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AVALIAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA  

SABORIZADA COM POLPA DE ARATICUM 

 

RESUMO GERAL 

 

Objetivou-se com este trabalho elaborar bebida láctea fermentada saborizada 
com araticum e avaliar suas propriedades funcionais, nutricionais e sensoriais. A 
realização do projeto constitui-se na elaboração e formulação de bebida láctea 
fermentada de araticum, preparada com a mais preferida concentração de soro e 
a mais preferida concentração de polpa, determinadas em ensaios preliminares. A 
bebida láctea fermentada foi armazenada sob refrigeração (4ºC ± 1°C), 
acompanhando-se a vida-de-prateleira dos produtos durante oito semanas, sendo 
analisada em nove tempos (0, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª semana) de estocagem, 
com três repetições de processamento (três lotes), por tipo de formulação e em 
triplicata. As formulações de bebida láctea fermentada foram avaliadas quanto aos 
aspectos físico-químicos de pH, acidez em ácido lático, lactose, cor (L*, a*, b*, C* 
e h*), aw, sólidos solúveis, viscosidade, umidade, cinzas, lipídios, proteínas, 
sólidos totais, carboidratos totais e valor calórico. Foram efetuadas na bebida 
láctea fermentada as análises microbiológicas de bolores e leveduras, bactérias 
lácticas viáveis, número mais provável de Coliformes a 35ºC e 45ºC e pesquisa 
de Salmonella sp. As formulações de bebida láctea fermentada (estocada e 
fabricada semanalmente) foram avaliadas no tempo zero e semanalmente 
(durante sete semanas), utilizando-se o teste diferença do controle em 14 
provadores treinados. Foi avaliado também o impacto da informação na aceitação 
das formulações, usando a escala hedônica de nove pontos. As avaliações físico-
químicas e microbiológicas foram realizadas no tempo zero e semanalmente 
durante oito semanas de armazenamento. Foram determinadas nas amostras da 
polpa de araticum a composição físico-química e propriedades nutricionais 
(umidade, cinzas, lipídios, proteínas, pH, acidez titulável, acidez em ácido cítrico, 
sólidos totais, carboidratos totais, valor calórico, glicose, sacarose e açúcares 
totais), as propriedades funcionais (ácido ascórbico/vitamina C, tanino, compostos 
fenólicos totais, beta-caroteno, vitamina A, carotenóides em luteína, fibra alimentar 
total, fibra alimentar solúvel e insolúvel), além da qualidade microbiológica 
(Coliformes a 35ºC e 45ºC, Salmonella sp., bolores e leveduras). As amostras de 
leite e o soro de queijo foram analisadas em relação à composição físico-química. 
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado. Os 
resultados das análises físico-químicas e sensoriais foram avaliados através da 
comparação entre as médias dos tratamentos, com a utilização do teste de Tukey 
nas médias transformadas, estabelecendo que a significância estatística foi ao 
nível de 5% de probabilidade. Os resultados das análises microbiológicas foram 
descritivos. Foi realizada a Análise de Variância e as análises foram realizadas 
utilizando-se o programa R. Os seguintes resultados foram alcançados: houve 
boa aceitabilidade da bebida láctea fermentada pelas crianças e adultos (entre 70 
e 80%) nos ensaios preliminares; bebida láctea fermentada com a menor 
concentração de polpa e soro foi aceita e selecionada para elaboração do produto 
final; houve boa aceitabilidade (acima de 80%) da bebida láctea fermentada 
saborizada com polpa de araticum no produto final; conhecimento do excelente 
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valor nutricional e funcional da bebida láctea fermentada elaborada com polpa de 
araticum; a bebida láctea fermentada saborizada com polpa de araticum e sem 
adição de conservantes obteve vida-de-prateleira de seis semanas.  
 

