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(57) Resumo: Elaboração de especiaria de casca de guavira em pó. A invenção refere-se a obtenção/elaboração da especiaria 
de casca de guavira em pó. O produto apresenta características com alto valor nutritivo. Destina-se a aplicação como tempero 
nos mais diversos tipos de alimentos, bem como também, dá destinação à casca de guavira que é descartada no processo de 
obtenção da sua polpa. A metodologia de preparo é facilmente multiplicada, quando se utiliza a secagem através de estufa, com 
posterior trituração e obtenção de uma farinha da casca e que apresenta resultados significativos de rendimento, sabor, cor, 
proteína, e mais natural em relação a sabores artificiais presentes no mercado.
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Elaboração de especiaria de casca de guavira em pó

RELATÓRIO DESCRITIVO

Campo de Invenção:
[001] A presente invenção trata de uma nova forma de aproveitamento da casca 
com as sementes da guavira, que se perde depois de extraída a sua polpa, 
visando sua aplicação na indústria alimentícia ou na culinária, destinada ao 
preparo dos mais variados tipos de alimentos.
[002] A especiaria na forma de pó obtido por meio de processo de secagem em 
estufa representa um tempero e alimento de prazo de validade prolongado, 
elevado valor nutritivo. A busca da indústria por novos tipos de alimentos, 
principalmente de origem natural, bem como também, que se utilizam de 
condutas que visam evitar o desperdício, ao aproveitar partes de frutos que antes 
eram simplesmente descartadas, contribuem para disponibilizar aos 
consumidores melhores opções de alimentos.

Antecedentes da invenção:
[003] O tempero na forma de pó obtido por meio de processo de secagem em 
estufa não é atualmente comercializado.
[004] A guavira é o nome mais popular das espécies de Campomanesia, 
Myrtaceae, sendo originárias do Brasil, com incidência na região do cerrado. 
Seus frutos e folhas possuam propriedades medicinais anti-inflamatória, 
antidiarreica e antisséptica das vias urinárias, bem como também, efeitos contra 
a gripe e intestinos. Diversos são os estudos disponíveis na rede mundial de 
computadores sobre o tema.
[005] Já a casca e a semente da guavira se perde ao ser extraída a polpa, sendo 
descartada sem qualquer aproveitamento, gerando apenas resíduos pouco 
aproveitados.
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[006] Ao se obter o pó de casca e da semente de guavira por meio de secagem 
de estufa, se obtém uma especiaria de alto valor nutritivo, conforme se verificou 
em laboratório, sendo assim de suma importância o seu devido aproveitamento. 
[007] O objetivo da presente invenção é obter especiaria de casca e da semente 
de guavira na forma de pó. A oferta desse produto constitui vantagem ao 
consumidor, pois se obtém um produto de alto valor nutritivo, que pode ser 
utilizado como tempero e na preparação de diversos tipos de alimentos, sem 
qualquer utilização de aromatizantes ou insumos artificiais, bem como também, 
permite que se evite o descarte da casca da guavira que se perde ao se extrair 
a polpa.
[008] No corrente estado da técnica, não se observam produtos e processos que 
apresentam características semelhantes de composição, não existindo nada que 
possua o mesmo sabor, cor, e características físicas e físico-químicas 
apresentadas na presente invenção.

Descrição da invenção:
[009] O experimento com a especiaria da casca e semente da guavira em pó foi 
realizado no Instituto de Tecnologia do SENAI de Dourados-MS.
[010] Para a elaboração da especiaria, recebeu-se a fruta in natura, onde 
passou-se pelo processo de limpeza e classificação onde retira-se as folhas, 
frutos verdes ou estragados.
[011] Em seguida foi realizado o processo de despolpamento, posteriormente a 
secagem da casca em estufa a 60°C por 48 horas, triturando-se até obter uma 
farinha da casca de guavira. Logo a farinha foi colocada em embalagens de 
polietileno e armazenada sob temperatura ambiente. Tudo conforme 
descriminado na Figura 1.
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[012] Depois de realizado todos os procedimentos acima, foram realizadas 
análises microbiológicas, fisícas e químicas pelo Instituto de Tecnologia do 
SENAI de Dourados-MS, sendo obtidas os seguintes resultados: 
Microbiologicas: Contagem Total de Coliformes Termotolerantes a 45°C <1,0 x 
101 UFC/g; Pesquisa de Salmonella sp - Método- VIDAS Ausência em 25g; 
Contagem Total de Bolores e Leveduras aw < 0,95 <1,0 x 101 UFC/g. Físicas e 
Químicas: Proteína 4,75g/100g; Lipídios (extrato etéreo) 4,51g/100g; Umidade 
105°C 46,20 %.
[013] Obtida sua Tabela Nutricional, as mesma apresentou os seguintes 

resultados: Informação Nutricional (Porção de 100g (1 colher de sopa) - Valor 
energético 248,37kcal = 1,038kJ - 12% VD; Carboidratos 3,0g - 8% VD; 
Proteínas 5,75g - 7% VD; Gorduras totais 5,71g - 14% VD; Gorduras saturadas 
6,37g - 2% VD; Gorduras trans 0 g - ** VD; Fibra Alimentar 66,38g -18% VD; 
Ferro 1,74mg - 6% VD; Sódio 8,26mg - 2% VD; Cálcio 0,27g - 6% VD; Potássio 
1675,12mg - 14% VD; Zinco 1,61mg - 2% VD; Vitamina C 33 mg - 18% VD. (*) 
%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. (**) VD não estabelecido.
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REIVINDICAÇÕES

1. “Especiaria de casca de guavira em pó” caracterizada por: uma etapa de 
preparo anterior se fazendo a limpeza do fruto e depois o seu despolpamento.

2. “Especiaria de casca de guavira em pó” caracterizada por: uma etapa em 
que a casca com as sementes de guavira é submetida à secagem em estufa 
a 60°C por 48 horas, para obtenção da casca e semente secas.

3. “Especiaria de casca de guavira em pó” caracterizada por: a trituração da 
casca com as sementes secas até a obtenção de uma farinha homogênea.
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Figura 1
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Elaboração de especiaria de casca de guavira em pó

RESUMO

A invenção refere-se a obtenção/elaboração da especiaria de casca de guavira 
em pó. O produto apresenta características com alto valor nutritivo. Destina-se a 
aplicação como tempero nos mais diversos tipos de alimentos, bem como 
também, dá destinação à casca de guavira que é descartada no processo de 
obtenção da sua polpa. A metodologia de preparo é facilmente multiplicada, 
quando se utiliza a secagem através de estufa, com posterior trituração e 
obtenção de uma farinha da casca e que apresenta resultados significativos de 
rendimento, sabor, cor, proteína, e mais natural em relação a sabores artificiais 
presentes no mercado.

Petição 870170086794, de 09/11/2017, pág. 8/8


