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APRESENTAÇÃO 
A Amazônia brasileira é rica em sons, ritmos, cheiros e sabores em virtude principalmente dos 

diversos tipos de povos que migraram para esta região e aqui estabeleceram suas culturas. A 

culinária amazônica é conhecida mundialmente, bem como suas frutas, legumes e verduras que 

carregam consigo peculiaridades incríveis: basta lembrar do sabor e cheiro do açaí, piquiá, 

cupuaçu, bacuri, uxi cará-roxo e mandioca!  

Do ponto de vista tecnológico e científico estes atores são alimentos importantes na mesa do 

amazônida e trazem para este povo mais do que a alegria de se alimentar bem, trazem também 

saúde, que está alinhada aos importantes nutrientes que compõem estas matérias-primas. 

Portanto, para conservar estes compostos bioativos importantes, estes produtos precisam ser não 

apenas melhor conservados e manipulados do ponto de vista da segurança de alimentos, mas 

precisam também ser mais estudados para a geração de produtos alimentícios inócuos. 

É neste contexto que a engenharia agronômica, a engenharia de alimentos e a zootecnia entram 

como bases importantes para que os alunos da Universidade Federal do Amazonas possam 

construir e projetar trabalhos que visem a segurança alimentar e a agregação de valor às matérias-

primas amazônicas. 

Este livro reúne uma série de experimentos desenvolvidos no âmbito do NUSAN - Núcleo de 

Segurança de Alimentos e Nutricional da Universidade Federal do Amazonas e demonstra que a 

Amazônia possui potencial inesgotável para a inovação na área de alimentos.  

Trabalhar a Segurança dos Alimentos e a Ciência e Tecnologia de alimentos mostra-se com uma 

rica alternativa em busca de uma alimentação saudável para o homem da Amazônia, além de 

proporcionar o fortalecimento da “Bioeconomia” a partir do aprimoramento das cadeias 

produtivas regionais. 

É nesse contexto, portanto, que o NUSAN-UFAM convida a você leitor, a embarcar nessa jornada 

de conhecimento que é o Primeiro Volume da Série “Ciência e Tecnologia de Alimentos para o 

Desenvolvimento da Amazônia”. Esperamos que que essa leitura seja proveitosa para o seu 

desenvolvimento profissional!  

CARLOS VICTOR LAMARÃO PEREIRA 
COORDENADOR DO NUSAN  
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RESUMO: O soro de leite é um subproduto da indústria de laticínios e é altamente rico em 

nutrientes, além de ter menor custo econômico aliado com a alta diversidade de frutas com 

sabores e aromas diferenciados que o Brasil proporciona, as quais podem ser uma alternativa de 

adição na fabricação de produtos lácteos, objetivou-se desenvolver três novas formulações de 

bebida lácteas com sabores de Abacate, Mamão e Maracujá, utilizou-se nas três bebidas leite e 

soro de leite líquido (proporção70/30%). As formulações de bebidas lácteas foram submetidas à 

análise sensorial, utilizando escala hedônica de nove pontos com os extremos “gostei 

extremamente” e “desgostei extremamente”. As amostras dos produtos desenvolvidos foram 

servidas aos 50 provadores não treinados, que avaliaram os atributos sensoriais (aroma, 

aparência, cor, sabor e textura) para definição da aceitabilidade e intenção de compra. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e comparados pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. Os atributos sensoriais aparência, cor e aroma para todas as formulações 

diferiram estatisticamente entre si, enquanto que os atributos sabor e textura não foram 

significativos estatisticamente. Na aceitação global a formulação de bebida láctea com Maracujá 

foi a melhor aceita considerando que 80% dos provadores atribuíram notas acima de 7 (gostei 

moderadamente), seguida da formulação com Mamão na qual 73% também atribuíram notas 

menores que 7, e por fim a formulação com Abacate foi ligeiramente menos aceita contando com 

46% de provadores que atribuíram notas menores que 5. Quanto a taxa de compra, a formulação 

de bebida láctea saborizada com maracujá teve o melhor desempenho 56 % dos provadores 

afirmaram sua preferência, seguido do mamão (46%) e abacate (42%). 

PALAVRAS-CHAVE: Análise sensorial, Bebidas Lácteas, Soro de Leite. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com do Instrução Normativa nº 16 de 23/08/2005 do Ministério da Agricultura, o 

produto lácteo é resultante da mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 

reconstituído, concentrado, em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e 

desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) adicionado ou não de produto(s) ou 

substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos 

selecionados e outros produtos lácteos. A base Láctea representa pelo menos 51% (cinqüenta e 

um por cento) massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto (BRASIL, 2005). 

O interesse por produtos alimentícios saudáveis, nutritivos e de grande aproveitamento tem 

crescido mundialmente, o que resulta em diversos estudos na área de produtos lácteos. Podemos 

considerar os principais fornecedores de prebióticos os seguintes produtos lácteos: iogurte, 

bebidas lácteas, e leites fermentados. 

Alguns desses estudos têm dado ênfase ao valor nutricional dos ingredientes lácteos, assim como 

à importância de uma dieta baseada em produtos lácteos (PENNA e THAMER 2006).  

A sofisticação crescente no mercado de alimentos busca atender demandas dos consumidores, 

não somente por alimentos convenientes e saudáveis, mas também por alimentos que aportam 

uma diferenciação da composição clássica, por exemplo, as bebidas funcionais à base de soro de 

leite (BALDISSERA et al., 2011). Entre as indústrias de alimentos funcionais, Ferreira (2003) reporta 

que a de laticínios apresenta maior crescimento e produção, sobretudo nos segmentos de iogurte 

e outros leites fermentados. Vale destacar que inserido nesta categoria de alimentos funcionais 

encontra-se os prebióticos. 

Segundo Caldeira et al., (2010) no Brasil, a produção de bebida láctea é uma das principais opções 

de aproveitamento do soro de leite, sendo que as mais comercializadas são as bebidas 

fermentadas, visto que apresentam características sensoriais semelhantes ao iogurte. E segundo 

Oliveira (2006), o soro apresenta alto valor nutricional, além das excelentes capacidades 

funcionais de suas proteínas, quais sejam: solubilidade, estabilidade, formação de espuma, 

retenção de ar, emulsificação, retenção de água e formação de gel. 

Por meio de novas tecnologias empregadas no processo de fabricação da bebida láctea é possível 

agregar valor econômico, nutricional e funcional ao soro, além de preservar o meio ambiente 

(ANTUNES, 2003). 
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A pesquisa desenvolvida por Caldeira et al., (2010), e Moreira et al., (2010) demonstram que para 

uma melhor aceitação sensorial, assim associada ao processo de fermentação, a adição de frutas 

melhora as características de aromas e sabor das bebidas lácteas, tendo em vista que a 

incorporação de diferentes proporções de suas polpas resulta no aumento da aceitabilidade. 

O consumo de frutos típicos agrega valor ao produto final e representa um nicho de mercado a 

ser explorado (SANTOS et al.,2008).  

O mamão (Caricapapaya L.) é bastante utilizado na indústria de alimentos, combinados ou não 

com outras frutas tropicais SEBRAE (2016). Além disso, o mamão é uma boa fonte de cálcio e uma 

excelente fonte de provitamina A e de ácido ascórbico (Vitamina C), e das sementes é extraído 

óleo para uso industrial. 

O maracujá (Passiflora edulis flavicarpa Degener) é rico em vitamina C, e a maior importância 

econômica do fruto do maracujazeiro está no produto industrializado sob a forma de suco 

concentrado (FERRARI e COLUSSI, 2004). Além desses atributos o maracujá amarelo apresenta 

resistência às moléstias e grande produtividade em vários países de clima tropical, além de 

adaptar-se facilmente ao meio ambiente. 

O abacate (Persea americana Mill) possui frutos que apresentam altos teores de lipídeos na polpa, 

e é rico em vitaminas, minerais e lipídios monoinsaturados, os lipídios auxiliam na redução dos 

níveis do colesterol ruim e na elevação do colesterol bom. Entre as frutas frescas, o abacate é o 

mais rico em proteínas (CANTO et al,. 1980). 

Segundo Routray e Misha, (2011), entre os principais interesses no uso de frutas para melhorar a 

aceitação das bebidas lácteas, estão os relacionados com as estratégias de marketing voltadas a 

esses produtos, cujo objetivo é o oferecimento de novas opções de alimentos saudáveis aos 

consumidores. 

Desta forma, ressalta-se que a formulação de bebida láctea fermentada utilizando soro de leite 

apresenta-se como forma de contribuição para minimizar o problema ambiental causado pelo 

descarte deste resíduo de processamento do leite e seus derivados (MENEZES, 2011). 

Formular bebida láctea com polpas das frutas: abacate (Persea americana Mill), maracujá 

(Passiflora edulis flavicarpa Degener) e mamão (Carica papaya L.). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Bioenergia e no Laboratório de 

Análise Sensorial da Faculdade de Ciências Agrárias, na Universidade Federal do Amazonas-UFAM. 

2.1 PROCESSAMENTO DA POLPA DAS FRUTAS 

Utilizou-se frutas adquiridas em supermercados e feiras públicas. Depois de selecionadas foram 

submetidas a uma lavagem com água e desinfetante para hortifrutículas (PuryVitta®), na 

proporção de seis ml do desinfetante para 1 litro de água (cada béquer suportando 4 litros de 

água), realizando assim o processo de sanitização das frutas. 

Os frutos foram deixados de molho por cinco minutos seguindo as recomendações da embalagem, 

para a retirada de impurezas presentes na superfície e reduzir a carga bacteriana. Após a lavagem, 

deixou-se escorrer para dar início ao processamento das frutas, conforme as seguintes 

recomendações: utilizar utensílios de material plástico ou de inox para o processamento das 

polpas, evitando-se o uso de materiais de ferro ou de madeira que podem ocasionar reações 

químicas indesejáveis e contaminação do produto. 

Realizou-se o corte manual do mamão, abacate, e maracujá separando a parte a ser utilizada em 

béqueres de 600 ml devidamente esterilizados, pesando seu conteúdo posteriormente (Figuras 

4). 

  

Figura 1: Mamão a ser utilizado na bebida 
láctea. 

             Figura 2: Pasteurização. 
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Figura 31: Mistura leite/soro mantida a 
temperatura de 45ºC em uma incubadora 
B.O.D. 

Figura 4: Bebidas lácteas prontas para a 
análise sensorial. 

2.2 OBTENÇÃO DO SORO DE LEITE 

Para a obtenção do soro utilizou-se 2 L de leite, 100 g de creme de leite e 2 g de coalho em pó 

(Halamix®) diluído em água destilada. 

Primeiramente, o leite e o creme foram homogeneizados e posteriormente foram pasteurizados 

a 63ºC em banho maria por 30 minutos (Figura 2). 

Quando estes atingiram 35ºC, adicionou-se o coalho, homogeneizando a solução durante 2 

minutos. Em seguida, vedou-se o leite com papel filme para evitar a contaminação e esperou que 

se atingisse a 25ºC para o acondicionamento na geladeira.  

Após 16 h, a coalhada foi retirada e posta para dessorar para que houvesse separação da massa 

do queijo do soro. Este processo durou aproximadamente 8 h. Após este intervalo, armazenou-se 

o soro do leite para a posterior preparação da bebida láctea. 

2.3 ELABORAÇÃO DA BEBIDA LÁCTEA 

Para a elaboração da bebida láctea adotou-se a metodologia de Menezes (2011), na qual ele 

recomenda leite fermentado com adição posterior da base da bebida, é um processo que parte 

da adição de um leite fermentado a uma base de soro e ingredientes, e a metodologia de Silva 

(2007) adaptada para elaboração do produto, que diz que para cada 1 litro de leite devem ser 

adicionados 3% de leite em pó (30 g) e 16% de açúcar refinado (160 g) para correção dos teores 

de sólidos totais. Para esta etapa foram utilizados quatro litros de leite, ou seja, 640 gramas de 

açúcar e 120 gramas de leite em pó respectivamente. 
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Realizou-se primeiramente a pasteurização lenta do leite da seguinte forma, o leite in natura foi 

adicionado de açúcar e leite em pó, e após uma rápida homogeneização do leite com os 

ingredientes, submeteu-se a mistura leite/soro de leite (proporção de 70/30 %) a uma 

pasteurização a 65 ºC/30 minutos no banho-maria digital. 

Com o auxílio de um termômetro químico monitorou-se a temperatura da mistura leite/soro para 

que resfriasse a uma temperatura desejada de 45ºC, e ao atingir essa temperatura foi adicionada 

a cultura lática composta por Lactobacillus acido phillus La-5, Bifidobacterium Bb-12 e 

Streptococcus thermophilus (BioRich®, Chr. Hansen). 

Após a adição da cultura a mistura leite/soro de leite foi devidamente vedada para evitar a 

contaminação do material, e mantido a temperatura de 45ºC em uma incubadora B.O.D, para a 

fermentação durante um período médio de quatro horas (Figura 3). 

Após a fermentação da bebida com auxílio de termômetro químico esperou-se que resfriasse até 

25° e armazenou-se a mesma em geladeira a uma temperatura média de 5°, para a análise 

sensorial separou-se três litros da mistura para posterior adição das frutas. 

Para a saborização foram incorporadas as bebidas lácteas 532 g da polpa de mamão, 500 g da 

polpa de abacate, e 200 ml de maracujá concentrado, em um litro de bebida láctea 

respectivamente, com o auxílio de liquidificador para homogeneização durante cinco minutos 

(Figura 4). 

2.4 ANÁLISE SENSORIAL DOS PRODUTOS 

Realizou-se a análise no Laboratório de da Faculdade de Ciências Agrárias, da Universidade Federal 

do Amazonas. 

Aplicou-se o teste de aceitação global com 50 provadores não treinados selecionados 

aleatoriamente na faixa etária entre 18 a 58 anos sendo 58% mulheres e 42% homens, dentre 

estudantes e funcionários da Universidade Federal do Amazonas-UFAM. 

A análise foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial. Foram servidas as amostras em 

temperatura de refrigeração, orientando posteriormente os julgadores para o preenchimento 

correto das fichas de avaliação. Foi aplicado o teste de aceitação (Teste: Anexo 1) adotando a 

escala hedônica com nove pontos com os extremos “1 - desgostei extremamente” e “9 - gostei 
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extremamente”, que servia ao propósito de saber o quanto os julgadores gostaram ou 

desgostaram das amostras segundo os atributos sensoriais: aparência, cor, aroma, sabor e textura. 

Foi servido 30 ml do produto em copo plástico com capacidade de 50 ml e com numeração de 3 

dígitos casuais. Verificou-se ainda a intenção de compra, indagando o provador por meio a ficha, 

sobre qual (is) amostra (s) compraria. 

As analises ocorreram em cabines individualizadas, onde cada provador recebeu três amostras do 

produto codificadas distintamente das quais correspondiam às três formulações do produto, quais 

sejam: bebida láctea saborizada com abacate (amostra 273), bebida láctea saborizada com mamão 

(amostra 164), e bebida láctea saborizada com maracujá (amostra 570). Água e biscoito salgado 

foram disponibilizados para a limpeza do palato do provador (Figuras 5 e 6). 

  

Figura 5: Laboratório de Análise Sensorial de 
Alimentos. 

Figura 6: Amostras na cabine para a 

análise sensorial. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Na Tabela 7 encontram-se os resultados das médias obtidas através do teste Tukey (p≤0,05) para 

as os cinco atributos sensoriais avaliados nos três sabores de bebida láctea formulada. Observou-

se que as amostras com Abacate, Mamão, e Maracujá diferiram entre si quanto aos atributos 

aparência, cor e aroma. Quanto aos atributos sabor e textura não houve significância estatística 

entre as amostras analisadas. 

Os coeficientes de variação variaram de 18,95 a 21,92, indicando uma precisão média de controle 

do experimento. 
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Tabela 1: Resultado das médias obtidas pelo teste Tukey para o quesito de Impressão Global das 

três formulações de Bebida láctea desenvolvida. 

Tratamentos 
Atributos sensoriais 

Aparência Cor Aroma Sabor Textura 

Abacate 5,7b 5,92b 6,08b 6,6 a 6,6 a 

Mamão  6,86a 6,9a 6,6b 6,84 a 6,56 a 

Maracujá  6,64a 6,98a 7,42a 7,04 a 6,2 a 

CV (%) 18,95% 20,40% 21,92% 20,50% 20,34% 

  

Figura 7: Avaliação Global para o Atributo 

Aparência. 

Figura 8: Avaliação global para o atributo cor. 

  

Figura 9: Avaliação global para o atributo aroma. Figura 10: Avaliação global para o atributo 

sabor. 
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* Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente no teste de 

Tukeya nível de 5 % de significância. 

3.2 ANÁLISE SENSORIAL 

Conforme a Figura 7, no atributo sensorial aparência, as maiores notas médias foram dadas para 

as formulações de bebida láctea saborizada com o Mamão (6,86), seguido do Maracujá (6,60), e 

Abacate (5,76). 

Na Figura 8, no atributo sensorial cor, as maiores notas médias foram dadas para o Maracujá 

(6,98), seguido do Mamão (6,9), e Abacate (5,92).  

Analisando a Figura 9, no atributo sensorial aroma, as maiores notas médias foram dadas para as 

formulações de bebida láctea saborizada com Maracujá (7,42), Mamão (6,6), e Abacate (6,08). 

Como observado na Figura 10 no atributo sensorial sabor, as maiores notas médias foram dadas 

para as formulações de bebida láctea saborizada com o Maracujá (7,04), Mamão (6,84), e Abacate 

(6,6). 

E no atributo sensorial textura apresentado na Figura 11, as maiores médias, atribuídas foram: 

Abacate (6,66), Mamão (6,56), e Maracujá (6,24). 

Observando a Figura 12, a aceitação global da formulação de bebida láctea saborizada com o 

Maracujá, verificou-se que 80% atribuíram notas acima de 6, sendo está a formulação melhor 

avaliada pelos provadores, tendo apenas 20% atribuindo notas abaixo de 6. 

 

 

 

Figura 11: Avaliação global para o atributo 

textura. 
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Figura 12: Aceitação global de Bebida 

Láctea saborizada com Maracujá. 

Figura 13: Aceitação global de Bebida Láctea 

saborizada com Mamão. 

 
 

Figura 14: Aceitação global de Bebida 

Láctea saborizada com Abacate 

 

Figura 15: Intenção de compra das formulações 

estudadas. 

 

Na aceitação global da formulação de bebida láctea saborizada com o Mamão 72 % dos 

provadores atribuíram notas acima de 6, enquanto que somente 28 % atribuíram notas inferiores 

a 6 (Figura 13). 

E conforme a Figura 14 que mostra a análise de aceitação global da formulação de bebida láctea 

saborizada com Abacate mesmo tendo um percentual de 46% dos provadores atribuindo notas 

inferiores a 5, o somatório das demais percentagens demonstra que a aceitabilidade ao produto 

se sobressai totalizando 54 % de provadores atribuindo notas acima de 6. 

A bebida láctea saborizada com o Maracujá, teve a maior intenção de compra (56%), seguido do 

mamão (46%), o menor desempenho foi notadamente com da formulação de abacate com apenas 

42% (Figura 15). 

Busanello (2014) desenvolveu uma bebida Láctea Prebiótica com Cajá-Manga no qual foram 

elaboradas três formulações de bebida láctea, a controle (sem adição de polpa) e duas com 

diferentes concentrações de polpa (25e30%). Nas três bebidas foram utilizados leite e soro de leite 

líquido (proporção 70/30%). A análise sensorial realizada mostrou que os produtos elaborados 
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obtiveram boa aceitação sensorial e não houve preferência entre elas pelos julgadores. Dessa 

forma, o desenvolvimento da bebida láctea adicionada, mostrou-se como uma alternativa 

interessante para aumentar o consumo da cajá-manga, além do aproveitamento do soro de leite. 

Menezes (2011) que diferentemente do estudo supra citado, usou proporções diferentes de soro 

e fruto (20, 30 e 40% de soro de leite e 15, 20 e 25% de polpa de cajá), quando realizado o teste 

sensorial de aceitabilidade. Os resultados obtidos na análise sensorial apresentaram boa 

aceitabilidade para todas as formulações avaliadas, sobretudo para a amostra com maior 

proporção de polpa e soro na qual apresentou melhor perfil sensorial com maiores medias para 

todos os atributos avaliados no teste sensorial, assim como o índice de aceitabilidade e intenção 

de compra. 

4. CONCLUSÕES 

Foi possível obter formulações para bebida láctea com adição de polpas de abacate, mamão e 

maracujá. 

Os atributos sensoriais aparência, aroma e sabor para todas as formulações diferiram 

estatisticamente entre si, enquanto que os atributos cor e textura não foram significativos 

estatisticamente. 

Nas notas médias atribuídas pelos provadores, houve a preferência pelas formulações de bebida 

láctea saborizada com maracujá, sendo esta formulação também a com maior intenção de compra 

seguido das formulações com mamão e abacate. 

Observou-se com a análise de estudos no tema que formulações elaboradas com maior proporção 

de polpa e soro apresentam melhor aceitabilidade. 

Utilizando o soro de leite para a elaboração de bebidas lácteas, garante ao produto um elevado 

valor nutricional, juntamente com a utilização do prebiótico atribuindo ao produto características 

funcionais, que podem beneficiar os consumidores, além de possibilitar um destino que não seja 

o descarte do soro de leite. 
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RESUMO: Atualmente o cream cheese é um produto muito procurado pelos consumidores 

brasileiros por apresentar um baixo teor de gordura quando comparado ao requeijão, por 

exemplo, e por ser versátil é bastante utilizado na preparação de diversos tipos de comida. Ao 

agregar o tucumã (Astrocaryum aculeatum G. Mey) ao cream chesse, buscou-se agregar valor ao 

produto e também colocar em evidência um fruto regional que apresenta um grande potencial 

nutricional e econômico, mas que ainda são pouco exploradas pelas indústrias alimentícias. O 

objetivo da pesquisa foi desenvolver novas formulações de cream cheese com adição de tucumã 

(Astrocaryum aculeatum G. Mey) com especiarias. As formulações do cream cheese foram 

submetidas à análise sensorial, utilizando escala hedônica de nove pontos com os extremos 

“gostei extremamente” e “desgostei extremamente”. As amostras dos produtos desenvolvidos 

foram servidas aos 50 provadores não treinados, que avaliaram os atributos sensoriais (aroma, 

aparência, cor, sabor e cremosidade) para definição da aceitabilidade e intenção de compra. O 

resultado foi submetido a análise de variância (ANOVA) e o as médias comparadas pelo Teste de 

Tukey à 5% de probabilidade, utilizando o Software MINITAB®. Os atributos sensoriais aroma, 

sabor para todas as formulações diferiram estatisticamente entre si, enquanto que os atributos 

aparência, cor e cremosidade não foram significativos estatisticamente. O cream chesse com 

tucumã + orégano teve a maior intenção de compra (48%), seguido do tucumã + chimichurri 

(46%), enquanto o pior desempenho foi notadamente com da formulação tucumã + cheiro-verde 

(26%) e tucumã + manjericão (24%). 

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, Análise sensorial, Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca crescente por alimentos que agregam para uma melhor qualidade de vida tem aumentado 

significativamente e as indústrias de laticínios tendem a cada vez mais se adaptar as exigências do 

mercado consumidor em busca de novas formulações para a criação de alimentos que sejam 

saudáveis e com nutrição balanceada, que sejam saborosos e que tragam benefícios à saúde. 

A criação de uma gama variada de alimentos tem-se dado pela competição crescente entre as 

indústrias alimentícias, pois com tantas novidades lançadas, somente os produtos com alta 

qualidade permanecem intactos à essa dinâmica presente no mercado. Uma das maneiras desse 

tipo de indústria conquistar espaço no mercado altamente competitivo e volátil em que está 

inserido é sempre lançar um produto novo, diferente dos produtos existentes no mercado ou, 

pelo menos, superior a eles (WILLE et al., 2004). 

O cream cheese é um produto lácteo em emulsão óleo-em-água, acidificado por bactérias lácticas, 

com textura obtida por meio de tratamentos térmico e homogeneização. É um tipo muito popular 

de queijo fresco, especialmente na América do Norte, Ásia e Oceania (COUTOULY et al., 2014). 