Palavras-chave: cerrado, frutos, leite, nutracêuticos, soro de queijo 
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EVALUATION OF FERMENTED DAIRY DRINK  

FLAVORED WITH ARATICUM PULP 

 

GENERAL ABSTRACT   

 
The objective of this study was to produce a fermented dairy drink flavored with 
araticum and assess its functional, nutritional and sensory properties. In this 
project were prepared and formulated the araticum fermented dairy drink, with the 
preferred whey and pulp concentrations, determined in preliminary tests. The 
fermented dairy drink was stored under refrigeration (4 ± 1°C), following the shelf 
life of the products for eight weeks, and it was treated in nine storage times (0, 1st, 
2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th week) with three replications of processing 
(three lots) by type of formulation, and in triplicate. Were evaluated the following 
physico-chemical properties of the fermented dairy drink formulations: pH, acidity 
in lactic acid, lactose, color (L*, a*, b*, C* and h*), aw, soluble solids, viscosity, 
moisture, ash, lipids, proteins, total solids, total carbohydrates and calories. We 
performed microbiological analyzes of yeasts and molds, viable lactic bacteria, the 
most probable number of coliforms at 35ºC and 45ºC and Salmonella sp in 
fermented dairy drink . Were assessed the formulations of the fermented dairy 
drink (manufactured and stocked weekly) at baseline (time zero) and weekly 
(during seven weeks) using the difference control test in 14 trained panelists. We 
evaluated the impact of information (with and without bioactive compounds) with 
the aid of a nine-point hedonic scale. The physico-chemical and microbiological 
characteristics of the final product were evaluated at baseline and weekly for eight 
weeks of storage. Were assessed, in araticum pulp samples, the physico-chemical 
composition and the nutritional properties (moisture, ash, fat, protein, pH, titratable 
acidity, citric acidity, total solids, total carbohydrates, calories, glucose, sucrose 
and total sugar), the functional properties (ascorbic acid/vitamin C, tannins, 
phenolic compounds, beta-carotene, vitamin A, carotenoid lutein, total dietary fiber, 
dietary fiber, soluble and insoluble), and microbiological quality (coliforms at 35ºC 
and 45ºC, Salmonella sp., yeasts and molds). Were analyzed milk and whey 
samples regarding the physico-chemical composition. The experimental design 
was completely randomized. The results of physico-chemical properties and 
sensory characteristics were evaluated by comparing the treatment means, using 
the Tukey test in transformed mean, establishing a statistical significance level of 
5% probability. The results of the microbiological analyzes were descriptive. Were 
performed analysis of variance using the program R. The following results were 
achieved: there was good acceptability of fermented milk drink by both children 
and adults (between 70 and 80%) in the preliminary tests; fermented dairy drink 
with the lowest concentration of pulp and serum was accepted and selected for the 
formulation of the final product; there was good acceptability (above 80%) of 
fermented milk drink flavored with araticum pulp as the final product; knowledge of 
the excellent nutritional and functional value of fermented dairy  drink made with 
araticum pulp; the fermented dairy drink flavored with araticum pulp and without 
the addition preservatives obtained shelf-life of six weeks.  
 

Keywords: fruit, milk,  nutraceuticals,  savannah,  whey  



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, no Brasil e no Mundo, ocorreram alterações 

no estilo de vida das pessoas, aumento nas atividades diárias, além de uma tripla 

jornada de trabalho. Estas alterações levaram as pessoas a um estilo de vida de 

sedentarismo e de consumo de alimentos nem sempre saudáveis. Tudo isto 

resultou em doenças como obesidade, osteoporose, diabetes, câncer, hipertensão 

e doenças cardiovasculares, tornando-se, assim, importantes problemas de saúde 

de ordem nacional e mundial. Portanto, houve elevação na ocorrência de 

doenças, em função do trabalho e de mudanças nos hábitos alimentares. 

