nutritional characterization of a whey 

protein isolate, a bovine collagen hydrolysate and mixtures of the two products. Revista de 

Nutrição, v. 22, n. 1, p. 61-70, 2009. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

117

ANEXOS 

ANEXO A: Ficha utilizada para a análise sensorial da gelatina de tarsos de 
frango. 
 

FICHA DE ANÁLISE SENSORIAL 
 
Nome: ___________________________________Data: ____/____/____ Idade: ______anos 

 
Instruções: Você irá receber uma série de amostras que serão servidas individualmente. Prove 
cuidadosamente cada uma e avalie, antes que a próxima seja servida. Marque o número 
correspondente ao quanto você gostou ou desgostou das mesmas na tabela referente à cada 
amostra utilizando a escala abaixo: 
 

1 - Não gostei muitíssimo 
2 - Não gostei muito 
3 - Não gostei regularmente 
4 - Não gostei ligeiramente 
5 - Indiferente 
6 - Gostei ligeiramente 
7 - Gostei regularmente 
8 - Gostei muito 
9 - Gostei muitíssimo 

 
 
 
AMOSTRA COR AROMA CONSISTÊNCIA SABOR ASPECTO 

GERAL 
A      
B      
C      
D      
E      
F      
G      
H      

 

Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada, sua opinião é muito importante! 
 



 
 

 

118

ANEXO B: Artigos Submetidos para Revistas Científicas 
 

1. ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C.; ARAÚJO, M.G.O. Collagen Extraction From 

Chicken Feet For Jelly Production. Revista Acta Scientiarum. Technology, 34(3), p.y, 

2012. (aceito) 

2. ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C.; SALLES, J.A.A. El uso de residuos generados en 

la matanza de pollos como una alternativa de materia prima para las jaleas y gelatinas. 

Información Tecnológica, 23(4), p.y-y, 2012. (aceito) 

3. ALMEIDA, P.F.; CALARGE, F.A.; SANTANA, J.C.C. Produção e Qualidade de 

Gelatina: uma alternativa para os resíduos gerados no abate de frango. Engenharia 

Agrícola, Jaboticabal – SP, v. xx, y-y, 2011. (submetido) 

4. ALMEIDA, P.F.; VANALLE, R. M.; SANTANA, J.C.C. Produção de gelatina: uma 

perspectiva competitiva para a cadeia produtiva de frango de corte. Produto & Produção, 

v.xx, pp. y-y, 2011. (submetido) 

5. ALMEIRA, P.F.; SANTANA, J.C.C. Estratégias competitivas de uma empresa do ramo 

frigorífico. SODEBRAS, v.x, pp. y-y, 2011. (submetido) 

6. ALMEIDA, P.F.; FARIAS, T.M.B.; SANTANA, J.C.C. Physical and Sensorial Properties 

of Chicken Feet Gelatin. Ciência Avícola, v.x, pp. y-y, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

119

ANEXO C: Trabalhos Publicados em Anais de Eventos Científicos 
 

 
1. ALMEIDA, P.F.; ARAUJO, M.G.O.; LOPES, F.L.G.; SANTANA, J.C.C.; SOUZA, R.R. 

Produção de geléias de pés de frango: uma alternativa para agregar valor à avicultura. II 

Simpósio de Ciência e Tecnologia de Alimentos e I Congresso do Instituto Nacional 

de Frutos Tropicais, Aracaju, SE, Brasil, 18 a 21 de abril de 2010. 

2. ALMEIDA, P.F.; ARAUJO, M.G.O.; LOPES, F.L.G.; SANTANA, J.C.C.; SOUZA, R.R. 

Qualidade sensorial de geléias obtidas a partir de resíduos do abate de frango. XVIII 

Congresso Brasileiro de Engenharia Química, Foz do Iguaçú, PR, Brasil, 19 a 22 de 

Setembro de 2010. 

3. ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C. Avaliação da qualidade de uma gelatina obtida a 

partir de tarsos de frango. XXX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, São 

Carlos, SP, Brasil, 12 a15 de outubro de 2010. 

4. ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C. Otimização da produção de gelatina obtida de 

colágeno extraído de tarsos de frango. XVII ENAAL e III Congresso Latino 

Americano de Analistas de Alimentos, Cuiabá, MT, Brasil, 3 a 7 de julho de 2011.  

5. ALMEIDA, P.F.; VIEIRA-JÚNIOR, M., SANTANA, J.C.C. Estrutura organizacional e 

estratégias competitivas: um estudo de caso do frigorífico JBS-Friboi. XI Safety, Health 

and Environment World Congress – SHEWC, Santos, SP, Brasil, 24 a 27 de Julho de 

2011. 

6. ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C. Avaliação da Qualidade Sensorial de Gelatinas de 

Tarsos de Frango Utilizando Planejamento Fatorial. XVIII Simpósio Nacional de 

Bioprocessos – SINAFERM, Caxias do Sul, RS, Brasil, 24 a 27 de julho de 2011.  

7. ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C.; VIEIRA-JÚNIOR, M. Análise das estratégias 

competitivas e estrutura organizacional do Grupo Marfrig com foco no setor de aves da 

marca Seara. VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 12 a 13 de agosto de 2011. 

8. ALMEIDA, P.F.; SANTANA, J.C.C.; VANALLE, R.M. Produção de gelatina: uma 

perspectiva competitiva para a cadeia produtiva de frango de corte. XXXI Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção, Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro 

de 2011.  



 
 

 

120

9. ALMEIDA, P. F. ; SANTANA, J. C. C.. Qualidades Sensoriais de Diferentes 

Formulações de Gelatina Extraída de Tarsos de Frango. Em: 9 Simpósio Latino 

Americano de Ciência de Alimentos - SLACA'2011, 2011, Campinas - SP. Livro de 

Resumos do IX SLACA. Campinas - SP : EDUNICAMP, v. 1, p. 1-1, 2011 

10. ALMEIDA, P. F. ; SANTANA, J. C. C.. Custos de Produção de Gelatina Extraída de 

Tarsos de Frango. Em: 9 Simpósio Latino Americano de Ciência de Alimentos, 2011, 

Campinas - SP. Livro de Resumos do IX SLACA. Campinas - SP : EDUNICAMP, v. 1, p. 

1-1, 2011. 

11. ALMEIDA, P.F; FARIAS, T.M.B.; SANTANA, J.C.C. Caracterizações sensorial e 

química de uma gelatina sabor limão obtida a partir de tarsos de frango. Em: XIX 

Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2012, Búzios, RJ, Brasil, 09 a 12 de 

setembro de 2012. 

12. ALMEIDA, P.F; SANTANA, J.C.C.; FARIAS, T.M.B. Análise sensorial de gelatinas 

com diferentes sabores obtidas de tarsos de frango. Em: XIX Congresso Brasileiro de 

Engenharia Química, 2012, Búzios, RJ, Brasil, 09 a 12 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

121

ANEXO D: Colaboração na orientação de iniciações científicas 
 

APLICAÇÃO DE PLANEJAMENTO FATORIAL NA AVALIAÇÃO DA QUALIADE DE 

GELATINA DE TARSOS DE FRANGO. Orientador: Prof. José Carlos Curvelo Santana; 

Executoras: Acadêmicas de Eng. Elétrica RAQUEL VILAS BOAS FRANCO e GIOVANI 

DA SILVA CINTRA (2011-2012) 
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