De acordo com o Codex Alimentarius (CODEX STAN 275-1973) cream cheese é um queijo macio, 

espalhável, não maduro e sem casca, com cor branca próximo ao amarelo claro, textura suave, 

ligeiramente escamoso e sem olhaduras. Pode ser consumido juntamente com saladas, 

sanduíches, em refeições leves ou como ingrediente de inúmeras receitas. 

O cream cheese é um queijo não amadurecido com sabor macio, rico em di-acetil com cor branca 

cremosa e consistência suave. É altamente nutritivo por ser rico em proteínas de gordura e leite 

(caseína e soro). Proteínas formam uma rede que inclui gotículas de gordura (COUTOULY et al, 

2014). 

Tradicionalmente, o cream cheese é um queijo feito de creme de leite ou leite desnatado. De 

acordo com os Estados Unidos, os regulamentos da Food and Drug Administration (FDA) devem 

ter pelo menos 33% de gordura, mas o conteúdo de umidade não deve ser superior a 55% 

(PHADUNGATH, 2005). 

Atualmente é fabricado através de processos avançados, inclusive ultrafiltração, mas a versão 

tradicional de fabricação preconiza que primeiramente seu teor de gordura seja padronizado com 

creme para 12%, passando-se a seguir para as fases de pasteurização, homogeneização, 

inoculação e fermentação. Após obter-se a coalhada, esta é dessorada por cerca de 18 horas e 
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acrescida de sal e estabilizadores para ser bem homogeneizada e finalmente embalada (FURTADO 

e NETO, 1994).  

Por ser rico em creme, o cream cheese permite adaptar-se a um grande número de combinações 

e ocasiões conforme a consistência e os hábitos de cada país. Nos Estados Unidos é consumido 

mais mole, próprio para espalhar em pães e sanduíches e compor molhos de salas (SANCHEZ et 

al, 1996). 

O cream cheese também é categorizado com base no tipo de embalagem. Um é o cream cheese 

frio e outro é um cream cheese quente. É usado como em pães, como um molho de salada, e 

também pode ser usado como ingrediente para fazer muitos tipos de sobremesas, como bolo de 

queijo. Os queijos frescos são utilizados em diferentes tipos de pratos, como pratos doces e 

salgados. Também pode ser usado em diferentes tipos de molhos (GUINEE, PUDJA, FARKYE, 1993). 

A legislação brasileira carece até o momento de padrões de identidade e qualidade específicos 

para cream cheese, facultando referências de fabricação para a indústria queijeira e 

impossibilitando comparações entre diferentes marcas comerciais que tenham base na legislação 

(ALVES, 2009). 

O tucumã (Astrocaryum aculeatum G. Mey) é um fruto típico da região Amazônica, sua forma é 

globosa, possui cor amarelo-alaranjada, com polpa oleaginosa, nutritivo, rico em lipídeos e 

compostos como a provitamina A. Tem sido amplamente aplicada em diversos segmentos 

industriais como na produção de: sorvetes, cremes, sanduíches, pizzas, na elaboração de biojóias, 

biodiesel, entre outras possibilidades de aplicações nos mais diversos setores de produção 

(AGUIAR et al.,1980). 

O cheiro-verde na Região Amazônica é bastante utilizado como fonte de renda pela agricultura 

familiar. É composto por cebolinha (Allium schoenoprasum L.), coentro (Coriandrum sativum L.) e 

chicória (Chicorium indivia L.), mas se comercializados sozinhos também são conhecidos como 

cheiro-verde (PEREIRA, 2013). 

O chimichurri é formado pelo sabor picante e inconfundível do pimentão vermelho combinado 

com alho, salsa, orégano e pimenta branca, ideal para condimentar carnes (RP1 COMUNICAÇÃO, 

2015). 

O manjericão (Ocimum basilicum L.) é comercialmente cultivado para utilização de suas folhas 

verdes e aromáticas, usadas frescas ou secas como aromatizantes ou tempero (MAY et al., 2008). 
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O orégano (Origanum vulgare L.) tem sido amplamente utilizado nas indústrias agrícolas, 

farmacêuticas e de cosméticos. É muito conhecido como erva culinária e muito utilizado como 

substância aromatizante em produtos alimentares, bebidas alcoólicas e em perfumaria, por 

possuir fragrância picante. (COQUEIRO et al., 2012)  

Para verificar a aceitação do produto, foi submetido a Análise Sensorial, que é definida como a 

disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos 

alimentos e materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição 

(ABNT, 1993). 

A qualidade sensorial e manutenção do alimento faz com que o consumidor sempre dê preferência 

a um produto específico, onde a qualidade não é o único fator determinante para a escolha de um 

produto, mas sim a sua capacidade de se manter no mercado. A busca do trabalho para realizar a 

formulação do cream cheese com adição de fruta regional e especiarias, além de agregar mais 

valor ao produto, aumenta a opção de escolha do consumidor. 

O Objetivo da pesquisa foi agregar valor ao produto laticínio dando ao mesmo uma identidade 

amazônica via formulação do queijo do tipo cream cheese com adição de polpa de tucumã 

(Astrocaryum aculeatum G. Mey) e as especiarias: cheiro-verde, chimichurri, manjericão (Ocimum 

basilicum L.) e orégano (Origanum vulgare L.). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada nos Laboratório de Bioenergia e Laboratório de Análise Sensorial da 

Faculdade de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Amazonas. 

2.1 ELABORAÇÃO DO CREAM CHEESE 

Seguiu-se a metodologia adaptada da que foi adotada por Alves et al. (2008) para a formulação 

do cream cheese. Os principais produtos utilizados na fabricação do cream cheese foram: leite 

integral pasteurizado, creme de leite pasteurizado, coalho em pó, cultura superconcentrada, sal e 

especiarias. 

2.2 PREPARAÇÃO DO QUEIJO 

Na preparação do queijo foram utilizados quatro litros de leite, creme de leite e coalho em pó. 
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O primeiro passo realizado foi a pasteurização do leite e do creme de leite em banho-maria a 63ºC 

durante 30 minutos (Figura 1). 

Esperou-se que o leite atingisse a temperatura de 35ºC, monitorando com termômetro químico, 

e adicionou-se o coalho em pó Halamix© (1 g/L) que foi diluído em água, seguido de 

homogeneização durante 2 minutos. Após a adição do coalho, o leite foi devidamente vedado com 

plástico filme (Figura 2), para evitar qualquer tipo de contaminação e esperou-se que o leite 

atingisse a temperatura de 25ºC, em seguida foi condicionado na geladeira por 16 h para 

completar a coagulação. 

Transferiu-se a coalhada para o dessorador previamente esterilizado e colocado sob resfriamento 

à temperatura de 5ºC por 8 horas (Figura 3). Após a dessoração completa, a massa foi retirada e 

pesada, em seguida foi dividida em 4 partes iguais colocada em potes esterilizados para a posterior 

análise sensorial. 

  

 

Figura 1. Leite e creme de 

leite em pasteurização 

Figura 2. Leite pasteu-

rizado com adição do 

coalho em pó 

Figura 3. Coalhada no des-

sorador. 

 

2.3 PREPARAÇÃO DO CREME DE TUCUMÃ 

Utilizou-se tucumãs adquiridos em uma feira popular da Cidade de Manaus (Figura 4). Após 

selecionados, foram submetidas a sanitização, com finalidade de retirar as impurezas presentes 

na superfície da fruta e reduzir a carga bacteriana. Após a lavagem, deixou-se escorrer, em seguida 

foram descascados manualmente para dar início ao processamento das frutas, conforme as 

seguintes recomendações: utilizar utensílios de material plástico ou de inox para o processamento 

das polpas, evitando-se o uso de materiais de ferro ou de madeira que podem ocasionar reações 

químicas indesejáveis e contaminação do produto. Após realizado o beneficiamento do tucumã, 
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ele foi posteriormente pesado (Figura 5), em seguida foi colocada em pote de vidro devidamente 

vedado até a hora adequada para produzir o creme. 

Para a obtenção do creme de tucumã (Figura 6) utilizou-se 400 g de creme de leite pasteurizado e 

100 g da polpa de tucumã, homogeneizados no liquidificador durante 2 minutos. 

 

 

 

   

Figura 4: tucumã in natura     Figura 5: polpa do tucumã               Figura 6:creme de tucumã 

2.4 PREPARAÇÃO DO CREAM CHEESE 

Foram preparadas 4 formulações de cream cheese, T1: cream cheese com tucumã e cheiro-verde; 

T2: cream cheese com tucumã e manjericão; T3: cream cheese com tucumã e orégano; T4: cream 

chesse com tucumã e chimichurri. As especiarias foram compradas em loja especializada em 

artigos naturais (Figura 7). 

Após a pesagem da coalhada (1208 g) foi dividido em quatro porções de peso igual (302 g cada), 

sendo destinada uma porção para cada tratamento do bloco. Homogeneizou-se a massa do queijo 

com o creme de tucumã (Figura 8), em seguida foram misturados os demais ingredientes: 1% (p/p) 

sal de cozinha; 0,2% de especiarias (cheiro-verde, manjericão, orégano e chimichurri), em 

concentrações iguais para todos os tratamentos. A cultura superconcentrada de Lactobacillus 

acidophilus (BioRich®, 400mg) foi dividida em 4 porções e foi adicionada a cada um dos 

tratamentos.   

Todos os tratamentos de cream cheese foram acondicionados em béqueres de vidro de 600 mL 

(Figura 9), selados com folha de papel filme e mantido sob refrigeração até o dia seguinte, cerca 

de 18 h, quando foram avaliados. O procedimento de produção do creme chesse seguiu as boas 

práticas de fabricação com amplo controle de higiene dos utensílios empregados e da 

manipulação das matérias-primas e das formulações de todo o processo. 
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Para a obtenção do creme de tucumã (Figura 6) utilizou-se 400 g de creme de leite pasteurizado e 

100 g da polpa de tucumã, homogeneizados no liquidificador durante 2 minutos. 

 

 

 

Figura 7. Especiarias: 

Cheiro-verde, manjericão, 

orégano e chimichurri 

Figura 8. Massa do queijo e 

creme de tucumã 

homogeneizados 

Figura 9. Creme cheese 

2.5 ANÁLISE SENSORIAL DOS PRODUTOS 

A análise foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos, da Faculdade de Ciências 

Agrárias, da Universidade Federal do Amazonas (Figura 10). Foram recrutados provadores não 

treinados. 

As análises ocorreram em cabines individualizadas, onde cada provador recebeu quatro amostras 

codificadas diferentemente, correspondendo às quatro formulações do produto, quais sejam: 

cream cheese com tucumã e cheiro-verde (amostra 273), cream cheese com tucumã e manjericão 

(amostra 164), cream cheese com tucumã e orégano (amostra 570) e cream cheese com tucumã 

e chimichurri (amostra 429). Também foi servido um copo com água e uma bolacha para limpar o 

paladar. 

As amostras foram servidas em temperatura de refrigeração e os julgadores foram devidamente 

orientados para o preenchimento correto das fichas de avaliação. Foi aplicado o teste de aceitação 

(Figura 11) adotando a escala hedônica com nove pontos com os extremos “1 - desgostei 

extremamente” e “9 - gostei extremamente”, que avaliou o quanto os julgadores gostaram ou 

desgostaram das amostras segundo os atributos sensoriais: aparência, cor, aroma, sabor e 

cremosidade. 
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Figura 10. Laboratório de Análise Sensoria          Figura 11. Amostra para análise na cabine individual. 

2.6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E PLANO DE ANÁLISE DE DADOS 

Para obter maior confiabilidade dos resultados, o experimento foi realizado em blocos (A, B, C, D 

e E) sendo que em cada bloco as amostras foram dispostas em sequências diferentes, para evitar 

tendência em função da ordem de apresentação das amostras. 

As amostras foram dispostas aleatoriamente em blocos, afim de não se repetir a ordem. Cada 

bloco de análise foi composto por 10 provadores, totalizando 50 provadores, de ambos os sexos 

entre 19 e 40 anos (Quadro 1).  

Quadro 1: Esquema experimental de apresentação das amostras. 

BLOCO A 

Amostra 273 Amostra 164 Amostra 570 Amostra 429 

BLOCO B 

Amostra 164 Amostra 570 Amostra 429 Amostra 273 

BLOCO C 

Amostra 570 Amostra 429 Amostra 273 Amostra 164 

BLOCO D 

Amostra 429 Amostra 273 Amostra 164 Amostra 570 

BLOCO E 

Amostra 273 Amostra 429 Amostra 164 Amostra 570 

 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em cinco blocos, com 

quatro tratamentos e dez repetições. 

O resultado foi submetido a análise de variância (ANOVA) e o as médias comparadas pelo Teste 

de Tukey à 5% de probabilidade, utilizando o Software MINITAB®. 
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Foi calculada a porcentagem de intenção de compra para cada amostra e as porcentagens das 

notas atribuídas a cada amostra em planilha eletrônica EXCEL®. Foram geradas figuras gráficas 

para tornar a apresentação dos dados mais didática. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Na Tabela 1 apresenta-se os resultados das médias obtidas através do teste Tukey (p≤0,05) para 

as os cinco atributos sensoriais avaliados nas quatro formulações de cream cheese. Observou-se 

que as amostras diferiram entre si quanto aos atributos aroma e sabor. Quanto aos atributos 

aparência, cor e cremosidade não houve significância estatística entre as amostras analisadas. Os 

coeficientes de variação dos atributos sensoriais variam de 19,37 a 22,15%, mostrando que houve 

uma precisão média no controle do experimento. 

Tabela 1: Valores médios dos atributos sensoriais avaliados no cream cheese com adição de 

tucumã e especiarias. 

Tratamentos Atributos sensoriais 

Aparência Cor Aroma Sabor Cremosidade 

Tucumã + cheiro-verde (273) 6,70 a 6,60 a 6,28 b 6,38 c 6,98 a 

Tucumã + manjericão (164) 6,64 a 6,70 a 6,18 c 6,42 b 6,78 a 

Tucumã + orégano (570) 7,10 a 7,08 a 6,70 b 7,00 b 7,28 a 

Tucumã + chimichurri (429) 6,90 a 7,02 a 7,00 a 7,12 a 7,22 a 

CV(%) 19,45 19,37 22,15 21,57 19,87 

As médias seguidas de letras iguais, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 

probabilidade. 

ns = amostra não significativa estatisticamente 

Na figura 12, no atributo sensorial aparência, as maiores notas médias foram dadas para tucumã 

+ orégano (7,06), tucumã + chimichurri (6,84), tucumã + cheiro-verde (6,70) e tucumã+manjericão 

(6,64). 

Na figura 13, no atributo sensorial cor, a maior média foi dada para tucumã + orégano (7,08), 

seguido de tucumã + chimichurri (7,02), tucumã + cheiro-verde (6,90) e tucumã + manjericão 

(6,72). 
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Analisando a figura 14, no atributo sensorial aroma, a maior média foi dada para tucumã + 

chimichurri (7,00), seguida de tucumã + orégano (6,70), tucumã + cheiro-verde (6,28) e tucumã + 

manjericão (6,18). 

No atributo sensorial sabor (Figura 15), a maior média foi dada para tucumã+chimichurri (7,02), 

seguida de tucumã+orégano (7,00), tucumã+cheiro-verde (6,38) e tucumã+manjericão (6,38). 

E no atributo sensorial cremosidade apresentado na figura 16, as maiores notas médias, foram 

dadas para tucumã + orégano (7,28), tucumã + chimichurri (7,22), tucumã + cheiro-verde (6,98) e 

tucumã + manjericão (6,60). 

  

Figura 12. Avaliação global para o atributo 

aparência. 

Figura 13. Avaliação global para o atributo 

cor. 

  

  

Figura 14. Avaliação global para o atributo 

aroma. 

Figura 15. Avaliação global para o atributo 

sabor. 
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Figura 16. Avaliação global para o atributo 

cremosidade. 

 

 

Na aceitação global o cream cheese de tucumã + cheiro-verde, 24% dos provadores afirmaram 

que gostaram muito (nota 8), e 9% que gostaram extremamente (nota 9). Observou-se que 69% 

relataram que gostaram de ligeiramente a extremamente do produto (Figura 17). 

Na aceitação global o cream cheese tucumã + manjericão, teve como as melhores notas 24% dos 

provadores afirmaram que gostaram muito (nota 8), e 8% que gostaram extremamente (nota 9) 

(Figura 18), nota-se que houve uma avaliação positiva pois 68% dos provadores gostaram do 

produto. 

Na aceitação global o cream cheese tucumã + orégano, 27% dos provadores afirmaram que 

gostaram muito (nota 8), e 15% que gostaram (nota 9). Entretanto, verificou-se que 78% dos 

provadores gostaram do produto (Figura 19).  

 

 

Figura 17. Aceitação global do cream cheese 

tucumã + cheiro-verde. 

Figura 18. Aceitação global do cream cheese 

tucumã + manjericão. 
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Figura 19. Aceitação global do cream cheese 

tucumã + orégano. 

 

Figura 20. Aceitação global do cream cheese 

tucumã + chimichurri. 

 

 

Figura 21. Intenção de compra dos cream cheeses elaborados. 

E conforme a Figura 20, que mostra a análise de aceitação global do cream cheese de tucumã + 

chimichurri, 18% dos provadores gostaram muito e 22% gostaram extremamente. E verificou-se 

que 78% dos provadores gostaram de ligeiramente a extremamente do produto.  

De forma geral as formulações do cream cheese com a cheiro-verde, manjericão, orégano e 

chimichurri foram razoavelmente aceitas, alcançando 24%, 24%, 27% e 18% respectivamente a 

nota 8 (gostei muito). 

O cream cheese com tucumã + orégano apresentou a maior intenção de compra (48%), seguido 

do tucumã + chimichurri (46%), os tratamentos com tucumã + orégano (26%) e tucumã + 

manjericão (24%) não obtiveram grande expressividade na intenção de compra quando 

comparados com os demais tratamentos (Figura 21).  

No trabalho de Alves et al. (2008), apesar da utilização de especiarias, a análise sensorial foi 

voltada para os prébioticos e probióticos, onde não houve diferença estatística na maioria dos 
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atributos. Apenas o atributo aroma houve diferença significativa, onde o tratamento T3 teve o 

melhor valor estatístico.  

Pinto (2015) ao estudar o teor de gordura no cream cheese os resultados mostraram haver efeito 

significativo somente para o sabor pelo teste comparativo entre os atributos, similar com o 

experimento, onde o sabor também foi um dos atributos que diferiram estatisticamente entre si. 

4. CONCLUSÃO:  

Foi possível desenvolver cream cheese com adição de tucumã com especiarias (cheiro-verde, 

manjericão, orégano e chimichurri), onde as formulações: tucumã + orégano e tucumã + 

chimichurri apresentaram maiores potenciais de mercado com 48% e 46%, respectivamente, 

conforme a intenção de compra manifestada pelos provadores. E o menor potencial de mercado 

foi o tucumã + manjericão, com 26% de intenção de compra. 

O estudo também demonstra que o consumo e utilização do tucumã pode ir além do uso in natura, 

como é geralmente comercializado. Mostrando-se como opções com grandes predicados 

sensoriais e qualidade, essas que são atrativas ao consumidor. 

Em relação a fabricação do cream chesse com tucumã e especiarias, notou-se que a elaboração 

do produto foi bem aceita e por ser um produto inovador, com identidade regional. 

REFERÊNCIAS 

ALVES, L. M. Desenvolvimento de cream cheese simbiótico: caracterização e perfil lipídico com 
ênfase em ácido linoleico conjugado. Rio Grande do Sul. 2009. 

ALVES, L. M.; MATTANNA, P.; BECKER, L.V.; RICHARDS, N. S. P. S; ANDRADE, D.F. Avaliação 
sensorial de cream cheeses potencialmente simbióticos utilizando a metodologia de superfície de 
resposta. Alim. Nutr. Araraquara. v.19, n.4, p.409-416, out/dez. 2008. 

ABNT. Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR 14141: Análise sensorial dos alimentos e 
bebidas: terminologia. Rio de Janeiro. 1993. 8 p.AGUIAR, J. P. L.; MARINHO, H. A.; REBÊLO, Y. S. e 
SHRIMPTON, R. Aspectos nutritivos de alguns frutos da Amazônia. Revista Acta Amazônica- v. 10, 
n.4, 1980, p.755– Econômicas, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 45-54, 2001.758.COQUEIRO, D. P.; BUENO, 
P. C. dos S.; GUIGUER, E. L.; BARBALHO, S. M.; SOUZA, M. S. S.; ARAÚJO, A. C.; TORRES, C. da S.; 
SCACCO, G.; TIVERON, A. M.; COSTA, J. M.; VANZO, L. A.; SILVA, L. O.; GIL, M. S.; ABIB, M. D.; ROSSI, 
P. B. R.; OZI, R. F.; ABIB, T. D.; GONÇALVEZ, U. M.. Efeitos do chá de orégano (Origanum vulgare) 
no perfil bioquímico de ratos Wistar. Scientia Medica (Porto Alegre) 2012; volume 22, número 4, 
p. 191-196. 



 

 

Ciência e Tecnologia de Alimentos para o Desenvolvimento da Amazônia 

                                                                                                   37 

COUTOULY, A., RIUBLANC, A., AXELOS, M., GAUCHER, I.. Effect of heat treatment, final pH of 
acidification, and homogenization pressure on the texture properties of cream cheese. Dairy 
Science & Technology, Volume 94, Issue 2, pp 125 -144, mar. 2014.  

FULLER, R. Probiotics in man and animals. J. Appl. Bacteriol., v.66, p.365-378, 1989. 

FURTADO, M. M.; NETO, J. P. M. Tecnologia de Queijos: manual técnico para a produção industrial 
de queijos. São Paulo: Dipemar LTDA, p 30-32, 1994. 

GUINEE, T. P.; PUDJA, P. D; FARKYE, N. Y. Fresh acid-curd cheese varieties in Cheese. In Chemistry, 
Physics and Microbiology, P.F. Fox eds., Chapman and Hall, London, 1993. 

MAY, A.; TANAKA, M.A.S.; SILVA, E.H.F.M.; PINHEIRO, M.Q. Ocorrência de cercosporiose em 
Ocimum basilicum L. Centro de horticultura – Plantas Aromáticas e Medicinais. 2008. Disponível 
em < http://www.iac.sp.gov.br/imagem_informacoestecnologicas/36.pdf>. Acesso em 06 jul. 
2017. 

PHADUNGATH, C. Cream cheese products: A review. Songklanakarin. Journal of Science and 
Technology. 27, 2005, pp. 191-199.  

PEREIRA, R. de C. A.; SANTOS, O. G. dos. Plantas condimentares: cultivo e utilização. Embrapa – 
Fortaleza. Agroindústria Tropical, 2013. 

PINTO, A. M. Estudo da homogeneização e teor de gordura na produção de cream cheese. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos) Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro- Campus Uberaba-MG, 2015. 

RP1 COMUNICAÇÃO. Kitano amplia sua linha de condimentos naturais com o tempero 
Chimichurri. 2015. Disponível em: < http://www.rp1.com.br/kitano-amplia-sua-linha-de-
condimentos-naturais-com-o-tempero-chimichurri/> Acesso em 06 jul. 2017.  

SANCHEZ, C. et al. Effects of processing on rheology and structure of double cream cheese. Food 
research international, v. 28, n. 6, p. 547-552, 1995. 

WILLE, G. M. F. C., WILLE, S. A. C., KOEHLER, H. S., FREITAS, R. J. S., HARACEMIV, S.M. C. Práticas 
de desenvolvimento de novos produtos alimentícios na indústria paranaense. Rev. FAE, Curitiba, 
v.7, n.2, p.33-45, jul. /dez. 2004. 