A divulgação na mídia, de alimentos que auxiliam na prevenção e 

redução de doenças, é crescente, quer seja no consumo de frutas e hortaliças, 

com propriedades antioxidantes; óleos e margarinas, com ômega 3; ou produtos 

lácteos com características probióticas e prebióticas; e, há tempos, acredita-se 

que o consumo destes alimentos tem esse efeito. Estes alimentos são conhecidos 

como funcionais e os componentes presentes nos mesmos, que possuem a 

capacidade de prevenir doenças, são chamados de compostos bioativos. Embora 

remonte às origens da civilização, a relação entre alimentação e saúde nunca foi 

tão estreita. Uma recomendação de “alimentação ideal” deve conter doses 

balanceadas de proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, vitaminas, minerais e 

água (CARVALHO et al., 2006).  

Entre os co-produtos da indústria de laticínios, o soro é um constituinte 

de grande importância, não somente pelo volume gerado, como pela sua carga 

poluidora, que lançada em rios e lagos pode causar um grave problema 

ambiental. O soro de queijo representa de 85-90% do volume de leite utilizado na 

fabricação de queijos, retendo ao redor de 55% dos nutrientes do leite, metade do 

extrato seco do leite, representado por lactose, proteínas solúveis e sais 

(ALMEIDA et al., 2001). Além das propriedades nutricionais, as proteínas do soro 

do queijo são muito conhecidas pela versatilidade de suas propriedades 

funcionais, tecnológicas, como ingredientes em produtos alimentícios (GIROTO & 

PAWLOWSKY, 2001). Alimentos funcionais são definidos como qualquer 
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substância ou componente de um alimento que proporcionam benefícios para a 

saúde, aliando uma dieta saudável com a prevenção, tratamento e diminuição do 

risco de doenças crônico-degenerativas (ANJO, 2004; SANTOS, 2008). 

O cerrado brasileiro é rico em diversidade de plantas, ainda pouco 

exploradas pela maioria da população, como araticum, baru, buriti, pequi, entre 

outros, e que podem se tornar uma alternativa alimentar de alto valor nutritivo e 

com alegações de compostos nutracêuticos (SANTOS, 2008). A atividade 

antioxidante das diferentes frações de diversas frutas do cerrado brasileiro, como 

os extratos etanólico e aquoso de casca de pequi, etanólico da semente de 

cagaita e da semente e da casca do araticum e o etanólico de casca de banha de 

galinha, possuem excelente capacidade de sequestrar radicais livres, ou seja, 

atividade antioxidante (ROESLER et al., 2007). 

As frutas do bioma cerrado possuem enorme valor nutritivo, como por 

exemplo as sementes de baru, que podem fornecer 617 calorias e 26 g de 

proteína em 100 g, e a polpa de buriti que contêm 258 mg de cálcio em 100 g 

(SILVA et al., 1994), garantindo assim espaço no mercado e abrindo perspectivas 

para fins agroindustriais (SILVA et al., 2001). O lançamento de novos produtos no 

mercado tem sido incentivado pela divulgação de trabalhos sobre a correta 

ingestão de nutrientes para a manutenção da saúde (SILVIERI & OLIVEIRA, 

2002; KRÜCKEN-PEREIRA et al., 2002; FAT..., 2006) e pelo interesse dos 

consumidores por alimentos saudáveis. O desenvolvimento de produtos com 

baixo teor de gordura, calorias e colesterol são algumas tendências na indústria 

de alimentos (CHIAPPINI et al., 1995a,b). 

A identificação de alternativas para um adequado aproveitamento do 

soro de queijo é de fundamental importância. Dentre as alternativas podem ser 

citadas o uso do soro in natura para alimentação animal, fabricação de ricota e de 

bebida láctea, produção de soro em pó, separação das proteínas e lactose 

(GIROTO & PAWLOWSKY, 2001). No Brasil, a produção de bebidas lácteas é 

uma das principais opções de aproveitamento do soro do queijo e as mais 

comercializadas são as bebidas fermentadas, contudo o aproveitamento desse 

subproduto atinge apenas 15% do total de soro produzido (NEVES, 2001; 

NAKAMAE, 2004).  

O cerrado brasileiro, principalmente o do Centro-Oeste, dispõe de 
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grande potencial no que tange a novos alimentos e suas propriedades funcionais 

e nutricionais (SANTOS, 2008). Diversas pesquisas vêm sendo realizadas nos 

diferentes segmentos visando a descoberta de novas fontes nutricionais e 

funcionais (ALVES et al., 2007). A diversidade de compostos bioativos nos 

alimentos e a ampla aplicação terapêutica de tais compostos justificam a 

inesgotável busca de conhecimentos acerca das suas propriedades fisiológicas 

ou funcionais (COSTA & ROSA, 2008). Uma grande quantidade de novos 

produtos que aparentemente proporcionam saúde tem sido apresentada pela 

indústria alimentícia diariamente (ANJO, 2004). 

O propósito com esta pesquisa fundamentou-se no fato de que as 

decisões estratégicas a serem tomadas pelos agentes da cadeia produtiva do 

leite e produtos lácteos dependem de uma profunda compreensão do 

comportamento do consumidor, o que ainda não foi suficientemente pesquisado 

no país, conforme levantamento bibliográfico realizado. Assim, a realização da 

presente pesquisa tem justificativa ao pretender aumentar a soma dos saberes 

disponíveis na área de comportamento do consumidor e fornecer subsídios para a 

formulação e a implementação de estratégias de marketing por parte da indústria 

de leite e produtos lácteos, com base no conhecimento sobre as fontes de 

informação utilizadas durante o processo de compra, os grupos de influência, os 

atributos dos produtos considerados importantes pelos consumidores na sua 

decisão de compra. 

Assim, esta pesquisa foi realizada com o objetivo geral de elaborar 

bebida láctea fermentada saborizada com polpa de araticum e avaliar suas 

propriedades funcionais, nutricionais e sensoriais. Sendo possível com esse 

trabalho, determinar, através de avaliações físico-químicas, nutricionais, 

funcionais e sensoriais, a potencialidade funcional e nutricional desse produto, 

além de gerar informações que sirvam de incentivo para as indústrias 

transformarem o soro de queijo e os frutos do cerrado e comercializarem seus 

produtos derivados, tais como bebidas lácteas, iogurtes, sorvetes, néctares, sucos 

e, dessa forma, incorporá-los no hábito alimentar brasileiro para prevenir e/ou 

minimizar a incidência de certas doenças.  

Os objetivos específicos, com a realização deste estudo, foram avaliar 

a qualidade microbiológica das formulações das bebidas lácteas fermentadas; 
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verificar as propriedades nutricionais nas formulações das bebidas; avaliar as 

propriedades funcionais nas formulações das bebidas lácteas; verificar o impacto 

da informação (compostos bioativos/funcional) na aceitação das bebidas lácteas; 

avaliar as características sensoriais das formulações das bebidas lácteas; 

classificar os produtos de acordo com a legislação vigente e determinar a vida-de-

prateleira das bebidas lácteas fermentadas.  

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Leite  

 

O leite é considerado o mais nobre dos alimentos, dada a sua 

composição peculiar, rico em proteínas, gorduras, carboidratos, sais minerais e 

vitaminas (OLIVEIRA et al., 1999). Os glóbulos de gordura e as vitaminas 

lipossolúveis encontram-se em forma de emulsão. A lactose, as proteínas do soro, 

grande parte dos minerais, as vitaminas hidrossolúveis e as substâncias 

nitrogenadas não protéicas encontram-se dissolvidas na água do leite, formando 

uma solução. As proteínas, em forma de micelas de caseínas, apresentam-se em 

dispersão coloidal (FOX, 1997). O leite contém aproximadamente 87,4% de água 

e 12,6% de sólidos totais (HARDING, 1995). 

Assim, o leite é um produto complexo e completo, sendo considerado 

como uma das melhores fontes de nutrientes para os seres humanos (ANDRADE, 

2010). O seu consumo está indicado para todas as idades da espécie humana e 

as restrições ao seu uso são limitadas a casos específicos (OLIVEIRA et al., 

1999). 