  



 

 

Ciência e Tecnologia de Alimentos para o Desenvolvimento da Amazônia 

                                                                                                   38 

 

 

 

 

 

ACEITABILIDADE DE IOGURTE TIPO GREGO COM ADIÇÃO DE 

DOCES DE FRUTAS DA AMAZÔNIA 

DOI: 10.37423/200100139 

 
 

Luciana Batista Gomes (Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências AgráriasManaus – 

AM) - luciana_ptr@hotmail.com 

http://lattes.cnpq.br/5647671191723858 

Kedma de Lima Pereira (Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências AgráriasManaus – 

AM) - lima.kedma@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/9485090287319919 

Charline Soares dos Santos Rolim ( Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências Agrárias, 

Manaus – AM) charlinerolim@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/9351005316950029 

Roseane Pinto Martins de Oliveira (Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências Agrárias, 

Manaus – Amazonas) - roseanepmoliveira@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/6863733555530243 

Carlos Victor Lamarão (Universidade Federal do Amazonas, Laboratório de Tecnologia de Produtos 

Agrícolas, da Faculdade de Ciências Agrárias, Manaus – AM) -  victorlamarao@ufam.edu.br 

http://lattes.cnpq.br/4615032888485093 

Carlos Moises Medeiros (Universidade Federal do Amazonas, da Faculdade de Ciências 

AgráriasManaus – AM) - cmedeiros@ufam.du.br 

http://lattes.cnpq.br/8819951888280359 

Maria das Graças Gomes Saraiva (Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, 

Universidade Nilton Lins, Curso de Medicina, Manaus –AM) - gracag.saraiva@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/2270257210616090 

Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto (Universidade Federal do Amazonas, Laboratório de Bioenergia da Faculdade de 

Ciências Agrárias, Manaus – AM) - eydesaraiva@ufam.edu.br 

http://lattes.cnpq.br/1692941005505058 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

 

 

ACEITABILIDADE DE IOGURTE TIPO GREGO COM ADIÇÃO DE 
DOCES DE FRUTAS DA AMAZÔNIA 

DOI:  10.37423/200400731 

 

 

 
 

Luciana Batista Gomes (Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências 
AgráriasManaus – AM) - luciana_ptr@hotmail.com 

http://lattes.cnpq.br/5647671191723858 

Kedma de Lima Pereira (Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências 
AgráriasManaus – AM) - lima.kedma@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/9485090287319919 

Charline Soares dos Santos Rolim ( Universidade Federal do Amazonas, Faculdade 
de Ciências Agrárias, Manaus – AM) charlinerolim@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/9351005316950029 

Roseane Pinto Martins de Oliveira (Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de 
Ciências Agrárias, Manaus – Amazonas) - roseanepmoliveira@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/6863733555530243 

Carlos Victor Lamarão (Universidade Federal do Amazonas, Laboratório de 
Tecnologia de Produtos Agrícolas, da Faculdade de Ciências Agrárias, Manaus – AM) 
-  victorlamarao@ufam.edu.br 

http://lattes.cnpq.br/4615032888485093 

Carlos Moises Medeiros (Universidade Federal do Amazonas, da Faculdade de 
Ciências AgráriasManaus – AM) - cmedeiros@ufam.du.br 

http://lattes.cnpq.br/8819951888280359 

Maria das Graças Gomes Saraiva (Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor 
Vieira Dourado, Universidade Nilton Lins, Curso de Medicina, Manaus –AM) - 
gracag.saraiva@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/2270257210616090 

Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto (Universidade Federal do Amazonas, Laboratório de 
Bioenergia da Faculdade de Ciências Agrárias, Manaus – AM) - 
eydesaraiva@ufam.edu.br 

http://lattes.cnpq.br/1692941005505058 

 

 

 

  

https://doi.org/%2010.37423/200100139
https://doi.org/%2010.37423/200100139


 

 

Ciência e Tecnologia de Alimentos para o Desenvolvimento da Amazônia 

                                                                                                   39 

RESUMO: O iogurte é um alimento de elevado interesse nutricional e sua produção e consumo 

tem crescido mundialmente nos últimos anos, principalmente iogurtes aromatizados com frutas, 

e existe uma variedade de frutas da Região Amazônica, que apresentam um grande potencial 

nutricional e econômico, mas que ainda são pouco exploradas pelas indústrias alimentícias. O 

objetivo foi desenvolver novas formulações de iogurte com sabores de frutas da Amazônia, 

contendo os seguintes doces: cupuaçu, cupuaçu com castanha do Brasil, abacaxi e abacaxi com 

hortelã. Os produtos foram submetidos à análise sensorial, utilizando escala hedônica de nove 

pontos com os extremos “gostei extremamente” e “desgostei extremamente”. As amostras dos 

produtos desenvolvidos foram servidas aos 40 provadores não treinados, que avaliaram os 

atributos sensoriais (aroma, aparência, cor, sabor e textura) para definição da aceitabilidade e 

intenção de compra. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

comparados pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os atributos sensoriais aparência, aroma e 

sabor para todas as formulações diferiram estatisticamente entre si, enquanto que os atributos 

cor e textura não foram significativos estatisticamente. Na aceitação global todas as formulações 

foram bem aceitas, pois a nota 8 (gostei muito) prevaleceu na análise de aceitação dos produtos. 

O iogurte grego com doce de abacaxi, teve a maior intenção de compra (70%), seguido do cupuaçu 

(65%) e cupuaçu com castanha do Brasil (65%), o pior desempenho foi notadamente com da 

formulação abacaxi com hortelã com apenas 42%. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise sensorial, sabores de frutas, alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por uma melhor qualidade de vida tem contribuído para que aumentado significativo do 

consumo de alimentos mais nutritivos e saudáveis. O consumidor brasileiro busca introduzir na 

dieta alimentar produtos mais saudáveis, inovadores, seguros e de prática utilização. Logo, a 

procura por laticínios como queijo, requeijão e as bebidas prontas derivadas do leite, tem 

contribuído para a diversificação de produtos alimentícios, principalmente no ramo de indústrias 

de bebidas lácteas, que cresceram e vem ganhando popularidade. 

As bebidas lácteas, particularmente os fermentados, contêm proteínas, peptídios e ácidos graxos 

funcionais (butírico), microrganismos probióticos que atuam no sentido de prevenir doenças 

intestinais como o câncer, além de produzir substâncias que estimulam o sistema imunológico e 

inibem microrganismos prejudiciais à saúde (SGARBIERI e PACHECO, 1999). Atualmente, o 

consumidor busca por alimentos mais nutritivos, entretanto, com boas características sensoriais, 

e se possível, com propriedades funcionais. 

E mais especificadamente, o iogurte é o mais popular para promover a ingestão desses 

probióticos. Existem no mercado diversos tipos de bebidas, de diferentes marcas e até mesmo 

com diferentes tipos de processamentos e texturas, dos quais o iogurte Grego que é bastante 

apreciado por sua textura e sabor. 

O tipo do produto em questão apresenta consistência suave e encorpada, devido às mudanças 

ocorridas na tecnologia, como adição de leite em pó e utilização da técnica de dessoragem, fatores 

que conferem ao produto um maior volume de sólidos permitindo maior concentração protéica, 

gordura e outros constituintes de natureza sólida, conferindo características diferenciadas sob o 

aspecto sensorial, de composição e textura (RAMOS et al., 2009). 

No Brasil, vários alimentos funcionais presentes no mercado: além dos iogurtes com probióticos 

que melhoram a saúde intestinal, podemos citar leites enriquecidos com ferro (ajuda na 

prevenção e no tratamento da anemia), com vitaminas e com o ácido ômega-3 (que ajuda no 

controle do colesterol), bem como ovos e margarinas enriquecidos também com ômega-3 

(FERNANDES, 2013). 

O iogurte é o alimento mais utilizado para promover a ingestão desses probióticos e características 

funcionais. Já existem no mercado diversos tipos de bebidas, marcas e até mesmo diferentes tipos 
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de processamentos e consistência do produto, como o iogurte Grego que é bastante apreciando 

por sua consistência e sabor. 

Para o desenvolvimento de iogurtes inovadores, uma das opções adotadas pelos fabricantes são 

os novos sabores, destacando-se os frutos regionais. A utilização de polpas como opção para 

enriquecer iogurtes tem sido bem aceito pela indústria. O consumo de frutos típicos agrega valor 

ao produto final e representa um nincho de mercado a ser explorado (SANTOS et al., 2008).  

O cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) além de ser um fruto de grande importância 

econômica para a Região Amazônica é considerado um dos frutos tropicais Amazônicos que reúne 

as melhores condições de aproveitamento industrial e agregação de valor, como suco, polpa 

congelada, doce, licor, vitaminas, sorvetes, geleias, entre outras.  

A castanha do Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) é uma das principais sementes oleaginosas 

presentes na Região Amazônica e seu valor nutricional é reconhecido por ser uma fonte 

abundante de lipídeos, proteínas e minerais como o selênio. 

O abacaxi (Ananas comosus (L.) Merril) é um dos frutos que mais agrada e tem grande aceitação 

mundial, tanto in natura quanto industrialmente. Apresenta quando maduro um sabor ácido e 

adocicado às vezes, sendo usado para produção de sucos, e até mesmo como amaciante para 

carnes na culinária. Apresenta em sua composição a bromelina, que é considerada um anti-

inflamatório natural. Sendo assim o abacaxi também é utilizado para fins medicinais. 

A hortelã (Mentha spp.) é considerada uma erva medicinal, podendo ser consumida também na 

área de alimentos, como condimento para carnes, também utilizada na fabricação de goma de 

mascar (chiclete) e balas, ainda é empregada como complemento na fabricação de sucos como de 

abacaxi por exemplo. 

Tendo em vista a importância e o valor nutricional das frutas regionais como o cupuaçu, a castanha 

do Brasil e o abacaxi e que apesar de conhecidas e presente na culinária da regional, são culturas 

pouco exploradas na área industrial, de certa forma explorar o uso dessas culturas na fabricação 

de iogurtes poderiam contribuir significativamente na indústria alimentícia trazendo ao mercado 

novos sabores de frutas, além das propriedades nutricionais dessas culturas, regionalizando o 

produto e adicionando propriedades funcionais no iogurte.O objetivo da pesquisa foi testar a 

aceitabilidade do iogurte tipo Grego com adição do doce de cupuaçu (Theobroma grandiflorum 
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Schum) e doce de abacaxi (Ananas comosus (L.) Merril) com adição de complementos, castanha 

do Brasil (Bertholletia excelsa Bonpl.) e hortelã (Mentha sp.). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2. 1 PRODUÇÃO DO IOGURTE 

Seguiu-se a metodologia adotada por Ramos et al (2009) adaptada para a formulação do iogurte. 

Os principais ingredientes utilizados na fabricação do iogurte foram: leite com teor de 3% de 

gordura, fermento láctico, leite em pó, açúcar refinado e polpa de frutas. A adição dos ingredientes 

de leite em pó e açúcar seguiu a especificação descrita por Silva (2007). 

Na preparação do fermento lácteo, o primeiro passo a ser realizado foi a esterilização do leite. O 

leite in natura foi adicionado de açúcar e leite em pó. Para cada 1 litro de leite foi adicionado 3% 

de leite em pó (30 g) e 16% de açúcar refinado (160 g) para correção dos teores de sólidos totais.  

Após uma rápida homogeneização do leite com os ingredientes, submeteu-se ao processo de 

pasteurização à temperatura de 83ºC por 30 minutos em banho-maria digital, em seguida foi 

resfriado para temperatura de 45ºC e adicionado a cultura láctica, procedimento esse conhecido 

como inoculação direta para iogurte, seguido de leve homogeneização (Figura 1). 

 

Após a adição da cultura o leite foi colocado em recipientes plásticos, devidamente fechados, e 

mantidos à temperatura de 45ºC em incubadora B.O.D. (Figura 2). O processo de coagulação foi 

de 6 horas. Após a coagulação, a coalhada foi transferida coador, para processo de dessoragem, 

sob resfriamento à temperatura de 5ºC por 16 horas. Após o período de 16 horas, a massa foi 

retirada e colocada em potes de vidro para a posterior análises (Figura 3). Foram preparados os 

doces (cupuaçu, cupuaçu com castanha do Brasil, abacaxi, e abacaxi com hortelã), para serem 

serem adicionados ao iogurte grego. 
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Figura 1. Banho maria 

digital 

 

      

Figura 2. Inoculação na incubadora 

Figura 3.Iorgute Grego dessorado 

2.2 PREPARAÇÃO DOS DOCES 

Doce de cupuaçu puro e o doce com adição de castanha do Brasil 

O doce de cupuaçu foi elaborado na proporção de 1:1 (polpa/açúcar) com adição de água. 

Realizou-se a quebra e o corte do fruto para o preparo do doce. O corte da polpa foi realizado 
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manualmente. Após o corte da polpa, pesou-se juntamente com o açúcar para a proporção de 1:1. 

Após pesagem realizou-se o preparo do doce puro de cupuaçu e do doce adicionado de castanha. 

As castanhas usadas na elaboração do doce foram adquiridas já descascadas, realizando apenas 

sanitização e a redução granulométrica das amêndoas (Figuras 1,2 e 3). 

 

 

  

Figura 4. Preparo do doce Figura 2. Doce cupuaçu 

puro 

Figura 3. Doce cupuaçu e 

castanha 

DOCE DE ABACAXI PURO E O DOCE COM ADIÇÃO DE HORTELÃ 

Foram utilizados abacaxis maduros (600g) e açúcar refinado (600g), configurando a proporção 1:1. 

A quantidade de hortelã utilizada foi de um ramo/maço. Os frutos foram descascados e cortados 

em rodelas, o miolo foi retirado. Adicionou-se ao abacaxi em rodela, o açúcar e deixou 

descansando por duas horas, para liberação do suco da fruta. Em seguida, as rodelas foram cozidas 

por quarenta minutos, posteriormente foram picadas e depositadas nos potes de vidro. O doce 

que foi adicionado de hortelã teve seu cozimento todo em conjunto com as folhas (Figuras 4, 5 e 

6). 
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Figura 4. Corte do abacaxi Figura 5. Doce abacaxi 

puro 

Figura 6. Doce abacaxi 

com hortelã 

2.3 ANÁLISE SENSORIAL 

A análise foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial da Universidade Federal do Amazonas. 

As amostras foram servidas em temperatura de refrigeração e os julgadores foram devidamente 

orientados para o preenchimento correto das fichas de avaliação. Em cabines, foram aplicados os 

testes de aceitação adotando a escala hedônica com nove categorias com os extremos “desgostei 

extremamente” e “gostei extremamente”, que avaliou o quanto os julgadores gostaram ou 

desgostaram das amostras segundo os atributos sensoriais de aparência, cor, aroma, sabor e 

textura. 

Cada julgador não treinado, recebeu em sua cabine quatro amostras codificadas diferentemente, 

correspondendo às quatro formulações do produto, iogurte grego com doce de cupuaçu puro 

(324), iogurte com doce de cupuaçu adicionado a castanha do Brasil (231), iogurte com doce de 

abacaxi (140) e iogurte com doce de abacaxi adicionado a hortelã (610), como ilustrado na Figura 

7.              
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Figura 7. Amostras na cabine para análise 

 

2.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Para obter maior confiabilidade dos resultados, o experimento foi realizado em blocos (A, B, C e 

D) sendo que em cada bloco as amostras foram dispostas em sequencias diferentes, para evitar 

tendência em função da ordem de apresentação das amostras (Quadro 1). Cada bloco de análise 

foi composto por 10 provadores, totalizando 40 provadores, de ambos os sexos entre 18 e 52 

anos. 

Quadro 1: Esquema experimental de apresentação das amostras 

BLOCO A 

Amostra 324 Amostra 231 Amostra 140 Amostra 610 

BLOCO B 

Amostra 231 Amostra 610 Amostra 324 Amostra 140 

BLOCO C 

Amostra 610 Amostra 140 Amostra 231 Amostra 324 

BLOCO D 

Amostra 140 Amostra 324 Amostra 610 Amostra 231 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em quatro blocos, com 

quatro tratamento, e dez repetições. 

O resultado foi submetido a análise de variância (ANOVA) e o as médias comparadas pelo Teste 

de Tukey à 5% de probabilidade, utilizando o Software SYSTAT® (Versão 13). 

Foi calculada a porcentagem de intenção de compra para cada amostra e as porcentagens das 

notas atribuídas a cada amostra em planilha eletrônica EXCEL®. Foram geradas figuras gráficas 

para tornar a apresentação dos dados mais didática. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos no experimento são apresentados na Tabela 1. Analisando estatisticamente 

os dados podemos observar que todos os coeficientes de variação dos atributos analisados 

(aparência, cor, sabor, aroma e textura) foram baixos (<10), ou seja, obteve-se um resultado 

preciso e com pouco erro estatístico. 

 

Tabela 1. Valores médios dos atributos sensoriais avaliados no iogurte grego com adição de doce 

de frutas. 

 

Tratamentos Atributos sensoriais 

Aparência Cor Aroma Sabor Textura 

Cupuaçu (324) 7,22 a 7,47 ns 7,07 ab 7,72 a 7,72 ns 

Cupuaçu com castanha 

do Brasil (231) 

7,10 ab 7,60 ns 7,22 ab 7,52 a 7,27 ns 

Abacaxi (140) 7,32 a 7,45 ns 7,37 a 8,00 a 7,55 ns 

Abacaxi com hortelã 

(610) 

6,80 b 7,32 ns 6,92 b 6,90 b 7,22 ns 

CV(%) 2,49 2,40 2,59 3,41 3,94 

As médias seguidas de letras iguais, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 

probabilidade. 

ns= amostra não significativa estatisticamente. 

Conforme a Tabela 1 e Figura 8, no atributo aparência as maiores notas médias foram dadas para 

as formulações com abacaxi (7,32), seguido do cupuaçu (7,22), cupuaçu com castanha (7,10) e 

abacaxi com hortelã (6,80). Os valores desses atributos diferiram significativamente entre si. 

Verifica-se que o atributo cor, teve notas médias aproximadas para as formulações de cupuaçu 

(7,47), cupuaçu com castanha do Brasil (7,60), abacaxi (7,45) e abacaxi com hortelã (7,32). Os 

valores desses atributos não foram significativos estatisticamente (Tabela 1, Figura 9). 

No atributo aroma, a formulação com abacaxi (7,37) teve a maior nota média, as formulações com 

cupuaçu (7,07) e cupuaçu com castanha do Brasil (7,22) não diferiram estatisticamente entre si, 

mas as formulações citadas diferem estatisticamente do abacaxi com hortelã (6,92), (Tabela 1, 

Figura 10). 
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De acordo com a Tabela 1 e a Figura 11, no atributo sensorial sabor, as formulações com abacaxi 

(8,00), cupuaçu (7,72) e cupuaçu com castanha do Brasil (7,52) não diferiram estatisticamente 

entre si, mas diferiram do abacaxi com hortelã (6,90). 

Verifica-se que o atributo textura, teve notas médias aproximadas para as formulações de cupuaçu 

(7,72), cupuaçu com castanha do Brasil (7,27), abacaxi (7,55) e abacaxi com hortelã (7,22). Os 

valores desses atributos não foram significativos estatisticamente (Tabela 1, Figura 12). 

Considerando as notas médias atribuídas pelos provadores, houve a preferência pelas 

formulações do iogurte grego com os doces, seguindo a ordem de: abacaxi, cupuaçu, cupuaçu com 

castanha do Brasil e abacaxi com hortelã. Evidenciando também que o iogurte grego com adição 

apenas do doce da fruta, sem adição de um segundo composto foram os preferidos. 

O iogurte grego com doce de abacaxi, teve a maior intenção de compra (70%), seguido do cupuaçu 

(65%) e cupuaçu com castanha do Brasil (65%), o pior desempenho foi notadamente com da 

formulação abacaxi com hortelã com apenas 42% (Figura 13). 

 
 

Figura 8. Valores médios ao atributo 

sensorial aparência 

Figura 9. Valores médios ao atributo sensorial 

cor 

  

Figura 10. Valores médios ao atributo 

sensorial aroma 

Figura 11. Valores médios ao atributo sensorial 

sabor 
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Figura 12. Valores médios ao atributo 

sensorial textura 

Figura 13. Intenção de compra dos produtos 

 

Analisando a Figura 14, a aceitação global do iogurte grego com adição do doce cupuaçu, verificou-

se que 36% dos provadores atribuíram nota 8, afirmando que gostaram muito dessa composição, 

e 24% atribuíram a nota 9, expressando que gostaram extremamente. 

Observando a Figura 15, a aceitação global do iogurte grego com adição do doce de cupuaçu com 

castanha do Brasil, verificou-se que 40% dos provadores atribuíram nota 8, afirmando que 

apreciaram muito essa composição, e 25% atribuíram a nota 9, indicando que gostaram 

extremamente. Sendo esta formulação a melhor avaliada em termos de notas acima de 7 (gostei 

moderadamente). 

Na aceitação global do iogurte grego com adição do doce de abacaxi, 39% dos provadores 

afirmaram que gostaram muito, e 22% que gostaram extremamente (Figura 16). 

E conforme a Figura 17, que mostra a análise de aceitação global do iogurte grego com adição do 

doce de abacaxi com hortelã, 38% dos provadores gostaram muito e 18% gostaram 

extremamente. 

De forma geral o todas as formulações foram bem aceitas, pois a nota 8 (gostei muito), prevaleceu 

na análise de aceitação dos produtos. 
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Figura 14. Aceitação global do iogurte grego 

com adição do doce de cupuaçu 

 

 

Figura 15. Aceitação global do iogurte grego 

com adição do doce de cupuaçu com castanha 

do Brasil 

  

Figura 16. Aceitação global do iogurte grego 

com adição do doce de abacaxi 

Figura 17. Aceitação global do iogurte grego 

com adição do doce de abacaxi com hortelã 

 

 

Devido à importância econômica, e para alimentação humana, o iogurte foi um alimento bastante 

estudado, entretanto devido a inovação da presente pesquisa, em adicionar doce de frutas da 

Amazônia, não foram encontrados trabalhos similares para comparar os resultados obtidos na 

presente pesquisa com outras realizadas. 

Recomenda-se a realização de outras pesquisas, como aditivos na formulação e tempo de 

prateleira dos produtos desenvolvidos. 

4. CONCLUSÕES 

Os atributos sensoriais aparência, aroma e sabor para todas as formulações diferiram 

estatisticamente entre si, enquanto que os atributos cor e textura não foram significativos 

estatisticamente. 
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Nas notas médias atribuídas pelos provadores, houve a preferência pelas formulações do iogurte 

grego com os doces, seguindo a ordem de: abacaxi, cupuaçu, cupuaçu e castanha do Brasil e 

abacaxi e hortelã. 

Na aceitação global as formulações foram bem aceitas, pois a nota 8 (gostei muito), prevaleceu na 

análise de aceitação dos produtos. 

O iogurte grego com doce de abacaxi, teve a maior intenção de compra (70%), seguido do cupuaçu 

(65%) e cupuaçu com castanha do Brasil (65%), o pior desempenho foi notadamente com da 

formulação abacaxi com hortelã com apenas 42%. 
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RESUMO: O iogurte é um alimento de alto valor nutritivo, tradicionalmente consumido devido 

fundamentalmente a sua imagem de um produto saudável. Nos últimos 20 anos, a fabricação de 

iogurte no Brasil cresceu de maneira considerável. Em 2004 a produção nacional de iogurte foi em 

média de 400 mil toneladas, este fato transforma o Brasil no sexto maior mercado alimentício 

deste produto. O objetivo da pesquisa foi desenvolver novas formulações de iogurte grego com 

sabores de frutas comercializadas na região, contendo os seguintes doces: abiu, caju, sapotilha e 

tangerina. As formulações do iogurte foram submetidas à análise sensorial, utilizando escala 

hedônica de nove pontos com os extremos “gostei extremamente” e “desgostei extremamente”. 

As amostras dos produtos desenvolvidos foram servidas aos 50 provadores não treinados, que 

avaliaram os atributos sensoriais (aroma, aparência, cor, sabor e textura) para definição da 

aceitabilidade e intenção de compra. Os resultados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e comparados pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Na aceitação global três das 

formulações foram bem aceitas, pois a nota 9 (gostei extremamente) prevaleceu na análise de 

aceitação dos produtos. O iogurte grego com doce de abiu, teve a maior intenção de compra 

(72%), seguido da sapotilha (66%) e caju (54%), o pior desempenho foi notadamente com da 

formulação tangerina com apenas 16%. 

PALAVRAS CHAVE: Iogurte grego, sabores de frutas, análise senso 
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1. INTRODUÇÃO 

A popularidade do iogurte está relacionada cada vez mais com o modo de vida da população, a 

qual inclui o iogurte em sua dieta por ser prático e de fácil consumo, além da imagem positiva de 

alimento saudável, nutritivo e saboroso.  (BORGES et al., 2009) 

O iogurte é defino como leite fermentado, cuja fermentação se realiza com cultivos 

protosimbióticos de Streptococcus salivarius subsp. Thermophylus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus, aos quais podem acompanhar, de formacomplentar, outras bactérias ácido-

lácticas que, por sua atividade, contribuem para determinação das características do produto final 

(BRASIL, 2007). 