Em relação à participação do produto leite e derivados na balança 

comercial do país, pode-se dizer que, durante muitos anos o Brasil foi 

considerado um tradicional importador de produtos lácteos, uma vez que não era 

auto-suficiente na produção de leite. Esta situação somente foi modificada a partir 

de 2004, quando as importações de produtos lácteos passaram a ser substituídas 

pelas  exportações, as quais se tornaram crescentes. Assim, a balança comercial 

brasileira de produtos lácteos passou de um déficit de US$ 359,8 milhões em 
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2000, para o primeiro superávit de US$ 11,4 milhões em 2004 (NOGUEIRA, 

2007). Em 2007, a balança comercial registrou um recorde histórico para o setor, 

gerando uma receita de US$ 122,4 milhões (FERRO, 2008). Deste modo, o Brasil 

vem deixando cada vez mais de ser apenas um importador de produtos lácteos, 

passando a ocupar a posição de exportador de produtos lácteos. Ao mesmo 

tempo, a produção nacional tem sido crescente, suprindo adequadamente o 

consumo interno, e permitindo a geração de excedentes de produção para serem 

exportados. No período de 1998 a 2007, a começar pelo ano de 1998, a balança 

comercial do leite apresentou saldo negativo, mantendo-se em déficit até o ano de 

2003, quando passa a ser menos expressivo (PEDRA et al., 2008). 

A produção de leite cresceu 4,5% em 2011, com ganho de 3,1% na 

produtividade. A produção total de leite foi de 32,0 bilhões de litros em 2011, 

aumento de 4,5% em relação a 2010. Deste total, 67,9% foram adquiridos pelas 

indústrias de laticínios que funcionam sob inspeção sanitária, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O restante desta produção deve-se 

ao auto-consumo, produção artesanal de queijos e derivados, perdas, etc. 

Destacaram-se Minas Gerais, com participação de 27,3% na produção, seguido 

pelo Rio Grande do Sul (12,1%), Paraná (11,9%) e Goiás (10,9%). Estes estados 

concentraram 62,1% de todo o leite produzido no país. Comparando-se as 

produções obtidas em 2011 e 2010, merecem menção os crescimentos de 

produção de leite de vaca em Goiás (9,0%), Rio Grande do Sul (6,8%), Paraná 

(6,2%) e em Minas Gerais (4,4%), assim como as reduções de 12,0%, registrada 

em Rondônia, e de 4,6%, na Bahia, além da quase estabilidade da produção 

paulista. Os três municípios maiores produtores de leite no Brasil em 2011 foram 

Castro (PR), Patos de Minas (MG) e Jataí (GO), assumindo as mesmas posições 

ocupadas no ano anterior. Carambeí (PR) passou da 12ª para a 5ª colocação 

nacional na produção de leite, em função da expansão da atividade leiteira para 

atender à demanda da indústria láctea local. Em sentido oposto Piracanjuba (GO) 

teve queda no número de posições, passando da 4ª posição em 2010 para a 7ª 

em 2011. Observou-se ganho de produtividade de leite em torno de 3,1%, em 

2011, relativamente a 2010. A produtividade nacional média de leite foi de 1382 

litros/vaca/ano (IBGE, 2011). 
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Dentre as diversas cadeias produtivas que representam a base de 

produção do país, a cadeia produtiva do leite pode ser considerada uma das mais 

complexas e representativas do agronegócio brasileiro, devido ao papel relevante 

que ocupa, principalmente no suprimento de alimentos e na geração de emprego 

e renda (PEDRA et al., 2008). O Brasil é o sétimo produtor mundial de leite, com o 

país passando de importador a exportador de lácteos e com estimativa de 

expansão da produção (EMBRAPA, 2009). 

Alguns derivados lácteos, entre os quais manteiga, iogurtes, leite longa 

vida e sobremesas lácteas, sofrem concorrência de outros produtos substitutos 

não-lácteos como margarina, sucos de frutas e sobremesas que não têm o leite 

como base. O caso mais característico desse tipo de concorrência refere-se à 

existente entre manteiga (produzida à base de leite) e margarina (fabricada a 

partir de gordura vegetal). As empresas que produzem margarina adotaram 

intensas estratégias de marketing e passaram a vender o produto a preços mais 

baixos na década de 90, conseguindo assim tomar significativas parcelas de 

mercado da manteiga. Começa-se a observar também a entrada no mercado de 

produtos lácteos derivados de leite de outras espécies que não a bovina, a 

exemplo do queijo de leite de búfala e do leite de cabra – este consumido 

principalmente na forma líquida por pessoas alérgicas ao leite bovino (DUQUE, 

2006). 

As maiores barreiras para a ingestão de produtos lácteos por 

adolescentes, possivelmente incluem a falta de senso sobre a relação de saúde 

pessoal e outros interesses, e a preferência pelo sabor de outros alimentos. Para 

melhorar a alimentação dos escolares faz-se necessário associar outros fatores, 

em particular ambientais, ou seja, disponibilidade e promoção de alimentos 

saudáveis em casa, na escola e restaurantes. Observa-se que a renda influencia 

no consumo desses derivados lácteos (ANTUNES, 2006).  

Pode-se verificar que mesmo com o surpreendente crescimento das 

vendas de produtos lácteos no mercado brasileiro, nos últimos anos, novos 

produtos e produtos substitutos têm ganhado uma parcela significativa do 

mercado de lácteos (SILVA, 2004). 

Para concorrer com produtos substitutos, as indústrias de laticínios 

estão desenvolvendo produtos lácteos para atrair novos consumidores, como o 
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caso do Ômega 3 e o Parmalat Zymil®, desenvolvidos pela Parmalat. O primeiro 

produto, de acordo com o fabricante, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. 

O segundo é dirigido a pessoas que têm intolerância ao açúcar natural do leite - a 

lactose. Existem também outros tipos de leite chamados leites enriquecidos ou 

funcionais. O leite enriquecido, também chamado de fortificado, é um importante 

aliado da alimentação saudável e completa, ideal também para aqueles que 

possuem deficiência de algum mineral ou vitamina. A ingestão destes nutrientes 

através do leite contribui para o restabelecimento destes nutrientes no organismo 

(DUQUE, 2006). 

Assim sendo, para que as empresas que atuam no mercado de 

produtos lácteos possam implementar estratégias mercadológicas eficazes, 

atendendo às novas demandas e gerando valor que seja adequadamente 

percebido pelos consumidores, é imprescindível compreender as mudanças nas 

suas necessidades e desejos. Nesse sentido, o conhecimento do perfil do 

consumidor de produtos lácteos, das suas preferências e comportamento pode 

favorecer o estabelecimento de estratégias de marketing que influenciem 

positivamente a sua decisão de compra (DUQUE, 2006). 

 

 

2.2 Soro de queijo  

 

O soro de queijo foi descoberto cerca de 3000 anos atrás, quando 

estômagos de bezerros foram usados para armazenar e transportar leite, 

resultando na transformação do leite em coalhada por meio da ação natural da 

enzima quimosina (coalho), localizada no estômago dos vitelos (SMITHERS, 

2008). Pode ser definido como a parte líquida, de cor amarelo-esverdeado, 

resultante da coagulação do leite por ácido ou por enzimas proteolíticas (PENNA 

et al., 2009). O soro de queijo é o líquido que é separado do queijo após a 

coagulação do leite, ou seja, remanescente após a precipitação e remoção de 

caseína de leite durante a fabricação de queijos. 

As indústrias de laticínios geram resíduos líquidos significativos, dos 

quais o soro de queijo é o mais abundante. Além do aspecto da poluição 

ambiental, a imersão deste constitui uma perda significativa de alimento potencial 
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e energia, tal como representa aproximadamente 85-90% do volume de leite e 

retém cerca de 55% dos seus nutrientes totais. Entre os mais abundantes destes 

nutrientes estão lactose (4,5-5,0%) e proteínas solúveis (0,60-0,85%), contém 

também água (93%), sais minerais (0,53%) e uma quantidade mínima de lípidos 

(0,25-0,36%) e quantidades apreciáveis de outros componente, como o ácido 

lático (0,05%), compostos de nitrogênio não protéico (uréia e ácido úrico) e 

vitaminas do grupo B (PANESAR et al., 2007).  