A principal diferença entre o iogurte tradicional para o grego é o processo de dessoragem incluso 

neste último. A dessoragem torna o produto espesso e mais cremoso, com uma concentração de 

sólidos totais de 24% e gordura de 10% (Ramos et al., 2009).  

A maioria dos produtos lácteos disponíveis atualmente é produzido a partir do leite bovino e 

utilizam sabores derivados de frutas do clima temperado, morango, ameixa ou pêssego. Todavia, 

o Brasil oferece uma gama de frutas com sabores e aromas diferenciados, as quais podem ser uma 

alternativa de adição na fabricação do iogurte, após o adequado processamento tecnológico 

(BORGES et al., 2009). 

Nesse contexto o presente trabalho teve como propósito a elaboração do iogurte grego com 

adição de doces de frutas cultivadas no estado do Amazonas, formulando iogurte natural tipo 

grego, com adição de doces de abiu (Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.), caju (Anacardium 

occidentale L.), sapotilha (Manilkara zapota (L.) P. van Royen) e tangerina (Citrus spp), realizando 

analise sensorial, e analisando a aceitação do público referente a esses doces de frutas 

incorporados no iogurte. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O produto foi desenvolvido no Laboratório de Bioenergia, e os testes sensoriais foram aplicados 

no Laboratório de Análise Sensorial, ambos vinculados à Faculdade de Ciências Agrárias, da 

Universidade Federal do Amazonas. 
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2.1 PRODUÇÃO DO IOGURTE GREGO 

Seguiu-se a metodologia adotada por Ramos et al (2009) adaptada para a formulação do iogurte. 

Os principais ingredientes utilizados na fabricação do iogurte foram: leite com teor de 3% de 

gordura , fermento láctico, leite em pó, açúcar e polpa de frutas. A adição dos ingredientes de leite 

em pó e açúcar seguiu a especificação descrita por Silva (2007). 

Na preparação do fermento, o primeiro passo realizado foi a esterilização do leite. O leite in natura 

foi adicionado de açúcar e leite em pó. Segundo Silva (2007) para cada 1 litro de leite deve ser 

adicionado 3% de leite em pó (30 g) e 16% de açúcar (160 g) para correção dos teores de sólidos 

totais. 

Foram utilizados quatro litros de leite, ou seja, 640 gramas de açúcar e 120 gramas de leite em pó 

respectivamente. Após uma rápida homogeneização do leite com os ingredientes, submeteu-se a 

mistura ao processo de pasteurização à temperatura de 83ºC por 30 minutos no banho-maria 

digital (Figura 1). 

Esperou-se que o leite resfriasse a temperatura de 45ºC, monitorando com termômetro químico, 

e adicionou-se a cultura láctica, procedimento esse conhecido como inoculação direta para 

iogurte, seguido de leve homogeneização. Após a adição da cultura o leite foi mantido a 

temperatura de 45ºC em estufa de circulação forçada, devidamente vedado para evitar 

contaminação (Figura 2). 

Aguardou-se 6 horas para a completa coagulação. Transferiu-se a coalhada para filtros de papeis 

e colocados sob resfriamento à temperatura de 5ºC por 16 horas. Após o período de 16 horas, a 

massa foi retirada (Figura 3) e colocada em potes esterilizados para a posterior análise sensorial 

 

 

 

Figura 1. Banho maria 

digital 

Figura 2. Inoculação em 

ambiente de estufa 

Figura 3. Iogurte grego 

dessorado 
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2.2 PROCESSAMENTO DAS FRUTAS 

Utilizou-se frutas adquiridas em feiras públicas. Após selecionadas foram submetidas a uma pré-

lavagem e lavagem utilizando o hipoclorito de sódio para a sanitização das frutas, na proporção 

de 6ml para cada litro de água, com finalidade de retirar as impurezas presentes na superfície da 

fruta e reduzir a carga bacteriana (Figura 4). Após a lavagem, deixou-se escorrer para dar início ao 

processamento das frutas, conforme as seguintes recomendações: utilizar utensílios de material 

plástico ou de inox para o processamento das polpas, evitando-se o uso de materiais de ferro ou 

de madeira que podem ocasionar reações químicas indesejáveis e contaminação do produto. 

ABIU - PREPARO DO DOCE 

O doce de abiu foi elaborado na proporção de 1:1 (polpa/açúcar) com adição de água. Realizou-

se o corte do fruto para o preparo do doce. O corte da polpa foi realizado manualmente (Figura 

5). Após o corte e retirada das sementes, a polpa foi batida em liquidificador com água (Figura 6), 

o preparo foi levado ao fogo onde se adicionou o açúcar, mantendo em cozimento até atingir 

consistência de doce. 

CAJU -PREPARO DO DOCE 

Preparou-se o doce de caju puro, utilizando a parte carnosa conhecida como o pseudofruto. Foram 

utilizados sete cajus (500g) e açúcar (500g), configurando a proporção 1:1. Os recipientes de vidro 

para armazenamento dos doces foram esterilizados a polpa foi batida no liquidificador em seguida 

levado fogo onde se adicionou o açúcar para o preparo do doce. (Figura 7). 

SAPOTILHA -PREPARO DO DOCE 

Preparou-se o doce de sapotilha puro. Os frutos foram primeiramente fervidos com água inteiros 

por 30 minutos, após esse processo foram cortados manualmente para a retirada da polpa. Foram 

utilizados cinco frutos de sapotilha. Para o preparo do doce foi feita a proporção 1:1 de polpa e 

açúcar, e levado ao fogo para a formação da consistência do doce (Figura 8) e posteriormente o 

doce foi colocado em recipiente de vidro para armazenamento. 
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Figura 4. Sanitização Figura 5. Retirada da 

polpa 

Figura 6. Redução de 

polpa de fruta em 

liquidificador. 

 

TANGERINA – PREPARO DO DOCE 

O doce de tangerina foi elaborado na proporção de 1:1 (polpa/açúcar). Realizou-se a retirada da 

casca do fruto, e dos gomos foram retirados os caroços e cortados em pedaços menores. Após 

esse processo a polpa foi levada ao fogo juntamente como o açúcar para o preparo do doce (Figura 

9). 

 

   

Figura 7. Doce de cajú Figura 8. Doce de 

sapotilha 

Figura 9. Doce de tangerina 

2.3 ANÁLISE SENSORIAL DOS PRODUTOS 

A análise foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos, da Faculdade de Ciências 

Agrárias, da Universidade Federal do Amazonas (Figura 10).  

Foi aplicado o teste de diferença simples, para análise de aceitabilidade, para provadores não 

treinados, com nove pontos com os extremos “1 - desgostei extremamente” e “9 - gostei 
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extremamente”, que avaliou o quanto os julgadores gostaram ou desgostaram das amostras 

segundo os atributos sensoriais: aparência, cor, aroma, sabor e textura (PALERMO, 2015). 

Foram recrutados provadores não treinados. As analises ocorreram em cabines individualizadas, 

onde cada provador recebeu quatro amostras codificadas diferentemente (Figura 11), 

correspondendo às quatro formulações do produto, quais sejam: iogurte com doce de abiu 

(amostra 570), iogurte com doce de caju (273), iogurte com doce de sapotilha (amostra 429) e 

iogurte com doce de tangerina (164). Também foi servido um copo com água e uma bolacha para 

limpar o paladar. 

As amostras foram servidas em temperatura de refrigeração e os julgadores foram devidamente 

orientados para o preenchimento correto das fichas de avaliação. 

 

Figura 10: Laboratório de Análise Sensorial 

  

 

Figura 11: Amostras na cabine para análise 
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2.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

Para obter maior confiabilidade dos resultados, o experimento foi realizado em blocos (A, B, C, D 

e E) sendo que em cada bloco as amostras foram dispostas em sequencias diferentes, para evitar 

tendência em função da ordem de apresentação das amostras. 

As amostras foram dispostas aleatoriamente nos blocos, afim de não se repetir a ordem. Cada 

bloco de análise foi composto por 10 provadores, totalizando 50 provadores, de ambos os sexos 

entre 18 e 56 anos (Quadro 1). 

BLOCO A 

Amostra 273 Amostra 164 Amostra 570 Amostra 429 

BLOCO B 

Amostra 164 Amostra 570 Amostra 429 Amostra 273 

BLOCO C 

Amostra 570 Amostra 429 Amostra 273 Amostra 164 

BLOCO D 

Amostra 429 Amostra 273 Amostra 164 Amostra 570 

BLOCO E 

Amostra 273 Amostra 429 Amostra 164 Amostra 570 

    

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em cinco blocos, com 

quatro tratamento, e dez repetições. 

O resultado foi submetido a análise de variância (ANOVA) e o as médias comparadas pelo Teste 

de Tukey à 5% de probabilidade, utilizando o Software SYSTAT® (Versão 13). 

Foi calculada a porcentagem de intenção de compra para cada amostra e as porcentagens das 

notas atribuídas a cada amostra em planilha eletrônica EXCEL®. Foram geradas figuras gráficas 

para tornar a apresentação dos dados mais didática. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos no experimento são apresentados na Tabela 1. Analisando estatisticamente 

os dados da Tabela 1 podemos observar que todos os coeficientes de variação dos atributos 

analisados (aparência, cor, sabor, aroma e textura) variaram de 22,78 a 31,86 demonstrado que o 

experimento tem uma média precisão e com pouco erro estatístico. 
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Tabela 1. Valores médios dos atributos sensoriais avaliados no iogurte grego com adição de doce 

de frutas. 

As médias seguidas de letras iguais, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 

probabilidade. 

ns= amostra não significativa estatisticamente. 

Conforme a Tabela 1 e Figura 12 no atributo aparência as maiores notas médias foram dadas para 

as formulações com abiu (7,06), seguido do caju (7,04), tangerina (6,96) e sapotilha (6,82). Os 

valores desses atributos não foram significativos estatisticamente. 

Verifica-se que o atributo cor, teve notas médias aproximadas para as formulações de caju (7,16), 

seguido do abiu (7,08), sapotilha (7,06) e tangerina (6,86). Os valores desses atributos não foram 

significativos estatisticamente (Tabela 1, Figura 13). 

No atributo aroma, a formulação com abiu (7,32) teve a maior nota média, seguido das 

formulações caju (7,10) e sapotilha (7,08) não diferiram estatisticamente entre si, mas as 

formulações citadas diferem estatisticamente da tangerina (6,24), (Tabela 1, Figura 14). 

De acordo com a Tabela 1 e a Figura 15, as formulações com abiu (7,60), sapotilha (7,26) e caju 

(7,10) não diferiram estatisticamente entre si, mas diferiram da tangerina (4,74). 

Verifica-se que o atributo textura, teve notas médias aproximadas para as formulações de abiu 

(7,76), caju (7,34), sapotilha (7,22) não diferiram estatisticamente entre si, mas as formulações 

citadas diferem estatisticamente da tangerina (6,86), (Tabela 1, Figura 16). 

 

Tratamentos Atributos sensoriais 

Aparência Cor Aroma Sabor Textura 

Caju 7,04 ns 7,16 ns 7,10 a 7,10 a 7,34 ab 
Tangerina 6,96 ns 6,86 ns 6,24 b 4,74 b 6,86 b 
Abiu 7,06 ns 7,08 ns 7,32 a 7,60 a 7,76 a 
Sapotilha 6,82 ns 7,06 ns 7,08 ab 7,26 a  7,22 ab 

CV(%) 24,86 23,56 24,28 31,86 22,78 
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Figura 12. Avaliação global para o atributo 

aparência. 

Figura 13. Avaliação global para o atributo cor. 

  

Figura 14. Avaliação global para o atributo 

aroma. 

Figura 15. Avaliação global para o atributo 

sabor. 

  

Figura 16. Avaliação global para o atributo 

textura. 

 

Considerando as notas médias atribuídas pelos provadores, houve a preferência pelas 

formulações do iogurte grego com os doces, seguindo a ordem de: abiu, sapotilha, caju e 

tangerina.E conforme a Figura 17, que mostra a análise de aceitação global do iogurte grego com 

adição do doce abiu, 22% dos provadores gostaram muito e 40% gostaram extremamente. Sendo 

esta formulação a melhor avaliada em termos de notas acima de 7 (gostei moderadamente). 
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Observando a Figura 18, a aceitação global do iogurte grego com adição do doce de sapotilha, 

verificou-se que 32% dos provadores atribuíram nota 8, afirmando que apreciaram muito essa 

composição, e 22% atribuíram a nota 9, indicando que gostaram extremamente.  

Na aceitação global do iogurte grego com adição do doce de caju, 26% dos provadores afirmaram 

que gostaram muito, havendo um empate de 22% entre as notas 9 (gostei extremamente) e 7 

(gostei moderadamente) (Figura 19). 

Analisando a aceitação global do iogurte grego com adição do doce de tangerina, verificou-se que 

58% dos provadores atribuíram nota menor que 6, afirmando que não gostaram dessa composição 

(Figura 20). Contudo 42% dos provadores atribuíram nota 9 (gostei extremamente) e 6 (gostei 

ligeiramente). 

De forma geral 3 formulações foram bem aceitas, pois a nota 8 (gostei muito) e 9 (gostei 

extremamente), prevaleceu na análise de aceitação dos produtos, somente a formulação feita 

com o doce de tangerina não apresentou uma boa aceitabilidade. 

  

Figura 17. Avaliação global para o iogurte grego + 

doce de abiu. 

Figura 18. Avaliação global para o iogurte grego 

+ doce de sapotilha. 
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Figura 19: Avaliação global para o iogurte grego + 

doce de caju. 

Figura 20: Avaliação global para o iogurte grego + 

doce de tangerina. 

  

Figura 21. Intenção de compra de iogurtes com 

adição de doce de frutas. 

 

O iogurte grego com doce de abiu teve a maior intenção de compra (72%), seguido do sapotilha 

(66%) e caju (54%), de acordo com os dados a formulação de iogurte grego com tangerina não 

obteve o resultado esperado, apresentando um baixo desempenho com apenas (16%). (Figura  

21).4. CONCLUSÃO 

Foi possível obter formulações do iogurte tipo grego com adição de doce de abiu, sapotilha, caju 

e tangerina. 

Nas notas médias atribuídas pelos provadores, houve a preferência pelas formulações do iogurte 

grego com os doces, seguindo a ordem de: abiu, sapotilha e caju.  

Na aceitação global a formulação de iogurte grego com doce de abiu os provadores afirmaram 

gostar extremamente do produto, seguida das formulações sapotilha e caju com preferência 

gostei muito. 
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O iogurte grego com doce de abiu teve a maior intenção de compra (72%), seguido do sapotilha 

(66%) e caju (54%), de acordo com os dados a formulação de iogurte grego com tangerina não foi 

apreciado pelos provadores, apresentando um baixo desempenho com apenas 16%. 

Em relação a fabricação do iogurte com esses sabores regionais, nota-se que essas frutas são bem 

aceitas, principalmente produtos com abiu. 
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RESUMO: Seguindo as macrotendências da indústria de alimentos foi realizada a fusão do sorvete 

com plantas medicinais, por meio da elaboração de sorvetes suavemente saborizados com 

infusões concentradas de Capim Santo com Limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf.), (Citrus 

latifolia, Tanaka. cv. Tahiti), Cidreira (Lippia alba (Mill.) N. E. Brown.), Gengibre (Zingiber officinale, 

Roscoe.) e Hortelã (Mentha sp) e caldas de mesmo sabor. A aceitabilidade dos sabores foi avaliada 

por meio de análise sensorial do sorvete elaborado e intenção compra. O experimento foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em quatro blocos, com quatro 

tratamentos, cinco atributos sensoriais, e dez repetições. O resultado foi submetido à análise de 

variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de Tukey à 5% de probabilidade, no 

Software SYSTAT®. Foi calculada a porcentagem de intenção de compra para cada amostra e a 

porcentagem das notas atribuídas a cada amostra. Foi possível desenvolver os sorvetes com 

infusão concentrada de plantas medicinais (Capim Santo, Cidreira, Gengibre e Hortelã). A 

avaliação sensorial indicou maior aceitação para os tratamentos Gengibre, Cidreira e Capim Santo, 

30%, 30% e 28% de notas gostei muito, em escala hedônica respectivamente. Os tratamentos 

Gengibre e Capim Santo apresentaram maiores potenciais de mercado com, 65% e 53%, conforme 

a intenção de compra manifestada pelos provadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise sensorial, tecnologia de alimentos, inovação 
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1. INTRODUÇÃO 

O sorvete é um alimento antigo originário da China que consistia somente na mistura de frutas 

com neve, ao longo dos anos o preparo deste alimento foi aprimorado e evoluiu, para o sorvete 

que é consumido atualmente. Classificado como gelado comestível pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) é obtido a partir da emulsão de gordura e proteínas, com ou sem a 

adição de outros ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares e outras 

substâncias que tenham sido submetidas ao congelamento, em condições tais que garantam a 

conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a 

armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo (BRASIL, 2005). 

No Brasil o sorvete ainda é visto como uma guloseima de verão, tendo seu consumo intensificado 

nas épocas mais quentes do ano, apresentando um consumo per capita de 5,59 litros de 

sorvete/ano por habitante em 2015, ficando atrás de países de clima predominantemente frio 

como, Nova Zelândia (26,3 L/habitante) e Canadá (17,8 L/habitante) (SINCOGEL, 2014). Contudo 

o mercado consumidor nacional aponta projeções em 46% (ABIS, 2015). O setor alimentício de 

sorvete obteve em 2013 um faturamento de 11,8 bilhões e apresentando condições favoráveis ao 

aumento do consumo e faturamento (SINCOGEL, 2014). 

O uso popular de plantas medicinais se dá basicamente por meio de infusões e extratos, as 

indústrias de alimentos, cosméticos e fármacos as utilizam, porém de forma costumeira e 

repetitiva, sendo pouco exploradas as potencialidades dessas plantas, até mesmo como forma de 

introduzi-las na alimentação diária e ampliação da faixa etária das pessoas que as utilizam. 

Na 16ª Jornada do Sorvete foram apresentadas macrotendências mundiais que influenciarão o 

setor de sorvete até 2020, tais como: sensorialidade e prazer, conveniência e praticidade, 

qualidade e confiabilidade, saudabilidade e bem estar, sustentabilidade e ética (Kamphost, 2015). 

Em conformidade com essas macrotendências foi realizada a fusão do sorvete com plantas 

medicinais, por meio da elaboração de sorvetes suavemente saborizados com infusões 

concentradas de Capim Santo com Limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf.), (Citrus latifolia, 

Tanaka. cv. Tahiti), Cidreira (Lippia alba (Mill.) N. E. Brown.), Gengibre (Zingiber officinale, Roscoe.) 

e Hortelã (Mentha sp.) e caldas de mesmo sabor. A aceitabilidade dos sabores foi avaliada por 

meio de análise sensorial do sorvete elaborado e intenção compra. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

A primeira fase do experimento consistiu no preparo da massa base de sorvete ainda sem o sabor, 

foi realizada a pesagem dos ingredientes como, o leite integral (2L), leite em pó (48g), leite 

condensado (790g), creme de leite (380g) e liga neutra (20g).  

Na sequência da pesagem do material, realizou-se a homogeneização dos ingredientes em 

liquidificador doméstico por 5 minutos, para em seguida pasteurizar os mesmos por 30 minutos a 

69º graus em Banho Maria Digital. Após a pasteurização a mistura ficou em repouso até atingir 

20º graus de temperatura, para então leva-la a etapa de refrigeração por 4 horas a 8º graus em 

incubadora refrigerada B.O.D.  

Enquanto a massa estava sob refrigeração, fez-se o preparo das infusões concentradas das plantas 

medicinais, inicialmente foi feita a higienização para a remoção de sujidades e posteriormente a 

sanitização de todo o material vegetal que foi imerso em uma solução de hipoclorito de sódio 50 

ppm por 15 minutos. 

 As infusões foram feitas com o auxílio de placa aquecedora, nas seguintes proporções: capim 

santo - 140 g de folhas, 130 ml de água, 70 ml de suco de limão; cidreira - 140 g de folhas, 200 ml 

de água; gengibre - 70 g de rizoma, 200 ml de água; e hortelã - 140 g de folhas, 200 ml de água. O 

limão foi adicionado à infusão de capim santo para intensificar o sabor conforme FAO (2008).  

Após o processo de infusão os concentrados foram postos para esfriar por 30 minutos até alcançar 

a temperatura ideal para uso.  

A segunda etapa da elaboração de sorvete consistiu na incorporação de ar a massa base do sorvete 

com batedeira doméstica por 15 minutos, adicionando-se o emulsificante (10g) e o sabor 

desejado, neste caso a adição das infusões concentradas. 

Após este processo o sorvete foi acondicionado em potes de polietileno e acima da massa colocou-

se um disco de papel manteiga, para que a mesma não entrasse em contato com ar e forma-se 

cristais de gelo no sorvete, em seguida os recipientes com os sorvetes devidamente identificados, 

seguiram para a etapa de congelamento final onde permaneceram por 12 horas a -5º em freezer 

horizontal. 
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As caldas de mesmo sabor foram confeccionadas com o intuito de intensificar o sabor do sorvete 

e torná-lo, apreciável ao paladar do provador. O preparo das caldas foi realizado em chapa elétrica 

aquecedora em béquer de 4000 ml, utilizando 300 ml de infusão para 200 g de açúcar, após o 

preparo as caldas foram armazenadas em recipiente de polietileno. 

A análise foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial da Universidade Federal do Amazonas. 

As amostras foram servidas em temperatura de refrigeração e os julgadores foram devidamente 

orientados para o preenchimento correto das fichas de avaliação. Foi aplicado o teste de aceitação 

adotando a escala hedônica com nove categorias com os extremos “desgostei extremamente” e 

“gostei extremamente”, que avaliou o quanto os julgadores gostaram ou desgostaram das 

amostras segundo os atributos sensoriais de aparência, cor, aroma, sabor e textura. 

Para obter maior confiabilidade dos resultados, o experimento foi realizado em blocos (A, B, C e 

D) sendo que em cada bloco as amostras foram dispostas aleatoriamente, para evitar tendência 

em função da ordem de apresentação das amostras. Cada bloco de análise foi composto por 10 

provadores, totalizando 40 provadores, de ambos os sexos entre 18 e 60 anos. Cada julgador não 

treinado, recebeu em sua cabine quatro amostras codificadas diferentemente, correspondendo 

às quatro formulações do produto: capim santo, cidreira, gengibre e hortelã.  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em quatro blocos, com 

quatro tratamentos, e dez repetições em cada. O resultado foi submetido ao analise de variância 

(ANOVA) e o as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, no Software 

SYSTAT®. Foi calculada a porcentagem de intenção de compra para cada amostra e a porcentagem 

das notas atribuídas a cada amostra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados das médias obtidas através do teste Tukey (p≤0,05) para 

as os cinco atributos sensoriais avaliados nos quatro sabores de sorvete elaborados. Observou-se 

que as amostras capim santo com limão e gengibre diferiram entre si quanto aos atributos 

aparência, cor e aroma. Quanto aos atributos aroma, sabor e textura não houve significância 

estatística entre as amostras analisadas. 
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Tabela 1: Resultados das médias obtidas no teste Tukey para o quesito de impressão global das 

quatro formulações dos sorvetes desenvolvidos. 

Tratamentos 
 

Aparência Cor Aroma Sabor Textura 

Capim Santo com 

limão 
7,6a 7,7a 7,1ns 6,8ns 6,5ns 

Cidreira 7,1ab 7,3ab 7,0ns 7,5ns 6,9ns 

Gengibre 6,6bc 7,1ab 6,8ns 6,7ns 6,4ns 

Hortelã 6,3c 7,0b 6,5ns 5,9ns 6,3ns 

CV (%) 4,20% 4,62% 7,27% 13,44% 9,46% 
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As médias seguidas de letras iguais, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 

probabilidade. 

ns= amostra não significativa estatisticamente 

Conforme a Figura 1, no atributo sensorial aparência, as maiores notas médias foram dadas para 

o capim santo com limão (7,60), cidreira (7,10), gengibre (6,60) e hortelã (6,30). 

  

Figura 1. Valores médios ao atributo 

sensorial aparência 

Figura 2. Valores médios ao atributo sensorial 

cor 

  

Figura 3. Valores médios ao atributo 

sensorial aroma 

Figura 4. Valores médios ao atributo sensorial 

sabor 

 
 

Figura 5. Valores médios ao atributo sensorial 

textura 

Figura 6.  Intenção de compra dos produtos 
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Na Figura 2, no atributo sensorial cor, as maiores notas médias foram dadas para o capim santo 

com limão (7,10), cidreira (7,30), gengibre (7,10) e hortelã (7,00). 

Analisando a Figura 3, no atributo sensorial aroma, as maiores notas médias foram dadas para o 

capim santo com limão (7,10), cidreira (7,00), gengibre (6,88) e hortelã (6,48). 

No atributo sensorial sabor, as maiores notas médias foram dadas para cidreira (7,50), capim santo 

com limão (6,80), gengibre (6,70), e hortelã (5,90) conforme Figura 4. 

E no atributo sensorial textura apresentado na Figura 5, as maiores notas média, foram dadas para 

cidreira (6,90), capim santo com limão (6,50), gengibre (6,40) e hortelã (6,30). 

O sorvete com gengibre apresentou a maior intenção de compra (65%), seguido do capim santo 

com limão (53%), os tratamentos com cidreira (35%) e hortelã (30%) não obtiveram grande 

expressividade na intenção de compra quando comparados com os demais tratamentos (Figura 

6). 

 
 

Figura 7. Aceitação global do sorvete com adição do 

capim santo com limão 

Figura 8. Aceitação global do sorvete com adição de 

cidreira 

  

Figura 9. Aceitação global do sorvete com adição de 

gengibre 

Figura 10. Aceitação global do sorvete com adição da 

hortelã 
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Na aceitação global o sorvete com capim santo com limão, 28% dos provadores afirmaram que 

gostaram muito (nota 8), e 17% que gostaram extremamente (nota 9) (Figura 7). 

Na aceitação global o sorvete com cidreira, 30% dos provadores afirmaram que gostaram muito 

(nota 8), e 17% que gostaram (nota 9) (Figura 8). 

Na aceitação global o sorvete com gengibre, teve as melhores notas 30% dos provadores 

afirmaram que gostaram muito (nota 8), e 21% que gostaram extremamente (nota 9) (Figura 9). 

E conforme a Figura 10, que mostra a análise de aceitação global do sorvete com hortelã 23,5% 

dos provadores gostaram muito e 12,5% gostaram extremamente. 

De forma geral as formulações cidreira, gengibre e capim santo foram bem aceitas, alcançando 

31%, 30% e 27,5% respectivamente a nota 8 (gostei muito), exceto o tratamento com hortelã que 

obteve 28% para notas menores que 6 (indiferente à desgostei). 

Recomenda-se a realização de outras pesquisas, como aditivos na formulação e tempo de 

prateleira dos produtos desenvolvidos. 

4. CONCLUSÕES 

A avaliação sensorial indicou maior aceitação para os tratamentos gengibre, cidreira e capim 

santo, 30%, 30% e 28% de notas gostei muito, em escala hedônica respectivamente. 

Os tratamentos gengibre e capim santo apresentaram maiores potenciais de mercado com, 65% 

e 53%, conforme a intenção de compra manifestada pelos provadores. 

O estudo também demonstra que o consumo e utilização de plantas medicinais podem ir além 

dos usos habituais em chás, agregando valor nutricional a diversos pratos da culinária. Mostrando-

se como opções com grandes predicados sensoriais e nutraceuticos, qualidades essas que são 

atrativas ao consumidor. Por ser um produto inovador, o sorvete com infusão de plantas 

medicinais, recomenda-se a ampliação de estudos complementares para que outros parâmetros 

sejam verificados. 
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RESUMO: O aumento no consumo de saladas minimamente processadas e higienizadas foi 

adotado pela sociedade globalizada devido à praticidade, rapidez e pela busca de uma 

alimentação saudável. Entretanto, contaminação microbiológica presente nesse tipo de 

alimento indica que as condições sanitárias são insatisfatórias. O objetivo deste trabalho foi 

analisar as condições microbiológicas de saladas prontas para o consumo dispostas em 

gôndolas de cinco supermercados de áreas nobres da região metropolitana de Manaus. 

Foram coletadas 25 amostras no período de setembro de 2017 a março de 2018. Para a 

identificação de coliformes termotoletantes, utilizou-se o método do Número Mais Provável 

(NMP), através da técnica de tubos múltiplos assim como também para determinação de 

coliformes totais e, foram utilizadas placas de Petri contendo os meios de cultura Eusina Azul 

de Metileno – EMB e Salmonella Shigella Ágar – SSA, fazendo-se uso da técnica de 

estriamento por esgotamento para detecção de E. coli e Salmonella sp. Todas as amostras 

apresentaram-se contaminadas por coliformes termotolerantes com valores acima do 

permitido pela Legislação Brasileira, RDC 12, e apenas uma amostra positiva para Salmonella 

sp., estando também foras dos padrões permitidos. Os resultados demonstram que as 

saladas dispostas nas gôndolas dos supermercados sob refrigeração avaliadas estão 

oferecendo produtos inadequados aos consumidores. As amostras analisadas não 

apresentaram diferença estatística significativa (p>0,05). 

PALAVRAS-CHAVE: Contaminação de Saladas, Manipulação de Alimentos, Saladas Prontas 

para Consumo, Escherichia coli. 
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1. INTRODUÇÃO 

A progressão sócio industrial da população mundial ao longo dos anos vem modificando sua 

rotina alimentar. Vivem-se dias nos quais é dado muito mais tempo à vida profissional do 

que à rotina domiciliar (AKUTSU, et al., 2005; GENTA, MAURÍCIO, MATIOLI, 2005). 

Nesse contexto, está cada vez mais comum a preferência das pessoas por alimentos servidos 

prontos para o consumo, visto que o tempo necessário para o preparo de refeições caseiras 

está progressivamente diminuindo na medida em que os trabalhadores ascendem em suas 

carreiras (AKUTSU, et al., 2005; GENTA, MAURÍCIO, MATIOLI, 2005). 

Essa mudança de hábito no perfil do trabalhador e da sociedade moderna despertou também 

a preocupação crescente com a qualidade de produtos consumidos fora do ambiente familiar 

(MATTIUZ, DURIGAN, ROSSI JÚNIOR, 2003). 

Como alternativa aos alimentos tipo fast food (servidos rapidamente, porém extremamente 

calóricos e pouco nutritivos), diversos grupos têm adquirido preferência por alimentos mais 

saudáveis como, por exemplo, saladas e outros produtos in natura (MATTIUZ, DURIGAN, 

ROSSI JÚNIOR, 2003). 

Isso potencializou o mercado específico dessa categoria, impulsionados pela busca das 

pessoas por alimentações saudáveis. Hoje, diversos estabelecimentos fornecem saladas 

prontas para o consumo de forma rápida e fácil, se tornando uma estratégia viável para os 

consumidores que não dispõem de tempo para prepararem seu próprio alimento, mas que 

não dispensam vida saudável. (MARIN, BERTON, SANTO, 2009). 

Uma vez que boa parte dos assim chamados “alimentos saudáveis” é consumida de forma 

fresca, sem cozimento, torna-se necessário ter a compreensão dos aspectos acerca de sua 

segurança alimentar (AKUTSU, et al., 2005). 

Anteriormente voltado às práticas de abastecimento e na quantidade ideal para consumo, o 

termo “segurança alimentar” foi ampliado desde 1986, na Conferência Nacional de 

Alimentação e Nutrição, tendo como novas premissas o cuidado com o aspecto nutricional, 

composição, qualidade e aproveitamento biológico dos alimentos (CAMPOS, 2006; MARIN, 

BERTON, SANTO, 2009). 
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Outro fator associado à segurança e qualidade alimentar é a observação de microrganismos 

que eventualmente estejam presentes no produto. Muitos deles possuem natureza 

meramente deteriorante, criando dificuldades apenas na preservação do alimento em 

prateleira. Porém, há ainda aqueles cuja ação patogênica pode levar consumidores ao 

desenvolvimento de enfermidades intestinais; algumas delas, fatais (BRUNO, et al., 2005). 

No Brasil, entre 1996 e 2000, foram registrados 192 surtos por infecção alimentar, com cerca 

de 12 mil doentes, tendo três mortes ocorrido em consequência de agravos. Dos diversos 

agentes patogênicos causadores desses problemas, destacou-se a Salmonella sp., cuja 

presença foi percebida em aproximadamente 76% dos casos (PINHEIRO, et al., 2005; XAVIER 

et al., 2009; ABREU, et al., 2010; MELLO et al., 2010). 

Há várias possibilidades que podem contribuir para a contaminação de alimentos por 

microrganismos patogênicos, sendo a manipulação direta um dos aspectos mais 

preocupantes. Uma vez que os produtos in natura são oferecidos em condições próprias para 

consumo imediato, muitos deles passam por procedimentos de fracionamento (corte e/ou 

fatiamento) antes da embalagem final (GENTA, MAURÍCIO, MATIOLI, 2005). 

Esses alimentos, chamados “minimamente processados”, podem vir a ser fonte de 

patógenos, presentes em sua superfície (como consequência de higienização pouco eficaz) 

ou nas mãos dos seus manipuladores (MELLO et al., 2010).  

Na atualidade, o conceito de segurança alimentar está sendo amplamente debatido devido 

aos riscos causados à saúde através da manipulação, uma vez que as doenças de origem 

alimentar vêm aumentando gradativamente nos países em desenvolvimento (PINHEIRO, et 

al., 2005; SMANIOTO, et al., 2009FERRO, COSTA-CRUZ, BARCELOS, 2012). 

Para verificar as condições higiênicas de um alimento são realizados testes de identificação. 

Muitos destes métodos têm como meta descobrir patógenos não apenas em produtos 

alimentícios, mas também no meio ambiente como um todo, verificando locais como, por 

exemplo, rios, praias ou lagos (SANTOS, et al., 2015). 

Um dos protocolos de análise que tem total aceitabilidade por parte da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e de órgãos internacionais, como a Food and Drug 
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Administration (FDA), nos EUA, é o que determina a presença e quantificação de 

microrganismos do grupo coliformes (SANTOS, et al., 2015). 

Coliformes são bactérias da família enterobacteriaceae. São bacilos gram-negativos, 

anaeróbios facultativos e oxidase negativos, sendo capazes de, em boa parte das vezes, 

consumir lactose, com consequente produção de ácido lático e gás. Pertencem a este grupo 

as espécies dos gêneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter (SANTOS, et al., 

2015; MALLET, et al., 2017). 

Destes, a Escherichia coli é o mais indicado para verificar a higiene de uma amostra, visto 

que, diferentes dos demais membros do grupo, esta bactéria é predominantemente 

encontrada no trato intestinal de animais homeotérmicos. Enquanto os outros gêneros da 

família podem ser encontrados habitando solo ou água, E. coli tem origem eminentemente 

fecal, de modo a não ser encontrada se reproduzindo no ambiente (SANTOS, et al., 2015; 

MALLET, et al., 2017). 

Os métodos para determinação da qualidade alimentar passaram a se desenvolver tendo 

como foco a observação dessas bactérias uma vez que os coliformes são facilmente isolados 

e identificados. Mesmo sendo habitantes comuns do solo, sua presença em excesso 

compromete a segurança de um alimento, ainda que não seja detectada E. coli nele 

(FERREIRA, et al., 2016; MALLET, et al., 2017).  

No Brasil, existem legislações específicas utilizadas como parâmetros da qualidade para 

alimentos, através da Resolução - RDC n 12, de 02 de janeiro de 2001, da ANVISA (BRASIL, 

2001). 

Dos muitos alimentos passiveis de contaminação por agentes patogênicos, as hortaliças 

minimamente processadas são potenciais candidatos para servir de veículo destes 

microrganismos infecciosos. Chamadas de “saladas prontas para consumo”, elas recebem 

modificação física a partir de sua estrutura original (por meio de cortes diversos), mas 

mantem seu estado fresco para melhor apreciação por parte do consumidor (BRUNO, et al., 

2005; PINHEIRO, et al., 2005; SMANIOTO, et al., 2009). 

O processamento dessas hortaliças segue etapas rigorosas que envolvem pré-seleção, 

classificação, lavagem, corte, sanitização, enxágue, centrifugação, embalagem e 
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armazenamento refrigerado (BRUNO, et al., 2005; PINHEIRO, et al., 2005; SMANIOTO, et al., 

2009). 

Como os demais produtos de consumo, as saladas processadas também seguem padrões 

estabelecidos pela ANVISA em sua RDC 12/2001. A agência estabelece limites para exposição 

do consumidor a um subgrupo dos coliformes: os coliformes termotolerantes. Também 

chamados de coliformes a 45 ºC, esse grupo difere dos coliformes totais por serem mais 

propensos a indicar contaminações por esgoto ou material fecal (BRASIL, 2001). 

Embora existam espécies desse grupo que possam habitar naturalmente o solo, em sua 

maioria esses coliformes apontam grande probabilidade de contaminação quando vistos em 

alimentos ou no ambiente. Segundo a ANVISA, para hortaliças cruas, o limite tolerado destes 

microrganismos é de 10² NMP.g-1 (BRASIL, 2001). 

Embora o consumo de vegetais seja amplamente recomendado por especialistas, como 

elemento indispensável para uma alimentação saudável. A presença de patógenos nestes 

produtos (oriundos de contaminações diversas) pode trazer grandes problemas para quem 

deles se alimente (MONTANHER, CORADIN, FONTOURA-DA-SILVA, 2007; FERRO, COSTA-

CRUZ, BARCELOS, 2012). 

Uma vez que a percepção destes microrganismos nocivos não pode ser notada pelo cidadão 

comum, torna-se imprescindível que análises sejam feitas periodicamente, garantindo a 

segurança da população (MOGHARBEL, MASSON, 2005; CAMPOS, 2006; MONTANHER, 

CORADIN, FONTOURA-DA-SILVA, 2007; FERRO, COSTA-CRUZ, BARCELOS, 2012). 

Nesta pesquisa analisou-se as condições microbiológicas de saladas prontas para o consumo 

dispostas em gôndolas de supermercados na cidade de Manaus (AM). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A forma de pesquisa baseou-se em estudo exploratório, com modalidade experimental e 

descritiva, com coleta de dados em campo, e análise laboratorial. 

As amostras das saladas minimamente processadas prontas para consumo foram coletadas 

nas prateleiras refrigeradas de cinco supermercados na cidade de Manaus. 
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As coletas foram realizadas a cada vinte dias, totalizando cinco repetições para cada 

estabelecimento. O material foi acondicionado em caixas isotérmicas previamente 

higienizadas. Cada amostra corresponde a uma unidade experimental. 

As avaliações higiênico-sanitárias foram realizadas considerando o armazenamento do 

produto em ambiente refrigerado, a data de fabricação e a validade dos produtos. Todos os 

procedimentos ocorreram com material previamente esterilizado em autoclave. 

Uma vez no laboratório, alíquotas de 25 g de cada amostra foram assepticamente pesadas 

em béquer esterilizado, sendo transferida para erlenmeyer esterilizado e homogeneizadas 

em 225 mL de água peptonada (peptona a 0,1%) por agitação durante um minuto. Após 

agitação, o material foi deixado em repouso por cinco minutos para posterior utilização na 

técnica de tubos múltiplos (SILVA et al., 2006). 

Técnica de Tubos Múltiplos conforme metodologia descrita por Silva et al. (2006) para 

ausência e presença de Coliformes e do gênero Escherichia coli: aara todas as amostras, a 

determinação do número mais provável de coliformes pelo método dos tubos múltiplos foi 

realizada utilizando Caldo Lactosado - CL, Caldo Lactosado Bile Verde Brilhante - CLBVB 2%. 

Para determinação de coliformes a 45ºC foi empregado Caldo E.C.  

Alíquotas de 1,0 mL de cada diluição foram transferidas para séries de três tubos contendo 

CL e tubos de Durham invertidos. Os tubos foram incubados a 35±2ºC durante 24h. Os tubos 

com resultado positivo (formação de gás e/ou turbidez) seguiram para etapa seguinte: 

análise em tubos verde brilhante e EC (ambos contendo também tubos de Durhan 

invertidos).  

Os tubos contendo CLBVB 2% receberam uma alçada da amostra positiva do passo anterior, 

sendo incubados a 35±2ºC durante 24h. Havendo formação de gás e/ou turbidez é dada 

como positiva a presença de coliformes totais, sendo o resultado expresso em NMP de 

coliformes totais por grama de alimentos. 

Alçadas contendo amostra positiva dos tubos CL foram transferidas também para tubos 

contendo EC. Os tubos foram incubados em Banho-Maria a 45ºC. A formação de gás e/ou 

turbidez indicou presença de coliformes termotolerantes (BRASIL, 2001). 
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Para tubos com resultado positivo, foi retirado uma alçada e transferidos para placas de Petri 

contendo meios Eusina Azul de Metileno – EMB e Salmonella Shigella Ágar – SSA, fazendo-

se uso da técnica de estriamento por esgotamento para detecção de E. coli. Os resultados 

obtidos foram comparados com os padrões estabelecidos na RESOLUÇÃO-RDC nº 12, de 02 

de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso no esquema fatorial, 

utilizando o programa SISVAR 5.3. Os dados foram submetidos à análise de variância, e foi 

aplicado o do teste de Tukey para comparação múltipla entre as médias, ao nível de 

significância de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras de saladas prontas para consumo encontraram-se dispostas em gondolas 

refrigeradas, limpas e adequadas para seu armazenamento e distribuição ao consumidor.  

Estes alimentos estavam acondicionados em embalagens individuais, informando em seus 

rótulos que foram higienizadas, minimamente processadas e fornecidas ao consumidor 

como alimento seguro, livre de agentes patogênicos. Após a seleção do material, ele foi 

pesado e prosseguiu-se com as análises, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1. A: Gôndola de supermercado refrigerada. B: Salada higienizada pronta para o 

consumocoletada da gôndola refrigerada. C: Amostra selecionada e pesada em béquer 

esterilizado. 

Posteriormente a diluição e decorrido todos os passos da técnica de tubos múltiplos, pode-se 

observar resultados positivos em 100% das amostras com formação de gás e turbidez. A RDC. n° 

12 da ANVISA (BRASIL, 2001) apresenta os padrões microbiológicos para cada grupo alimentar, 
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segundo o risco epidemiológico, com a finalidade de monitorar e registrar esses alimentos. Esses 

padrões permitem verificar se o alimento está próprio ou não para o consumo humano. 

Para hortaliças frescas, "in natura", preparadas (descascadas ou fracionadas) e sanificadas para 

consumo direto, essa resolução estabelece que sejam realizadas obrigatoriamente análises para 

Salmonella sp./25g e que deve estar sempre ausente, e para os Coliformes a 45°C/g devem estar 

sempre abaixo do limite permitido de 102NMP/g (BRASIL, 2001). 

Na contagem de coliformes podem-se diferenciar dois grupos: o grupo dos coliformes totais, cujo 

habitat é o intestinal e o ambiental e o grupo dos coliformes termotolerantes ou a 45°C. Estes 

fermentam a lactose com produção de gás na temperatura de 45ºC tendo como habitat 

exclusivamente o intestinal de animais de sangue quente, podendo ser observado na Figura 2 

(SANTOS et al., 2015).  

Dentre as bactérias que estão inclusas no grupo dos Coliformes Termotolerantes encontram-se os 

gêneros Escherichia, Enterobacter e Klebsiela, sendo estes dois últimos cepas de origem não fecal 

(SANTOS et al., 2015).  

As análises desses grupos de coliformes servem como indicadores de deficiência higiênico-

sanitárias dos alimentos, das áreas de preparo e/ou armazenamento. Sua alta contagem indica 

contaminação pós-sanitização ou pós-processamento, evidenciando práticas de higiene e 

sanitificação precárias, exigidos pelos padrões requeridos para processamento de alimentos 

(PAULA, 2010). 

A1  A2 B1  B C1 C2 

Figura 2. A1: Controle negativo e positivo do meio de cultura Caldo Lactosado. A2: Meio de cultura 

Caldo Lactosado após 24h de incubação a 37°C positivo para formação de gás e turbidez. B1: 
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Controle negativo e positivo do meio de cultura Caldo Bile Verde Brilhante 2%. B2: Meio de cultura 

Caldo Bile Verde Brilhante 2% após 24h de incubação a 37°C positivo para formação de gás e 

turbidez. C1: Controle negativo e positivo para caldo Escherichia coli. C2: Meio de cultura caldo 

Escherichia coli após 24h em banho-maria a 45°C com presença de gás e turbidez. 

De acordo com a Tabela 1, o resultado da análise para coliformes à 45°C. Em 100% das amostras 

apresentou-se fora do limite estabelecido, recebendo, assim, a classificação de fora do padrão 

(BRASIL, 2001). 

Porém uma destas amostras apresentou resultado positivo para presença de Salmonella sp., 

ficando fora do padrão microbiológico legal estabelecido pela legislação brasileira exigido pela 

RDC n° 12 de 2 de janeiro de 2001 do Ministério da Saúde. No qual determina que este patógeno 

esteja ausente em porções de 25g analisadas, desta forma, ficando impróprias para consumo 

(BRASIL, 2001). 

Um estudo realizado por Paula (2010) em saladas prontas para o consumo em bufês de serviços 

de alimentação detectou altos índices de contaminação de coliformes termotolerantes, com 

microrganismos avaliados nas saladas de alface, beterraba, cenoura e tomate, com valores médios 

acima de 4,0 ciclos log, nas três épocas de coletas, no qual foi detectada alta contaminação por 

Escherichia coli e Bacillus cereus. 

Estes achados corroboram com os encontrados neste estudo, evidenciando a necessidade de 

implementação de ferramentas de qualidade, como as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), nos locais de preparo destes produtos.  

De acordo com Correa et al.(2011), seu estudo permitiu avaliar a eficiência na redução do NMP de 

coliformes termotolerantes pela utilização de sanitizantes em vegetais frescos com soluções de 

hipoclorito de sódio (200ppm/15min.), vinagre (10%/5min), permanganato de potássio 

(25ppm/7min) e um produto comercial para desinfecção de vegetais (10 gotas/1L de água/10 

min.). Foi verificado que o hipoclorito de sódio obteve maior eficiência. 

 

Tabela 1. Análise de coliformes termotolerantes ou a 45°C e Salmonella sp. em saladas 

minimamente processadas prontas para consumo de supermercados de áreas nobres da região 

metropolitana de Manaus. 

Supermercado Parâmetro Unidade Resultado  Conclusão 
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A Coliformes à 45°C  NMP/g >1100 Fora do padrão 

Salmonella sp. UFC/25g Ausente De acordo 

B 
Coliformes à 45°C  NMP/g >1100 Fora do padrão 

Salmonella sp. UFC/25g Ausente De acordo 

C 
Coliformes à 45°C  NMP/g >1100 Fora do padrão 

Salmonella sp. UFC/25g Ausente De acordo 

D 
Coliformes à 45°C  NMP/g >1100 Fora do padrão 

Salmonella sp. UFC/25g Presente* Fora do padrão 

E 
Coliformes à 45°C  NMP/g >1100 Fora do padrão 

Salmonella sp. UFC/25g Ausente De acordo 

*Das cinco repetições, foi encontrada apenas em uma amostra, estando as demais amostras 
de acordo com o padrão. 

Segundo a legislação, a presença de coliformes a 45°C em alimentos deve estar abaixo de 100 

colônias por grama (BRASIL, 2001). Todas as amostras analisadas apresentaram índices de 

contaminação superiores a 1100 colônias por grama. Neste estudo também foi evidenciado o alto 

índice de contaminação por coliformes totais, totalizando 100% das amostras (SHINOHARA, 2008). 

A presença de coliformes nos alimentos indica a possibilidade de ocorrência de enteropatógenos, 

como é o caso da Salmonella sp. Nesta pesquisa observou-se que no supermercado D foi 

encontrada apenas uma amostra com resultado positivo para Salmonella sp. e uma quantidade 

menor de E. coli, porém estando ainda fora dos padrões estabelecidos pela legislação 

(SHINOHARA, 2008). 

Embora a detecção do patógeno Salmonella sp. em apenas uma amostra seja um fato positivo, a 

não detecção deste pode ser explicada devido ao alto número de coliformes totais e a 45°C, o que 

pode ocasionar a inibição deste patógeno por competição, uma vez que a Salmonella sp. não é um 

bom competidor em relação a estes tipos de grupos de coliformes, que em geral estão mais 

abundantes em alimentos com higienização inadequada (SHINOHARA, 2008). 

Existem quatro formas de E. coli que causam doenças gastrointestinais: enteropatogenica, 

enterotoxigenica, enterohemorrágica e enteroinvasiva. Este microrganismo é um patógeno 

oportunista e quando em excesso promove sintomas como febre, cólicas abdominais, náuseas, 

fadiga, diarreia aquosa ou com sangue, calafrios e cefaleias (ALVES, 2012). 

Na análise do presente estudo realizada em placas de Petri utilizou-se do meio de cultura EMB e 

SSA, como mostrado na figura 3, evidenciando resultados positivos para E. coli e Salmonella sp. 
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A           B 

Figura 3. A: Placa de Petri contendo meio de cultura EMB com colônias verde metálicas, 

confirmando presença de Escherichia coli. B: Placa de Petri com meio de cultura SSA contendo 

colônias de coloração rosadas, confirmando presença de Escherichia coli e colônias pretas, 

destacadas com seta, indicando presença para Salmonella sp. 

Ferreira et al. (2016) em seu estudo sobre a qualidade microbiológica de 12 hortaliças 

minimamente processadas comercializadas em cinco supermercados evidenciaram que todas as 

amostras estavam de acordo com o padrão da legislação vigente para presença de coliformes a 

45°C, porém das amostras analisadas, seis presentaram-se fora do padrão para Salmonella sp.  

Esses dados confirmam os achados por Shinohara (2008), ao analisar a competitividade e inibição 

do crescimento de Salmonella sp na presença de um alto índice do grupo dos coliformes. 

A Salmonella spp. é uma bactéria entérica responsável por infecções de origem alimentar cujos 

sintomas podem variar de brandos a graves. Embora possa ser encontrada em solo, água e fezes 

de animais infectados, sua infecção geralmente vem pela ingestão de alimentos (SHINOHARA, 

2008). 

A bactéria possui capacidade de contaminar vários tipos de produtos alimentícios, principalmente 

os que possuem proteínas, carboidratos e/ou alto teor de umidade. A maioria dos sorotipos de 

Salmonella spp. é patogênica para o homem (SHINOHARA, 2008). 

Podem causar os sintomas clínicos de três grupos distintos: a febre tifóide causada pela Salmonella 

typhi, ocasionando septicemia, diarreia, febre alta e vômito; a febre entérica, causada pela 

Salmonella paratyphi A, B e C, com quadros de septicemia, gastroenterite, febre e vômito; e 

salmoneloses decorrentes de outras Salmonelas, causando infecção gastrointestinal, diarreia, 

vômito, dores abdominais e febre baixa (SHINOHARA, 2008). 
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As repetições das amostras analisadas produziram valores médios que podem ser vistos na Figura 

4. 

 

 

Figura 4. Média das concentrações de coliformes encontradas nas amostras dos cinco 

estabelecimentos testados. p>0,05, CV(%) = 22,73. 

Embora os estabelecimentos tenham apresentado valores diferentes entre si em relação à 

concentração média de coliformes encontradas em seus produtos, a análise estatística 

mostrou que as referidas médias não são estatisticamente significativas, pois em nenhuma 

das comparações os valores mostram-se acima da Diferença Mínima Significativa (DMS= 

436). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A existência de microrganismos em alimentos não significa obrigatoriamente um indicativo 

de qualidade inferior destes produtos ou risco para a saúde do consumidor, mas pode tornar-

se em potencial ameaça para o consumidor quando os princípios de sanitização e higiene são 

violados. 

Contudo, a presença de microrganismos contaminantes em saladas higienizadas prontas 

para o consumo por coliformes totais e termotolerantes serve como bioindicador de 

qualidade.  
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Os resultados obtidos fornecem um alerta para a qualidade microbiológica do produto, 

quando comparados à RDC n° 12/2001, o que pode conferir risco à saúde do consumidor, 

onde sua presença em alimento sugere preparo, manipulação e sanitização inadequados, o 

que também contribui para uma redução na vida útil do alimento. 

Além disso, alerta sobre a necessidade de maior monitoramento dos órgãos fiscalizadores e 

implementação de ferramentas como as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), para manipulação dos alimentos e sanitização, 

com a finalidade de prevenir a contaminação por agentes microbianos que possam causar 

doenças a população e também contribuir com o aumento do tempo de vida útil de prateleira 

do produto. 
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RESUMO: O caldo de cana é um produto comumente consumido e comercializado em feiras livres devido 

ao seu sabor adocicado e preço acessível. O incorreto manuseio deste produto pode levar à 

contaminação por microrganismos patogênicos, sendo um forte contribuinte para as Doenças 

transmitidas por alimentos (DTAs), pondo em risco a saúde de pessoas que consomem o produto. O 

presente trabalho avaliou a qualidade microbiológica do caldo de cana comercializado em três feiras 

livres de duas zonas da cidade de Manaus-AM. No total foram coletadas 12 amostras entre o período de 

abril a maio de 2018, encaminhadas em recipientes estéreis aos laboratórios de Análises Clínicas do 

centro Universitário FAMETRO onde foram analisadas. Os resultados das análises microbiológicas 

demonstraram um espantoso nível de contaminação nas amostras, uma vez que todos os locais 

avaliados apresentaram contagens de coliformes acima do permitido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Baseado nos resultados obtidos é provável a deficiência higiênico-sanitária por parte 

dos vendedores, sendo assim, as amostras de caldo de cana comercializado nas feiras avaliadas 

encontram-se impróprias para consumo. 

PALAVRAS-CHAVE: caldo de cana; ECC-cromogênico; IAL/Rugai; coliformes 
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1. INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), originária da Ásia, pertence à família Poaceae, 

sendo frequentemente encontrada em países de regiões tropicais. A planta é apreciada por 

seus consumidores devido à grande presença de sacarose em seu caule. No Brasil, o seu 

cultivo abrange um extenso território devido à valorização do etanol, uma das principais 

fontes de energia limpa e produção de açúcar que é uma das maiores do mundo. Assim a 

monocultura de cana-de-açúcar tem contribuído com a economia nacional chegando a US$ 

11,4 bilhões no ano de 2017 (MARQUES, 2006; CONAB, 2012). 

Além de ter grande serventia para a indústria, a planta também é usada popularmente, tendo 

seu sumo líquido extraído e consumido por muitas pessoas que apreciam seu sabor. O caldo 

é comercializado principalmente em feiras livres por ser refrescante, agradável e de preço 

acessível, sendo seu consumo feito habitualmente com pastéis e outros salgados (LOPES et 

al., 2004; SILVA; FARIA, 2006). 

Este produto é comercializado principalmente por vendedores ambulantes cujo processo de 

manipulação ou higienização inadequada pode levar à contaminação por microrganismos ou 

a multiplicação daqueles já existentes. Além disso, os seus resíduos podem atrair insetos e 

outros animais, o que favorece a ocorrência de patologias como a doença de Chagas e 

infecções por enterobactérias (PRADO et al., 2010). 

Um aumento significativo na incidência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) foi 

identificado nos últimos anos e tem como seu principal fator o número de refeições 

consumidas diariamente por pessoas fora de suas residências, assim usando como opção 

alimentos prontos, como os fast foods, salgados e saladas, dependendo do processo de 

manipulação e preparo podem contribuir para o aparecimento de DTAs (CARVALHO et al., 

2015). 

 O alimento pode ser contaminado facilmente por microrganismos, levando risco à saúde de 

qualquer indivíduo, inclusive de seu consumidor. Condições de ausência higiênico-sanitária, 

manipulação irregular e a falta de treinamento dos vendedores favorecem a precariedade 

deste comércio, contribuindo para tais contaminações (CARVALHO et al., 2015). 
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Os microrganismos frequentemente associados com a contaminação do caldo de cana são 

aqueles adquiridos dos solos e vegetais como, por exemplo, fungos, bactérias láticas e 

esporuladas. Dentre estes se destacam as bactérias dos gêneros Flavobacterium, 

Pseudomonas, Enterobacter, Erwinia, Bacillus e Corynebacterium, e as leveduras dos gêneros 

Torulopsis, Candida e Pichia (FRANÇA, 2008). 

Um dos microrganismos que merece atenção especial é a Escherichia coli, uma bactéria 

gram-negativa pertencente à família Enterobacterecea que normalmente se encontra no 

trato gastrointestinal de animais de sangue quente. A infecção por este microrganismo pode 

levar a quadros de diarreia, dor abdominal, vômitos, febre entre outros sintomas (CARNEIRO, 

2008). 

Segundo Carvalho et al. (2015), em um estudo realizado na cidade de Natal-RN em maio de 

2015, verificou-se que o caldo de cana comercializado por ambulantes nas feiras livres 

encontrava-se impróprio para consumo. Das 25 amostras analisadas, todas apresentaram 

contaminação por coliformes totais com valores acima do que preconiza a legislação RDC n° 

12 de 2001, que permite apenas 10²/mL. Quanto à contaminação por Salmonela sp. todos os 

locais mostraram-se próprios para consumo, uma vez que não foram detectadas 

contaminações por este microrganismo. 

De acordo com Oliveira et al. (2006), uma das explicações para o alto índice de 

contaminações no caldo de cana é a falta de capacitação dos manipuladores de alimentos. 

Muitos até possuem o conhecimento sobre a importância da higienização das mãos e 

alimentos, porém não colocam em prática esses hábitos corretos. A realização de outras 

atividades como manipulação do dinheiro, e a remoção do lixo do local de processamento 

do alimento é um importante fator de risco para contaminação. 

Por ser um produto encontrado comumente na região e com forte ligação com a cultura 

popular no Brasil, é relevante a sua pesquisa, pois são raros os estudos voltados para a 

avaliação da qualidade sanitária deste produto. A pesquisa desenvolvida objetivou avaliar a 

qualidade microbiológica do caldo de cana comercializado em feiras livres de duas zonas da 

cidade de Manaus-AM. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de estudo transversal com amostragem não probabilística em que foram testadas 

para a contaminação por enterobactérias 12 amostras de caldo de cana de três feiras livres 

de Manaus-AM (Figura 1). 

O estudo foi realizado nos Laboratórios de Microbiologia e Análises Clínicas III do Centro 

Universitário FAMETRO.  

Foram obtidas amostras de caldo de cana, de forma aleatória, provenientes de três feiras 

livres, escolhidas convenientemente em duas diferentes zonas da cidade de Manaus no 

período de abril a maio de 2018. 

 

Figura 2. Mapa indicando locais de coleta das amostras para o presente estudo. 

Fonte: Google Maps. 

O caldo de cana estava armazenado em refresqueiras prontos para comercialização e 

consumo. Do recipiente foram obtidos 500 ml de amostra, sendo estas transferidas para 

garrafas estéreis, acondicionadas em bolsas térmicas e encaminhados ao laboratório. 

Para análise microbiológica, utilizaram-se os meios ECC-Cromogênico (Escherichia coli e 

coliformes) com a finalidade de identificar enterobactérias e E. coli. Posteriormente foi 

utilizado o meio IAL/Rugai (Instituto Adolfo Lutz) para a identificação de gênero e espécie 

das enterobactérias. 
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Para visualização dos resultados e contagem das colônias foi utilizada uma lupa 

estereoscópica. A presença de colônias azuis indicou contaminação por E. coli na amostra 

analisada, enquanto o aparecimento de colônias rosas indicou o crescimento de bactérias do 

grupo coliformes. 

O ECC-Cromogênico é um meio bastante prático que tem por finalidade a identificação e 

contagem de bactérias do grupo coliforme e diferenciado para E. coli. Trata-se de um meio 

não seletivo, porém diferencial com base na coloração das diferentes colônias (LABORCLIN, 

2014). 

Utilizaram-se placas de meio ECC-Cromogênico comercial previamente preparado para a 

semeadura das amostras. Foram realizadas diluições de 1/10 e 1/1000, e incubadas a 37ºC 

por 24 horas. A diluição de 1/10 foi para detectar a presença de bactérias do grupo 

coliformes, enquanto que a de 1/1000 para a contagem de colônias e posterior determinação 

da concentração bacteriana das enterobactérias. 

As diluições foram feitas em tubos de ensaio conforme a figura 2. No primeiro tubo foram 

pipetadas 9 ml de água peptonada (Peptona 0,1%) e 1 ml de amostra para a preparação da 

diluição 1:10, no segundo tubo utilizou-se 9,9 ml de água peptonada e 100 µl de amostra. As 

soluções foram devidamente homogeneizadas e posteriormente inoculadas ao meio de 

cultura em condições estéreis, cada meio recebeu 100 µl da solução preparada. Com ajuda 

de uma alça de Drigalski as soluções foram espalhadas em cada placa e levadas à estufa onde 

permaneceram incubadas por 24 horas a 37°C.  
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Figura 3. Procedimento do ensaio microbiológico em meio ECC-cromogênico. A: amostra de 

caldo de cana; B: diluição da amostra em água peptonada; C:  inoculação da solução em meio 

ECC; D: espalhamento com alça de Drigalski; E: incubação em estufa a 37°C por 24 horas. 

Ao final dos testes em ECC para identificação de enterobactérias e E. coli, foi realizado um 

segundo ensaio em meio IAL/Rugai com o objetivo de analisar as enterobactérias nas 

colônias crescidas no meio ECC. Para a análise, as colônias crescidas em ECC foram 

previamente repicadas em meio PCA (Plate Count Ágar) e após 24h de incubação as células 

foram inoculadas nos tubos de IAL/Rugai.  

O objetivo do repique em meio PCA foi possibilitar o crescimento de colônias sem nenhum 

tipo de pigmentação que venha dos meios diferenciais, pois essas pigmentações atrapalham 

a leitura do IAL/Rugai. Além disso, o procedimento garante que as células estejam em intenso 

vigor de desenvolvimento (Figura 3). 
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Figura 4. Repique em meio PCA e inoculação em tubos IAL/Rugai. A: placa de ECC após 24 horas 

de cultivo, B: repique em meio PCA; C: incubação em estufa a 37° por 24 horas; D: inóculo em tubo 

IAL/Rugai; E: incubação em estufa a 37°C por 24 horas. 

O IAL/Rugai é um meio que tem por finalidade a identificação presuntiva de espécies de 

enterobactérias, víbrios e aeromonas. Através dele é possível realizar nove testes 

bioquímicos, sendo eles: motilidade, indol, urease, ácido sulfídrico, lisina descarboxilase, 

produção de gás-glicose, fermentação de glicose e sacarose e L-triptofano desaminase 

(LABORCLIN, 2014) (Figura 4). 

 

Figura 5. Parâmetros de avaliação para os testes em tubos IAL/Rugai.Fonte: Nicésio (2018) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos últimos anos houve um aumento significativo da ocorrência de DTAs em nível global. O 

processo de urbanização desordenado e o aumento do consumo de alimentos em vias 

públicas aumentaram a exposição das populações a alimentos contaminados, sendo assim, 

importantes fatores que contribuem para a disseminação de doenças veiculadas por 

alimentos (BRASIL, 2010). 

A falta de controle por parte dos órgãos regulamentadores em relação à fiscalização dos 

estabelecimentos públicos e privados que comercializam alimentos também é um 

importante fator para o aumento deste problema. Além disso, a falta de cursos e 

treinamentos para as pessoas responsáveis pelo preparo dos alimentos influencia na 

proliferação das mais diversas patologias (BRASIL, 2010). 

É fundamental o seguimento de boas práticas de fabricação por parte dos manipuladores de 

alimentos, pois desta maneira é possível garantir a obtenção de produtos com qualidade, 

reduzindo o risco de aquisição de doenças pelos consumidores (DINIZ et al., 2011). A 

resolução RDC nº 216 de setembro de 2004 estabelece os corretos procedimentos de boas 

práticas de manipulação de alimentos, com o objetivo de garantir suas condições higiênico-

sanitárias (BRASIL, 2004). 

No Local 2, do presente estudo, o caldo de cana era produzido e comercializado na própria 

feira. A manipuladora utilizava touca e luvas descartáveis, porém a máquina utilizada para a 

moenda da cana encontrava-se exposta ao ar livre e próximo à rua, aumentando a chance 

de contaminação do produto. Notou-se também que havia transição de animais ao redor do 

local de venda. Nos locais 1 e 3 o produto era armazenado em refresqueiras antes de ser 

comercializado. 

As avaliações microbiológicas realizadas com o caldo de cana comercializado nas três feiras 

apresentaram níveis de contaminação extremamente elevados. De acordo com a Legislação 

RDC n° 12 (BRASIL, 2001) apenas 10² UFC/mL de coliformes totais são permitidos em sucos 

in natura, incluindo o caldo de cana. Analisando a Tabela 1 pode-se observar que todos os 

locais apresentaram níveis de contaminação acima do que preconiza a legislação vigente. 
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Tabela 1. Avaliação microbiológica de caldo de cana em diferentes locais da cidade de 

Manaus 

Locais e amostras 
Microrganismos (UFC/ml) 

Coliformes E. coli 

Local 1 

Amostra 1 2,52 x 105 1 x 103 

Amostra 2 1,84 x 105 4,6 x 103 

Amostra 3 2,85 x 105 1,4 x 104 

Amostra 4 1 x 104 2 x 102 

Local 2 

Amostra 1 5,2 x 104 2,54 x 103 

Amostra 2 7,1 x 104 5,3 x 102 

Amostra 3 3,61 x 105 3 x 103 

Amostra 4 3,3 x 104 1 x 103 

Local 3 

Amostra 1 1,28 x 105 1,9 x 102 

Amostra 2 3,8 x 104 7 x 103 

Amostra 3 4,6 x 104 4 x 101 

Amostra 4 2 x 103 3 x 101 

Dentre os locais analisados, o Local 2 apresentou maior contagem de coliformes totais, seguido 

dos locais 3 e 1 (Figura 5). 

 

Figura 5. Placas ECC com os resultados das análises microbiológicas do caldo de cana nos três 

diferentes locais da cidade Manaus-AM. Diluições de 1/1000 e 1/10 respectivamente. A e C 

amostras de caldo de cana comercializadas diretamente de refresqueiras nos locais 1 e 3 

respectivamente. B: Amostra de caldo de cana moída na hora no local 2. 

Os coliformes totais compõem o grupo de bactérias gram-negativas anaeróbias e aeróbia 

facultativas, utilizam lactose como alimento e produzem gás em 24 a 48 horas a 35°C. Fazem 
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parte deste grupo as bactérias do gênero Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter e Escherichia 

entre outros. Apresentam cerca de 20 espécies que se originam do intestino de humanos e 

outros animais de sangue quente (BETTEGA et al., 2006). 

Por serem oriundos do trato intestinal de animais, incluindo o homem, os coliformes são 

comumente utilizados como marcadores de contaminação fecal em análises microbiológicas 

de alimentos (PIETROWSKI et al., 2008). 

Ainda analisando a tabela 1 pode-se verificar que 100% dos locais apresentaram 

contaminação para E. coli. Já o estudo de Welker et al (2010), apresentou 41% de 

contaminação por esta bactéria em amostras de alimentos no estado do Rio Grande do Sul. 

É importante diferenciar esta bactéria dos demais coliformes, pois é a única de origem 

exclusivamente fecal.  

A E. coli é uma bactéria gram-negativa pertencente à família Enterobactereacea. Existem seis 

patotipos desta bactéria que causam infecção intestinal em humanos, sendo denominadas 

de E. coli diarreiogênicas que são diferenciadas pela presença de fatores de virulência como 

adesinas fimbriais, toxinas e invasinas (SOUZA et al., 2016). 

Os patotipos são classificados em: EPEC (E. coli enteropatogênica), ETEC (E. coli 

enterotoxigênica), EIEC (E. coli enteroinvasora), EAEC (E. coli enteroagregativa), EHEC (E. coli 

enterohemorrágica) e DAEC (E. coli aderente difusa). Estes são responsáveis por infecções 

intestinais e extraintestinais, podendo levar a quadros de febre, cólicas abdominais, fezes 

com sangue, vômitos e náuseas nos indivíduos infectados (SANTOS et al., 2009). 

Das amostras avaliadas 41,7% apresentaram contagem na ordem 105, 50% na ordem de 104 

e 8,3% na ordem de 103 para coliformes totais. Os resultados apresentados por Brezovsky et 

al (2016), em Ji-Paraná – PR, mostraram que 20% das amostras analisadas apresentaram 

contagem na ordem de 105 e 40% apresentaram 104 para coliformes, assim tornando-as 

impróprias para consumo, constatando que as temperaturas incorretas para 

armazenamento tornam o ambiente propício para a proliferação de microrganismos, 

aumentando o seu nível de crescimento e contaminação. 

Oliveira et al em um estudo realizado na cidade de Campinas-SP no ano de 2006 constataram 

que surtos de doenças de origem alimentar estariam associados a sucos comercializados em 
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feiras livres. Os resultados de seu estudo feito com suco de laranja in natura indicaram altas 

contagens de mesófilos, chegando a 74% do total de amostras analisadas.  

Das bactérias identificadas pelo meio IAL/Rugai prevaleceram as bactérias do gênero 

Acinetobacter sp. e Enterobacter sp. nas amostras de caldo de cana.  

O gênero Acinetobacter sp. é composto por cocobacilos gram-negativos imóveis, 

apresentam catalase-positiva, oxidade-negativa e não fermentam lactose. Este gênero 

abrange 35 espécies, sendo A. calcoaceticus, A. baummannii, A. pitti e A nosocomialis 

exemplos delas (HOWARD, 2012). As bactérias pertencentes a este gênero são comumente 

encontradas na natureza em solo, água, alimentos e na microbiota normal de animais. As 

bactérias deste gênero também podem estabelecer relações comensais, habitando a pele e 

garganta de indivíduos saudáveis (BERGOGNE-BEREZIN; TOWNER 1996). Estes 

microrganismos são responsáveis por infecções em qualquer órgão, principalmente 

infecções do trato respiratório (ALLEN, 2005). 

As bactérias pertencentes ao gênero Enterobacter sp. são gram-negativas que podem ser 

encontradas no solo, alimentos, água, na pele humana entre outros ambientes (SANDERS, 

1997).  

De acordo com BERGOGNE-BEREZIN e TOWNER (1996), recentemente a Enterobacter sp. 

tem sido relacionada a infecções em ambientes hospitalares, principalmente causando 

enfermidades em pacientes pré operados. Segundo BARREIRA et al. (2003) uma das doenças 

frequentemente causadas por bactérias deste gênero é a meningite, uma condição clínica 

grave que acomete as meninges e que pode ser fatal se não receber os cuidados médicos 

necessários.  

Alessio et al (2009), em uma avaliação microbiológica em fontes de praças públicas da cidade 

de Cascavel-PR, constataram através do teste bioquímico IAL/Rugai a presença das bactérias 

do gênero Citrobacter sp. Enterobacter sp. Proteus sp. e Escherichia coli, apontando 

condições de higiene insatisfatórias.  

Machado et al, em um estudo realizado na cidade de Belo Horizonte no ano de 2004, avaliou 

a presença de microrganismos indicadores de contaminação em líquidos lixiviados do aterro 
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sanitário da cidade. O ensaio microbiológico identificou a possível presença de Pseudomonas 

aeruginosa, que foi confirmada após a realização do teste IAL/Rugai. 

Lopes, no ano de 2010 na cidade de Bebedouro-SP, realizou uma pesquisa para a verificação 

de formigas como vetores de bactérias em ambiente hospitalar. Seu estudo foi confirmatório 

para Acinetobacter sp. Klebsiella sp. e Salmonella sp. também através do método de 

IAL/Rugai. 

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo permitiu concluir que a qualidade microbiológica do caldo de cana dos 

locais avaliados está comprometida, uma vez que apresentaram resultados insatisfatórios 

nas análises laboratoriais. A demonstração das contagens elevadas de colônias bacterianas 

indica níveis alarmantes de contaminação, pondo em risco a saúde das pessoas que apreciam 

este produto.  

É importante salientar que a presença de E. coli nas amostras analisadas comprovam, 

indiscutivelmente, que há contaminação fecal, indicando prováveis deficiências higiênico-

sanitárias no processo de manipulação do produto por parte dos vendedores ambulantes.   

Diante desta situação, é inquestionável a necessidade da realização de fiscalizações mais 

amplas e rigorosas nas feiras de Manaus por parte da vigilância sanitária. Além de uma maior 

atenção por parte dos gestores, oferecendo orientações e treinamentos aos vendedores em 

relação às boas práticas de manipulação de alimentos, visando oferecer produtos de 

qualidade e livre de contaminações. 
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RESUMO:Nos últimos anos houve um aumento no apreço pela cozinha japonesa no Brasil. Essa 

tradicional culinária é conhecida pelo costume de servir pratos in natura como o sashimi. Por ser 

um alimento consumido cru, o risco de acarretar doenças de origem alimentar é maior. Portanto, 

este trabalho objetivou analisar a qualidade microbiológica de sashimis de salmão comercializados 

em dois shoppings da região Centro-Sul de Manaus, Amazonas. Foram coletadas 10 amostras dos 

estabelecimentos e os mesmos foram denominados como R1 e R2. As amostras foram coletadas 

durante 5 semanas seguidas e cultivadas em meios de cultura ágar Salmonella-Shigella e ágar 

Eosina Azul de Metileno, por 24 horas a 37°C. Para colônias suspeitas realizou-se posteriormente 

a série bioquímica IAL-Rugai. Foram identificadas as seguintes enterobactérias: Escherichia coli 

(34,4%), Klebsiella sp. (22,2%), Morganella sp. (16,65%), Enterobacter sp. (11,1%), Salmonella 

entérica sorovar Typhi (11,1%) e Acinetobacter sp. (5,55%). A partir dos resultados obtidos, 

supõem-se que os restaurantes avaliados se encontram com baixos níveis de controle 

higiênicosanitários, estocagem e processamento dos pescados.  

Palavras-Chaves: culinária japonesa; doenças transmitidas por alimentos; enterobactérias; 

sashimi. 
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1. INTRODUÇÃO 

O consumo de comidas típicas da culinária oriental vem ganhando vários adeptos nos últimos anos 

e no Brasil o número de estabelecimentos que comercializam a comida japonesa tem aumentado 

de maneira exponencial (RODRIGUES et al., 2012; SOUZA et al., 2015). Essa tradicional cozinha é 

famosa pelo costume de servir pescados crus, especialmente pratos que tem como base o salmão 

(SATO, 2013; MONTANARI et al., 2015).  

O salmão, teleósteo da família Salmonidae e da ordem Salmoniformes, é rico em diversos 

nutrientes essenciais como ácidos graxos e ômega-3, sendo muito requisitado nos cardápios de 

restaurantes espalhados pelo mundo (MOLDAL et al., 2014). Um exemplo de utilização desse peixe 

na culinária japonesa é na confecção de sashimis, que são cortes finos de carne sem cocção 

servidos in natura (MONTANARI et al., 2015). Por ser um pescado consumido cru, e pela alta 

manipulação, há risco de ocorrerem doenças transmitidas por alimentos (DTA), principalmente 

em pessoas com a imunidade baixa, idosos, gestantes e indivíduos com patologias crônicas como 

o câncer (FENG, 2012). 

As DTAs são causadas por diversos microrganismos (YONGQIANG et al., 2018) e de acordo com 

dados disponíveis pela Secretaria de Vigilância em Saúde (2010), os agentes etiológicos mais 

associados a surtos alimentares são as bactérias Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostridium spp. Na maioria das vezes, as DTAs causadas 

por esses patógenos apresentam sintomas comuns, tais como vômito, desarranjos intestinais, 

febre, dor de cabeça, desidratação e dores abdominais (GEISS et al., 2015). 

Huss et al. (2000) destacam os riscos do consumo de mariscos e peixes crus, devido à fácil 

contaminação por bactérias, parasitas e vírus. Amagliani et al. (2012) enfatizam que os pescados 

consumidos crus ou com pouco cozimento são expostos a contaminantes como a Salmonella, no 

ambiente aquático ou durante a manipulação. Os autores evidenciam a importância de os 

consumidores estarem cientes dos perigos de consumir alimentos in natura e ressaltam ainda que 

os métodos de monitoramento já implantados devem ser aprimorados. 

Silva et al. (2008) avaliaram os aspectos higiênico-sanitários de vinte amostras de pescados 

vendidos em cinco feiras livres de São Paulo. Das amostras analisadas nove eram de salmão. 

Destas, 25% tinham níveis de coliformes termotolerantes acima do aceitável, em três amostras 
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foram isolados o Vibrio choleare não-O1/não-O139 e Vibrio spp. Staphylococcus aureus foi 

detectado, porém em quantidades aceitáveis, conforme determinado na legislação brasileira. 

Ainda segundo Silva et al. (2008), foram constatadas desorganização e falta de higiene. Por 

exemplo, rotineiramente pode ser observada a manipulação de pescados e dinheiro ao mesmo 

tempo, e em outros momentos houve uso de equipamentos de proteção individual (luvas, toucas 

e aventais) visivelmente sujos. 

É importante ressaltar que os indivíduos que trabalham com a manipulação de alimentos têm 

função significativa na propagação de microrganismos patogênicos. Os mesmos devem seguir as 

leis municipais de forma correta para que alimentos comercializados nessas feiras não sejam 

veículos para transmissão de DTAs (SILVA et al., 2008). 

Vallandro et al. (2011) avaliaram qualidade microbiológica de sashimis à base de salmão, 

comercializados em restaurantes de culinária japonesa na cidade de Porto Alegre. Foram 

analisados seis estabelecimentos e destes, coletadas dezoito amostras de cada um, totalizando 

cento e oito amostras às quais 75% tinham condições sanitárias adequadas e 25% dos sashimis 

estavam insatisfatórios para consumo. 

Ainda segundo os autores, a presença de coliformes termotolerantes foi detectada em níveis 

acima do padrão aceitável, tornando os mesmos inapropriados para consumo. Contudo, não 

houve detecção de Salmonella sp. e Vibrio parahaemolyticus nas amostras isoladas.  

Montanari et al. (2015) examinaram a qualidade microbiológica de sashimis de salmão de 15 

amostras coletadas em 3 dias alternados de três estabelecimentos de Ji-Paraná. Em dois dos 

restaurantes, foi constatada a presença de coliformes termotolerantes e Staphylococcus 

coagulase positiva. De acordo com a detecção de microrganismos encontrados no estudo, 

sugerem-se que providencias sejam tomadas na fiscalização do controle de qualidade dos 

alimentos e assim impossibilitar as DTAs. 

Não só no Brasil há relatos de estudos que comprovam a baixa qualidade do pescado e a 

contaminação por diversos tipos de bactérias. Em estudos feitos por Kim et al. (2016), na Coréia, 

foi evidenciada presença de Vibrio spp. (conhecido patógeno oportunista que afeta humanos e 

peixes) associado à ingestão de frutos do mar. Compilando estudos anteriores, os autores 
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constataram aumento de 43% na incidência de infecção por Vibrio, entre 2006 e 2012, pelo 

consumo de frutos do mar crus ou com pouco cozimento.  

No Japão, os sushis e sashimis foram responsáveis por 23% dos surtos por Vibrio em 2013. Kim et 

al. (2016) utilizaram a técnica de Reação em Cadeia da polimerase (PCR) multiplex em tempo real, 

onde foram analisadas 30 amostras de peixes e 10 amostras de água do mar para detecção e 

quantificação de Vibrio spp., ocorrendo resultado positivo em seis amostras de peixe e em três de 

água do mar. 

Esses e outros estudos levantam a necessidade de mais trabalhos que evidenciem a procedência 

e qualidade desses produtos comercializados em grandes centros comerciais. Diante da crescente 

demanda de pratos à base de salmão in natura, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

qualidade microbiológica de sashimis comercializados em dois shoppings da região Centro-Sul de 

Manaus, Amazonas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Laboratório de Análises Clínicas III do Centro Universitário Metropolitano 

de Manaus – CEUNI/FAMETRO. Foram coletadas 10 amostras durante cinco semanas, sendo uma 

amostra por restaurante. Os estabelecimentos foram chamados de R1 e R2. As amostras foram 

transportadas dentro da embalagem original e acondicionadas em bolsa isotérmica, sendo 

encaminhadas imediatamente para análise. 

Na primeira semana coletou-se apenas uma amostra do R1 e uma do R2 para teste, nas semanas 

seguintes foram coletadas duas amostras de cada restaurante. Para a preparação do meio de 

cultura foi usado o Ágar Salmonella-Shigella (SS ágar), homogeneizado e aquecido em micro-ondas 

por 2 minutos. Após a diluição o ágar foi colocado nas placas de Petri em ambiente estéril, próximo 

a chama do bico de Bunsen, até completar polimerização. Para cada amostra foram utilizadas duas 

placas. 

Após preparação do meio de cultura, o sashimi foi pesado e 25g da amostra foram colocados em 

erlenmeyer contendo 225 ml de água peptonada (peptona 0,1%). Em seguida foi feita 

homogeneização por 30 segundos e subsequente diluição nas proporções 1:10 e 1:1000. Por fim, 

100 µl das diluições foram inoculados nas placas de Petri contendo SS Agar, sendo espalhadas com 
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o auxílio de uma alça de Drigalski. Após isso, as placas foram embaladas em plástico filme, 

identificadas e armazenadas em estufa a 37oC por 24 horas (Figura 1). 

 

Figura 1. Preparo das amostras de Sashimis para inóculo em meio SS Agar. A: Sashimi coletado dos 

dois estabelecimentos, B: Fracionamento da peça para padronização da massa, C: Amostra em 

pesagem para conferencia de 25g, D: Diluição da amostra em água peptonada, E: Transferência 

do diluído para placas de Petri, F: Finalizando a montagem da cultura em placa, G: Material pronto 

para ser armazenada, H: Cultivo em estufa a 37 ºC. 

O meio Eosina azul de metileno (EMB) foi usado de modo complementar para confirmar a 

presença de E. coli nas amostras. Para isso, foi feito repique com auxílio de alça de platina nas 

placas que tiveram crescimento em SS ágar. Foram confeccionadas três placas de EMB e cada uma 

delas foi dividida em quatro e feito estriamento como mostra a Figura 2. No total foram inoculadas 

doze amostras e incubadas em estufa a 37 °C por 24 horas. 
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Figura 2. Meio EMB, crescimento de Escherichia coli e Klebsiella sp 

Para a identificação pelo meio IAL-rugai, foi preciso fazer previamente o meio Plate Count Agar 

(PCA) que é um ágar modelo para contagem de bactérias. Colônias isoladas em SS Agar foram 

repicadas para placas PCA com intuito de promover desenvolvimento de colônias puras, sem 

eventuais contaminantes. As placas PCA repicadas foram incubadas na estufa a 37 °C por 24h 

(Figura 3).   

 

Figura 3. Meio PCA contendo inóculos de amostras bacterianas retiradas de sashimis 

Após 24 horas, foi realizado novo repique do PCA para tubos rugai, posteriormente levando-os à 

estufa 37 °C por 24 horas. O IAL- Rugai possibilita a leitura de nove reações bioquímicas (Figura 4). 

Para constatar os resultados, foram observadas tabelas de interpretação das reações (Figura 5) e 

comparados com os tubos (Figura 6) 
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Figura 4. Composição do meio presuntivo IAL Rugai e Araújo Modificado por Pessoa e Silva. 

Fonte: Nicésio (2018) 

 

Figura 5. Testes realizáveis e respectivas interpretações do meio IAL RUGAI. 

Fonte: Nicésio (2018). 
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Figura 6. Exemplos de resultados obtidos por meio dos testes bioquímicos realizados nos tubos 

IAL RUGAI. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo, a qualidade microbiológica de sashimis de salmão processados e vendidos 

em shoppings apresentaram resultados insatisfatórios para consumo humano, como mostra a 

Tabela 1. Os resultados foram expressos em presença ou ausência para 25 g de amostras, pois não 

foi possível detecta-los em Unidades Formadoras de Colônia (UFC) devido à elevada taxa de 

colônias crescidas. 

Tabela 1. Resultados das amostras inoculadas nos meios de cultura SS Ágar, EMB e IAL- Rugai 

provenientes de sashimis preparados nos restaurantes R1 e R2, de shoppings da cidade de 

Manaus, Amazonas 

Amostra 
Salmonella 

Typhi 
Morganella 

sp.  
Acinetobacter 

sp. 
Enterobacter 

sp. 
Escherichia 

coli 
Klebsiella sp. 

A1  +  -  -  -  -  + 

A2  -  -  -  -  +  - 

B1  +  -  -  -  -  + 

B2  -  -  -  -  +  - 

C1  -  +  -  -  -  + 

C2  -  +  -  -  +  - 

D1  -  +  -  -  -  + 
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D2  -  -  +  -  +  - 

E1  -  -  -  +  +  - 

E2  -  -  -  +  +  - 

Legenda: Positivo (+). Negativo (-). As letras A, B, C, D e E referem-se aos diferentes dias nos quais 

foram coletadas as amostras de cada restaurante. 

A resolução da ANVISA RDC n° 12.01 seção 22, referida como “Pratos Prontos para o Consumo” à 

base de pescados carnes e similares crus (quibe cru, carpaccio, sushi, sashimi, etc.), determina 

limites para a presença de microrganismos a cada porção de 25g, sendo eles: ausência para 

Salmonella sp. e apenas 100 unidades formadoras de colônias (UFC) de coliformes 

termotolerantes (BRASIL, 2001). 

Greig e Ravel (2009) destacam que os surtos de Salmonella correlacionadas a pescados são 

provocadas pelos sorovares S. enterica Typhimurium e S. enterica Enteritidis. Informações 

disponibilizadas pela secretaria de vigilância em saúde (SVS) apontam que dos 6.602 casos de 

surtos de DTA que ocorreram entre 1999 e 2008, cerca de 43% seriam devido à Salmonella spp 

consumidas em pescados. 

John et al. (2018) expõem que a S. Typhi, causadora da febre tifoide, é responsável por 

aproximadamente 140.000 mortes em todo o mundo, sendo, no Brasil, endêmica principalmente 

nas regiões Norte e Nordeste (BASTOS et al, 2008). A presença dessa bactéria em alimentos 

principalmente em pescados é de grande risco à saúde, visto que todas as cepas de Salmonella 

são patogênicas para humanos (FRANCO; LANDGRAF, 2004). No presente estudo, houve detecção 

de 11,1% de Salmonella Typhi nas amostras do restaurante R1 (Tabela 2). 

Tabela 2. Números absolutos e percentuais de microrganismos encontrados nas amostras de 

sashimis comercializadas em restaurantes especializados de Manaus/AM 

Microrganismos N = 18 (%) 

Acinetobacter sp. 1 5,55 

Salmonella Typhi 2 11,1 

Enterobacter sp. 2 11,1 

Morganella sp. 3 16,65 

Klebsiella sp. 4 22,2 

Escherichia coli 6 34,4 

Legenda: N: número total de microrganismos achados nas amostras. 



 

 

Ciência e Tecnologia de Alimentos para o Desenvolvimento da Amazônia 

                                                                                                   115 

Segundo os resultados do presente estudo, os restaurantes R1 e R2 apresentaram contaminações 

elevadas por Escherichia coli, com 34,4% das amostras contaminadas. A E. coli é uma bactéria 

comumente encontrada na flora intestinal, porém, há cepas dessa bactéria altamente patogênicas 

que causam infecções gastrointestinais e extra intestinais (FRANICZEK, 2012). 

Marín et al. (2009) investigando a qualidade microbiológica dos peixes Cynoscion squamipinnis e 

Lutjanus gutattus comercializados na Costa Rica, averiguaram que 11% dos isolados eram de 

Escherichia coli e que 2,5% das contagens ultrapassaram o limite permitido para a presença desse 

coliforme em pescados. 

Amézquita-Montes et al. (2015) verificaram se havia contaminação por E. coli em carne moída, 

leite pasteurizado, sucos de frutas não pasteurizados, queijo e vegetais adquiridos em mercados 

da Cartagena, Colômbia. Das 380 amostras analisadas, 201 (52,8%) apresentaram E. coli, sendo o 

queijo e a carne os que tiveram maior contaminação. 

Eibach et al. (2018) isolaram amostras de Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae em meio de 

cultura seletivo ágar macconkey provenientes de amostras de aves congeladas comercializadas no 

país de Gana. Foram feitas coletas em 94 pontos diferentes em toda a cidade de Kumasi. Após a 

confirmação pelo meio Ágar seletivo foi feita fenotipagem, onde constatou-se que de 200 

amostras coletadas, 81 (40,5%) apresentaram bactérias dos tipos: E. Coli, com 46 amostras 

positivas (23%) e Klebsiella pneumoniae que apresentou 35 amostras positivas (17,5%). 

Segundo os autores, a causa da contaminação dos alimentos pode se dar pela falta de higiene na 

manipulação, armazenamento impróprio e por contaminações de caráter cruzado provenientes 

de contato com outros tipos de alimentos como alguns vegetais ou até mesmo a água 

contaminada. Foi detectado estudo em questão, a presença de Klebsiella sp. em 22% das amostras 

no estabelecimento R1, o mesmo não foi encontrado no R2. 

Rezende et al. (2012) analisaram a presença de enterobactérias em superfícies inanimadas usadas 

no processo de manipulação de alimentos em uma rede de supermercado, nos setores: cozinha, 

açougue e padaria. Foram coletadas 76 amostras desses locais e detectaram Klebsiella sp. em 15% 

na cozinha, 17% no açougue e 13% na padaria. Os autores sugerem que os estabelecimentos que 

vendem alimentos devem instruir os funcionários sobre boas práticas de limpeza. 
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Houve detecção na presente pesquisa de Morganella sp. em 16,65% do total de amostras. 

Bjornsdottir-Butler et al. (2018) também detectaram essa bactéria ao examinarem 235 peixes. 

Esta espécie de bactéria tem sido associada como a principal contribuinte para a formação de 

histamina em pescados, onde tem causado alguns surtos de envenenamento, como cita Kim et al. 

(2003), conduzindo a cefaleia e diarreia em pessoas nos Estados Unidos. 

Este estudo também apresentou resultado positivo para Acinetobacter sp. em 5,5% das amostras 

analisadas. Por sua vez, Lupo et al. (2014) relataram estudo feito em Berna, Suíça, onde 

Acinetobacter baumannii foi encontrada em 62 (25%) de 248 amostras de carnes cruas, sendo 

9/50 (18%) de vitela, 3/50 (6%) de carne bovina, 3/50 (6%) de porco e 47/94 (48,%) de frango. 

Dentre essas, a carne de frango teve maior índice de contaminação, com 47 amostras positivas 

para A. baunimanni. Os autores ressaltam que deve haver intensa inspeção desde a produção até 

comercialização, assim evitando que possíveis patógenos atinjam os consumidores. 

Foi observada ainda presença de Enterobacter sp. em 11,1% das amostras do R1 e R2. Ali et al. 

(2010) avaliaram a carne de varejo e superfícies do estabelecimento em Karachi, Paquistão, e sua 

pesquisa mostrou que este gênero bacteriano esteve presente em 340 amostras, sendo 250 

coletadas de carne crua e 90 recolhidas de variados instrumentos de corte de carne, balança, 

moedores e do ambiente ao redor com o auxílio de swab. 

Os autores encontraram 550 patógenos em potencial dos quais 342 foram isolados de carne. Entre 

as amostras, 51 (15%) foram positivas para Enterobacter sp., 27 (8%) para Klebsiella sp. e 120 

(35%) para E. coli. Estes e outros relatos ampliam a necessidade de mais atenção por parte das 

autoridades ligadas à segurança alimentar, reforçando a inspeção e observando os princípios 

básicos de higiene nos locais onde alimentos são comercializados, investindo também em 

treinamento dos manipuladores. 

4. CONCLUSÃO 

Tendo em vista dos resultados alcançados e de acordo com o que é estabelecido pela ANVISA, 

100% das amostras de sashimis analisadas foram consideradas inaptas ao consumo humano, por 

apresentar enterobactérias acima do permitido pela legislação. Dessa forma, conclui-se que os 

restaurantes R1 e R2 encontram-se com baixos níveis de controle higiênico-sanitários, estocagem 

e processamento dos pescados, o que acarreta um grande risco para a saúde de seus clientes e 
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uma preocupação grande para a Saúde Pública perante a crescente demanda por 

estabelecimentos que comercializam comida a base de pratos crus. 
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RESUMO: A indústria e o comércio têm apresentado alternativas adaptadas às novas formas de 

se alimentar o que certamente contribui para mudanças de hábito do consumidor. Há o consumo 

crescente nacional de lanche em especial o hambúrguer. O objetivo deste estudo foi realizar o 

desenvolvimento de hambúrgueres de fibras de frutas regionais do Amazonas.Os hambúrgueres 

elaborados foram submetidos análises físico-químicas de umidade, cinzas, gordura e 

carboidratos. As formulações variaram entre 0,64% a 1% de proteína e 1,44% a 3,69% de lipídeo, 

sendo assim os produtos são considerados sem percentual de gordura e proteína não 

significativo, obteve-se alto teores de umidade e carboidrato confirmando dessa forma 

vantagens nutricionais. Com relação ao teor de fibra dos hambúrgueres desenvolvidos os 

percentuais encontrados variavam entre 0,09% a 0,11% portanto hambúrgueres de fibras de 

frutas regionais não são indicados para pessoas que procuram dieta rica em fibra. As amostras 

mostraram-se uma alternativa funcional e finalmente, ao uso de ingrediente não-cárneo 

podendo contribuir para uma textura desejável e principalmente aumentando a capacidade de 

retenção de água. 

PALAVRAS CHAVES: Hambúrguer de fibras, Inovação, frutas da Amazônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em decorrência de novas demandas geradas pelo sistema de vida, tem sido imposta às pessoas 

a necessidade de reorganizar o tempo, recursos financeiros e locais disponíveis para se alimentar. 

A indústria e o comércio têm apresentado alternativas adaptadas às condições urbanas e novas 

modalidades na forma de se alimentar o que certamente contribui para mudanças de hábito do 

consumidor (GARCIA, 2003). 

O hambúrguer é o produto cárneo industrializado obtido da carne moída, adicionado ou não de 

tecido adiposo, apresenta-se moldado, geralmente servido como um sanduíche. Podendo ser 

acompanhado por condimentos, vegetal e outras possíveis misturas, submetendo-se a processo 

tecnológico adequado. O valor nutricional da carne bovina é composto por proteínas, lipídios 

(com valor energético da gordura de ordem 8,5 cal/g); vitaminas (vitamina A, biologicamente 

ativa e vitamina B com função indispensável ao crescimento e a manutenção do corpo humano); 

minerais (destaca-se a presença de ferro, fósforo, potássio, sódio, magnésio e zinco) e água 

(constitui cerca de 70% a 75% do músculo) (LAWRIE, 2005). 

O hambúrguer já faz parte da rotina alimentar dos brasileiros, em virtude de suas características 

sensoriais, facilidade de preparo e elevado teor de lipídios, proteínas, vitaminas e minerais 

(QUEIROZ et al. 2005). Conforme a legislação específica (BRASIL, 2000), o hambúrguer é definido 

como um produto cárneo industrializado, obtido da carne moída dos animais, adicionado ou não 

de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido a processo tecnológico adequado, 

devendo a textura, cor, sabor e odor serem característicos. 

O hambúrguer, por suas características sensoriais e por ser um produto de fácil preparo, ainda 

apresenta elevado teor de lipídios, proteína de alto valor biológico, vitaminas e minerais em sua 

composição (QUEIROZ et al., 2005). 

O hambúrguer se tornou um alimento popular pela praticidade que representa atualmente, pois 

possui nutrientes que alimentam e saciam a fome rapidamente, o que combina com o modo de 

vida que vem se instalando nos centros urbanos (ARISSETO, 2003). Contudo, o consumo desse 

tipo de alimento tem sido avaliado, principalmente, nos consumidores habituais, pois podem ter 

como consequência um elevado índice de peso, risco coronário, diabetes e câncer. Devido a 

tantos fatores que podem afetar de forma negativa a saúde do consumidor, é importante a 
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realização de estudos que venham a enriquecer o hambúrguer e, com isso, minimizar os danos 

que podem vir a promover. 

A fibra alimentar pode ser utilizada no enriquecimento de produtos ou como ingrediente, pois é 

constituída de polissacarídeos, lignina, oligossacarídeos resistentes e amido resistente, entre 

outros, que tem diferentes propriedades. Estas propriedades permitem inúmeras aplicações na 

indústria de alimentos, como substituto de gordura, como agente estabilizante, espessante e 

emulsificante (GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 2003). 

Em função do exposto, CARBONELL et al. (2005) descreveram que fibra alimentar não é só 

desejável como propriedade nutricional, mas também como propriedade funcional e 

tecnológica. A fibra melhora o rendimento ao cozimento, reduz custo de formulação e aumenta 

a textura limite do alimento 

Segundo BARRETO e CYRILLO (2001) as três últimas décadas mostraram a substituição crescente 

de proteínas vegetais por de origem animal, e de carboidratos por lipídios nas sete maiores 

regiões metropolitanas do País, indicando elevação nos riscos potenciais de doenças crônico-

degenerativas. 

A fibra dita como ideal deve ser concentrada, não ter componentes antinutricionais, não 

comprometer a vida útil do produto, apresentar boa proporção de fibra solúvel e insolúvel, e 

sabor suave. Também por ser aceita pelo consumidor como um produto saudável e apresentar 

efeitos positivos (GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 2003). 

De acordo com Mira et al., (2009), as fibras alimentares têm demonstrado benefícios à 

manutenção da saúde e prevenção de doenças. Segundo posicionamento da American Dietetic 

Association de 2002, o consumo de fibras alimentares totais deve ser de 20 a 35g por dia ou 10 

a 14g de fibras/1000 kcal (American Dietetic Association - ADA, 2002). São vários os benefícios 

atribuídos ao consumo adequado de fibras alimentares, verificados através de estudos clínicos e 

epidemiológicos, como por exemplo: diminuição do colesterol; prevenção da constipação; 

aumento da saciedade; redução do risco de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares; 

prevenção e tratamento de diverticuloses e manejo do diabetes tipo 1 (American Dietetic 

Association - ADA, 2002). 
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Os resíduos de várias frutas, na maioria das vezes, desprezados. Esses podem ser utilizados como 

fonte alternativa de nutrientes e de fibras alimentares (BOTELHO et al., 2002). A fibra alimentar 

poderá influenciar vários aspectos da digestão, absorção e metabolismo fazendo das fibras um 

adequado regulador intestinal. As fibras são ainda fatores de importância em regimes dietéticos 

para a prevenção ou tratamento de diabetes, pessoas com problemas de hipercolesterolemia e 

obesidade. Ao contrário, a falta de fibra na dieta pode ser relacionada com o desenvolvimento 

de câncer de cólon e outros distúrbios gastrointestinais (BOTELHO et al., 2002). 

Segundo BRASIL (2000) entende-se por hambúrguer o produto cárneo industrializado obtido da 

carne moída dos animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, 

moldado e submetido a processo tecnológico adequado. O hambúrguer por ser um alimento 

atrativo para as crianças considera-se uma ótima fonte para que seja enriquecido com os 

benefícios que a fruta pode oferecer, e de acordo com TERRA et al. (2003) o produto cárneo não 

possui em sua composição a fração fibra, e tem sido responsabilizado pelo aparecimento de 

doenças do trato digestivo. 

A fibra dita como ideal deve ser concentrada, não ter componentes antinutricionais, não 

comprometer a vida útil do produto, apresentar boa proporção de fibra solúvel e insolúvel, e 

sabor suave. Também por ser aceita pelo consumidor como um produto saudável e apresentar 

efeitos positivos (GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 2003). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

tem recomendado uma quantidade ideal de fibra alimentar na dieta, que deve ser de 27 a 40g/dia 

(média de 33,5 g/dia) (GARBEROLLI; TORRES; MARSIGLIA, 2003). 

Entretanto no desenvolvimento de produtos alimentícios é empregada análises químicas. 

Composição química ou composição centesimal de um alimento são conhecidas através de 

análises químicas de determinação que exprimem de forma básica o valor nutritivo ou valor 

calórico. O resultado, que deve ser expresso de forma específica conforme o teste aplicado é 

estudado estatisticamente concluindo assim a viabilidade do produto. Diante do exposto e 

considerando a importância da qualidade na indústria de alimentos, o objetivo do projeto é 

indicar a formulação de hambúrguer de fibra de fruta regional para sugerir um produto 

diversificado ao mercado que está cada vez mais exigente. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ELABORAÇÃO DOS HAMBÚRGUERES 

A produção de hambúrgueres de fibra de frutas foi desenvolvida no Laboratório de Bioenergia 

da Universidade Federal do Amazonas. A escolha das matérias primas foi definida através de um 

levantamento bibliográfico sobre frutas com alto teor de proteína, que apresentam potencial de 

mercado tendo como base suas características sensoriais. 

As frutas foram submetidas a uma seleção e análise, separando aqueles machucados, podres, 

com injúrias ou doenças. Os frutos selecionados foram limpos em água corrente para a retirada 

das sujidades maiores (terra, folhas, pedaços de galhos e outros). Para desinfetar os frutos, foram 

mergulhados em uma solução de Hipoclorito de Sódio 1% por 15 minutos, e novamente foram 

lavados em água corrente para retirar o excesso do produto aplicado. 

Após a seleção, limpeza e sanificação ocorreu a desintegração dos frutos com auxílio do 

liquidificador industrial. Logo depois, os frutos desintegrados foram filtrados com ajuda de 

peneiras de plástico para a obtenção da fibra que em seguida foi cozida.  

Na etapa de cozimento da fibra, adicionou-se temperos (alho, cebola, cheiro verde, pimentão, 

pimenta e sal) que deram sabor ao hambúrguer, e depois realizou-se o cozimento que foi feito 

aproximadamente por 10 minutos. Após os minutos determinados, a fibra temperada foi 

armazenada em um recipiente para o resfriamento. 

Posteriormente, adicionou-se farinha de trigo à fibra temperada e resfriada, até que se obteve-

se uma textura que permitisse a modelagem para a formação da massa do hambúrguer. A 

modelagem do hambúrguer foi realizada em uma superfície limpa, com auxílio de um rolo, e em 

seguida a massa foi cortada em tamanho desejado. A Figura 1, exemplifica todos os tamanhos e 

formatos dos hambúrgueres, que neste caso apresentado são de fibra de Abacaxi (Ananas 

comosus) e Goiaba (Psidium guajava) de cima para baixo, respectivamente. 
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Figura 1: Hambúrgueres de fibra de Abacaxi e Goiaba 

A seguir, todos os hambúrgueres foram acondicionados em embalagens plásticas individuais de 

material permitido para alimentos, como exemplificado na Figura 2, que apresenta a amostra de 

hambúrguer de fibra de Maracujá (Passiflora edulis) e depois de embalados foram congelados, 

mantidos em freezer, à temperatura de -18ºC. 

 

Figura 2: Hambúrguer de Maracujá embalado 
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Na Figura 3, apresenta-se a metodologia utilizada neste estudo para elaboração dos 

hambúrgueres de fibra de fruta de forma sucinta: 

 

Figura 3: Esquema da metodologia da elaboração dos hambúrgueres 

2.2 ANÁLISE CENTESIMAL 

Durante o desenvolvimento de produtos alimentícios é empregada análises químicas. 

Composição química ou composição centesimal de um alimento são conhecidas através de 

análises químicas de determinação que exprimem de forma básica o valor nutritivo ou valor 

calórico. 

Os hambúrgueres elaborados foram submetidos à análise centesimal. Realizou-se análises físico-

químicas de umidade, cinzas e gordura (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985) e de proteína por micro 

Kjeldahl (CECCHI, 1999), os carboidratos foram determinados por diferença dos demais 

constituintes. 

Neste estudo, foi empregado o delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos: e 

cinco repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

complementadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi analisada a composição química das 3 formulações de hambúrgueres de fibras de frutas 

regionais. De acordo com as análises realizadas expressaram-se, os resultados conforme 

demonstrado na tabela 1. A composição apresentada é um resultado médio, podendo haver 

variações, de acordo com a formulação utilizada na elaboração dos hambúrgueres. 

 

Seleção, limpeza e 
sanificação dos frutos.

Desintegração, filtração e 
cozimento da fibra.

Formação da massa, 
modelagem do 

hambúrguer, embalagem 
e armazenamento.



 

 

Ciência e Tecnologia de Alimentos para o Desenvolvimento da Amazônia 

                                                                                                   128 

Tabela 1: Composição Físico-Química de Hambúrgueres de Fibras de Frutas Regionais 

 

De acordo com o regulamento técnico de identidade e qualidade de hambúrguer do Ministério 

da Agricultura preconiza como características físico-químicas do produto, máximo de 23% de 

gordura e mínimo de 15% de proteína (BRASIL. 2000). Ao compararmos com a formulação citada 

anteriormente, é possível afirmar que as formulações variaram entre 0,64% a 1% de proteína e 

1,44% a 3,69% de lipídeo, sendo os produtos com percentual de gordura e proteína não 

significativo, com alto teores de umidade e carboidrato confirmando dessa forma vantagens 

nutricionais. Com relação ao teor de fibra dos hambúrgueres desenvolvidos os percentuais 

encontrados variavam entre 0,09% a 0,11%. De acordo com Mira (2009) a fibra promove o 

aumento da qualidade nutricional e tecnológica. Dietas com elevada quantidade de fibras podem 

reduzir o risco de doenças, como o câncer no cólon, doenças cardiovasculares, obesidade. 

Os desenvolvimentos de hambúrgueres de fibras de frutas regionais não são indicados para 

pessoas que procuram dieta rica em fibra. A redução de gordura em produtos cárneos apresenta 

dificuldades em termos de aparência, sabor e textura. A produção tem introduzido várias 

modificações na tentativa de compensar em detrimento da reutilização da gordura. Essas 

modificações incluem a seleção de qualquer tecnologia para composição do produto final ou para 

introduzir certa característica funcional e finalmente, ao uso de ingrediente não-cárneo podendo 

contribuir para uma textura desejável e principalmente aumentando a capacidade de retenção 

de água. Sobre esse aspecto, carboidratos e fibra melhoram o rendimento durante o cozimento, 

reduz o custo na formulação e realça a textura (GARCÍA et al., 2002). 

Média ± Desvio Padrão 

Análise A1 A2 A3 

Cinza % 2,13±0,084 1,40±0,049 1,86±0155 

Lipídio % 1,44±0,197 3,69±0,217 2,02±0,154 

Proteína % 0,64±0,163 0,80±0,049 1±0,049 

Umidade % 60,53±0,939 55,98±1,331 61,66±2,206 

Fibra Alimentar Total % 0,10±0,001 0,11±0,002 0,093±0,007 

Carboidrato % 35,16 38,02 34,36 
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4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que a produção de hambúrgueres de fibras de frutas regionais mostrou–se viável. As 

amostras mostraram-se uma alternativa funcional e finalmente, ao uso de ingrediente não-

cárneo podendo contribuir para uma textura desejável e principalmente aumentando a 

capacidade de retenção de água.  No entanto, ressalta-se que os hambúrgueres de fibras de 

frutas regionais não são indicados para pessoas que procuram dieta rica em fibra, visto que os 

valores encontrados são baixos para esta finalidade.  Foi possível afirmar que as formulações 

variaram entre 0,64% a 1% de proteína e 1,44% a 3,69% de lipídeo, sendo os produtos com 

percentual de gordura e proteína não significativo, com alto teores de umidade e carboidrato 

confirmando dessa forma vantagens nutricionais.  Este trabalho possibilitou o aumento dos 

conhecimentos referentes à composição nutricional de hambúrgueres de fibras de frutas e a 

capacidade de reaproveitamento de alguns resíduos de frutas. 
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RESUMO: A indústria de alimentos busca inovações que possam favorecer o aproveitamento e o 

aumento do nicho de mercado alimentício, a fim de que, seja possível conservar alimentos por um 

período maior, mantendo preservadas suas características sensoriais e nutricionais. As frutas 

amazônicas destacam-se pelo seu alto valor nutricional, sendo amplamente empregadas na 

culinária, podendo serem utilizadas na elaboração de chás. Neste trabalho, foram elaboradas 

formulações de chás de diferentes frutas amazônicas seguindo a legislação vigente. As bebidas 

foram preparadas com 30 g de pó de fruta por litro de água, codificadas e servidas à temperatura 

de 60°C. Participaram do teste sensorial 100 indivíduos, não treinados e selecionados 

aleatoriamente na Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) que avaliaram 8 amostras 

utilizando escala hedônica estruturada de 9 pontos. O resultado foi submetido à análise de 

variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de Tukey à 5% de probabilidade, no 

Software SYSTAT®. Foi calculada a porcentagem de intenção de compras e a impressão global para 

cada atributo avaliado. A aceitação sensorial dos atributos avaliados dos chás foi significativa para 

aparência e sabor, não sendo significativa para o atributo cor. A avaliação sensorial indicou maior 

aceitação para os tratamentos de chá quente de Goiaba com semente, Abacaxi com casca e sem 

casca. O tratamento de menor aceitabilidade foi o chá quente de Jenipapo sem casca e sem 

semente. Os tratamentos chá quente de Goiaba com semente, Abacaxi com casca, e Abacaxi sem 

casca apresentaram maiores potenciais de mercado com 74,0%; 64,0%; e 48,0%, respectivamente, 

conforme intenção de compra manifestada pelos provadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Chá de frutas, Análise sensorial, Tecnologia de alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Resolução RDC nº 277, de 22 de setembro de 2005 (BRASIL, 2005) define chá como sendo o 

produto constituído de uma ou mais partes de espécie(s) vegetal(is) inteira(s), fragmentada(s) ou 

moída(s), com ou sem fermentação, tostada(s) ou não, podendo ser adicionado de aroma e ou 

especiaria para conferir aroma e ou sabor. O produto deve ser designado como "chá", seguido do 

nome comum da espécie vegetal utilizada, podendo ser acrescido do processo de obtenção e ou 

característica específica. 

Atualmente o chá é uma das bebidas mais consumidas do mundo. Características como agradável 

aroma e sabor contribuíram para a popularização dessa bebida, mas é devido às suas propriedades 

medicinais que se espalhou pelas diversas culturas. Essas propriedades devem-se à presença, em 

sua composição química, de compostos biologicamente ativos como: flavonoides, catequinas, 

polifenóis, alcaloides, vitaminas e sais minerais (Schmitz et al., 2005). 

Os elementos residuais de produtos de origem vegetal, constituídos por cascas, sementes, ramas, 

bagaços, dentre outros, são fontes de proteínas, fibras, óleos e enzimas e podem ser empregados 

para utilização humana na elaboração de produtos com maior valor agregado, reservando-se os 

detritos para a fabricação de ração animal e adubos (Garmus et al., 2009). 

Diversos são os estudos realizados visando o aproveitamento de resíduos agroindustriais para 

elaboração ou enriquecimento de produtos.  Com base nesses aspectos e considerando a 

importância da qualidade na indústria de alimentos, o objetivo deste trabalho foi elaborar chás 

quente de diferentes frutas da Amazônia para sugerir um produto diversificado ao mercado de 

bebidas regional. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os procedimentos experimentais para desenvolvimento dos chás de frutas amazônicas foram 

desenvolvidos nos Laboratórios de Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal e Bioativos e 

Laboratório de Bioenergia, localizado na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal 

Do Amazonas (UFAM). 

A escolha das matérias-primas foi determinada a partir do levantamento bibliográfico sobre frutas 

amazônicas que apresentam potencial de mercado tendo como base a sua palatabilidade, fácil 

beneficiamento e importância econômica na região. Portanto, para este estudo escolheu-se: 
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Goiaba (Psidium guajava); Maracujá (Passiflora edulis Sims); Jenipapo (Genipa americana) e 

Abacaxi (Ananas comosus). 

Inicialmente, fez-se a higienização dos frutos selecionados com hipoclorito de sódio 1 % por 15 

minutos e logo submetidos à água corrente para desinfestar os frutos, e retirar o excesso do 

produto aplicado. Após essa etapa, os frutos sofreram tratamentos de cortes apresentados na 

Tabela 1. As amostras foram desidratadas pelo método de secagem em estufa, onde 

permaneceram por 48 horas com temperatura a 45 ºC e logo após, estas foram trituradas no 

liquidificador para a obtenção do pó. 

A secagem é a operação por meio da qual se remove a umidade de um material por vaporização 

a uma temperatura inferior à de ebulição. A velocidade com que a secagem ocorre é controlada 

pelos fenômenos de transporte de calor e massa, tanto externamente como internamente ao 

material (NITZ, 2006).  

Segundo Park et al. (2007), a secagem tem a finalidade de eliminar um líquido volátil contido em 

um corpo não volátil por meio de evaporação.  

Tabela 1- Tratamentos de cortes dos frutos 

Fruto Tratamento de corte 1 Tratamento de corte 2 

Abacaxi (Ananas comosus) Casca Polpa (sem casca) 

Goiaba (Psidium guajava) Com polpa e semente Com semente e polpa 

Maracujá (Passiflora edulis Sims) Casca Com polpa casca e sem semente 

Jenipapo (Genipa americana) Com polpa casca e semente Sem casca e sem semente 

(polpa) 

 

No preparo da infusão dos chás foram utilizados 30 g dos resíduos já tratados, 100 g de açúcar 

comum e 1 L de água potável para todas as amostras. A mistura foi colocada em filtro de papel nº 

102, após o término dessa etapa os tratamentos foram submetidos às análises sensoriais. O 

procedimento básico de processamento dos chás é apresentado na Figura 1. 
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Figura1 – Fluxograma do processamento básico de chá gelado e quente 

Devido à grande quantidade de amostras a serem analisadas sensorialmente, decidiu-se aplicar os 

testes em 4 dias diferentes apresentados na Tabela 2, com o intuito de não causar fadiga aos 

provadores, comprometendo assim os resultados. 

 

Tabela 2: Divisão das amostras nos quatros dias de testes sensoriais 

Dia do teste 

sensorial 

Amostra 1 Amostra 2 Amostras 3 Amostra 4 Tipo de chá 

22/06/2016  Goiaba sem 

semente 

Jenipapo com 

casca e sem 

semente 

Maracujá com 

polpa casca e 

semente  

Abacaxi com 

casca  

Chá quente  

01/07/2016 Casca de 

Maracujá 

Jenipapo sem 

casca e sem 

semente 

Goiaba com 

semente  

Abacaxi sem 

casca 

Chá quente 

análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993) como a 

disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos 

alimentos e materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. 

Participaram do teste sensorial 100 indivíduos, dentre estudantes, funcionários e professores da 

Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) não treinados e selecionados aleatoriamente, dos 

quais 45% eram do sexo masculino e 55 %, do sexo feminino, com idade mínima de 18 anos e 
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idade máxima de 49 anos (75% tinham idade entre 16 e 24 anos; 22%, entre 25 e 34 anos; e 3%, 

entre 35 e 49 anos). 

As amostras dos oitos ensaios dos chás tiveram a intenção de compra avaliada, bem como a cor, 

aroma e sabor, utilizando a escala hedônica estruturada de nove pontos. 

Todas as avaliações foram realizadas sob as mesmas condições para todos os avaliadores, em 

cabines individuais, sob luz incandescente branca. As amostras foram servidas à temperatura de 

60ºC, em quantidade aproximada de 30 mL, em copos descartáveis de 50 mL, codificados com 

números aleatórios de três dígitos, acompanhadas de água e bolacha de água e sal para ingestão 

entre as amostras (Figura 2). 

 

Figura 2 - Mesa da cabine sensorial com sequência de amostras sendo servida no teste de 

aceitação dos chás. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 3, encontram-se os resultados das médias obtidas através do teste Tukey (p<0,05) para 

os três atributos sensoriais avaliados nos oitos sabores de chás quente elaborados. As amostras 

de Goiaba com semente e Abacaxi com casca apresentaram maior aceitabilidade quanto aos 

atributos aroma e sabor. Observou-se que para atributo cor não houve significância estatística 

entre as amostras analisadas.  
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Tabela 3: Valores médios dos atributos sensoriais dos chás quentes 

Tratamentos  Atributos Sensoriais  

 Aparência Cor Sabor 

T1= Goiaba sem sementes 6,44 ab 6,48 ns 6,28 abc 

T2= Jenipapo com casca e semente 5,78 ab 6,24 ns 5,26 c 

T3= Maracujá com polpa casca e semente  5,76 ab 6,92 ns 6,12 abc 

T4= Abacaxi com casca  6,80 ab 7,00 ns 7,12 ab 

T5= Casca de Maracujá 6,12 ab 6,54 ns 5,80 bc 

T6= Jenipapo sem casca e sem semente  5,14 b 7,08 ns 5,60 bc 

T7= Goiaba com sementes  7,08 a 6,80 ns 7,50 a 

T8= Abacaxi sem casca   6,60 ab 6,30 ns 6,80 abc 

CV (%) 13,15 9,31 12,54 

1Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% 

de significância. 

2CV% = Coeficiente de variação, ns = Não significativo. 

31: desgostei extremamente; 2: não gostei muito; 3: não gostei moderadamente; 4: não gostei 

ligeiramente; 5: indiferente; 6: gostei ligeiramente; 7: gostei moderamente; 8: gostei muito; 9: 

gostei extremamente. 

Conforme demonstrado na Tabela 3, o resultado foi positivo na maioria dos itens, onde os maiores 

valores percentuais obtidos na análise sensorial foram relativos às caracterizações “gostei 

moderadamente” com relação à impressão global, cor e aroma, e, entre “gostei ligeiramente” e 

“muito” com relação ao sabor, obtendo resultado parecido ao encontrado por Oliveira (2014) no 

qual os resultados do teste de aceitação das formulações de chá de abacaxi apresentam médias 

de aceitação sensorial de localizadas na região de aceitação (valor maior ou igual a 6, em 

categorias “gostei...”), com valores equivalentes entre as categorias “gostei ligeiramente” e 

“gostei muito”. Enquanto, Marreiro et al. (2010), que ao fazer a análise sensorial do chá da casca 

do abacaxi, obteve maiores frequências de notas relativas às caracterizações “Gostei 

ligeiramente” e “Não gostei nem desgostei”. 

Conforme a Figura 3, no atributo sensorial aroma, as maiores notas médias foram dadas para os 

chás de Goiaba com semente (7,08); Abacaxi com casca (6,80); Abacaxi sem casca (6,48) e Goiaba 

sem semente (6,44). 
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Figura 4 - Avaliação global dos chás quentes para o atributo sensorial cor 

Como apresentado na Figura 5, na avaliação global dos chás quentes para o atributo sensorial 

sabor, é possível verificar a maior aceitabilidade para o chá quente de Goiaba com semente (7,50) 

seguidos dos chás de Abacaxi com casca (7,12); Abacaxi sem casca (6,80); Maracujá com polpa 

casca e semente (6,32). O tratamento de menor aceitabilidade foi de Jenipapo com casca e sem 

semente(5,26). 
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Figura 5 - Avaliação global do chá quente para o atributo sensorial sabor 

O Chá quente de Goiaba com semente apresentou a maior intenção de compra (74,0%), seguido 

do de Abacaxi com casca (64,0%), os tratamentos com Jenipapo com casca e sem semente e casca 

de Maracujá não obtiveram grande expressividade na intenção de compra quando comparados 

com os demais tratamentos (Figura 6). 

 

Figura 6 - Intenção de compra dos chás quentes 

Os resultados do teste de aceitação indicam que os avaliadores gostaram de todas os tratamentos 

de chás. As médias de aceitação sensorial de todas as amostras em todos os atributos avaliados 
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predominaram na região de aceitação (valor maior ou igual a 6, em categorias “gostei...”), com 

valores equivalentes entre as categorias “gostei levemente” e “gostei moderadamente”. Os 

tratamentos que apresentaram foram o chá quente de Goiaba com semente, Abacaxi com casca 

e sem casca. O tratamento de menor aceitabilidade foi o chá quente de Jenipapo sem casca e sem 

semente. 

4. CONCLUSÃO 

A aceitação sensorial dos atributos avaliados dos chás foi significativa para aparência e sabor, não 

sendo significativa para o atributo cor. 

Os chás de frutas representam uma estratégia de aproveitamento de resíduos alimentícios, visto 

que houve a predominância de aceitação na maioria dos atributos avaliados com médias próximas 

a “gostei moderadamente” com relação à impressão global, cor e aroma, e, entre “gostei 

ligeiramente” e “muito” com relação ao sabor. 

A avalição global indicou maior aceitação para os tratamentos de chá quente de Goiaba com 

semente, Abacaxi com casca e sem casca. O tratamento de menor aceitabilidade foi o chá quente 

de Jenipapo sem casca e sem semente. 

Os tratamentos chá quente de Goiaba com semente, Abacaxi com casca, e Abacaxi sem casca 

apresentaram maiores potenciais de mercado com 74,0%; 64,0%; e 48,0%, respectivamente, 

conforme intenção de compra manifestada pelos provadores. 
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