Quando lançado em corpos d'água, o soro reduz a vida aquática por 

esgotamento do oxigênio dissolvido, ele torna-se um resíduo que provoca um 

grande impacto ambiental, caso descartado sem tratamento. Em função disso, os 

laticínios produtores de queijo vêm buscando alternativas de reaproveitamento 

desse resíduo, uma vez que seu tratamento é bastante oneroso (PORTO et al., 

2005; PANESAR et al., 2007; MATOS, 2009). Considerando uma produção média 

de 10.000 L de soro por dia, esta teria o poder poluente equivalente ao de uma 

população de 5.000 habitantes. Cada vez mais, portanto, a legislação ambiental 

exige das indústrias de laticínios um plano de tratamento ou reaproveitamento 

deste soro (LIRA et al., 2009). Quando descartado no solo compromete sua 

estrutura fisico-química e diminui o rendimento da colheita (PORTO et al., 2005). 

Embora haja uma série de evoluções tecnológicas para a transformação do soro 

de queijo em outros produtos úteis, a utilização ou eliminação do soro de queijo, 

ainda é um dos importantes problemas encontrados na indústria de laticínios 

(FERCHICHI et al., 2005; PANESAR et al., 2007).  

A produção de soro de queijo aumentou acentuadamente nas últimas 

décadas, juntamente com a produção de queijo (DERMIKI et al., 2008), sendo 

estimada na ordem dos 160 milhões de toneladas por ano (MAGALHÃES et al., 

2010). Em média, em todo o mundo, o volume de soro está crescendo a uma taxa 

quase a mesma que os volumes de leite (SMITHERS, 2008). A indústria leiteira 

gera efluentes líquidos significativos, cuja disposição exige uma grande 

quantidade de investimentos de capital. 

A disponibilidade de lactose e a presença de outros nutrientes 

essenciais para o crescimento de micro-organismos faz do soro uma potencial 

matéria prima para a produção de diferentes bioprodutos (PORTO et al., 2005; 

PANESAR et al., 2007). Ao longo dos anos, numerosos esforços têm sido feitos 



 9 

para transformar grandes volumes de soro de queijo gerados como subproduto da 

indústria de queijo em um produto adequado para uso alimentar (DJURIĆ et al., 

2004). O soro de queijo, um subproduto da indústria de fabricação de queijos, 

vem despertando o interesse de inúmeros pesquisadores em todo o mundo 

devido à sua potencialidade nutricional, funcional e econômica (ANTUNES et al., 

2004). Descartar o soro sem tratamento eficiente não é só crime previsto por lei, 

mas é também rejeitar um ingrediente que possui alta qualidade. Aliada a esse 

aumento está a necessidade de se criar alternativas para a sua utilização 

(ALMEIDA et al., 2001; RICHARDS, 2002).  A maior parte do soro pode ser 

utilizada diretamente sob a forma líquida, desde o uso como matéria prima na 

elaboração de ricota e bebidas lácteas, até a utilização de modernas tecnologias 

para obtenção de produtos específicos e/ou novos produtos a serem formulados 

(TEIXEIRA, 2005; PORTO et al., 2005; VALENTE et al., 2007; TEIXEIRA & 

FONSECA, 2008; CIABOTTI et al., 2009). Tem-se observado que, enquanto nos 

países desenvolvidos cerca de 95% do total do soro é utilizado na indústria de 

alimentos, no Brasil apenas 50% da produção é utilizada (CASTRO et al., 2009). 

A demanda por este subproduto começou a aumentar com a notícia 

dos benefícios que as proteínas de alta qualidade encontradas nele podem 

fornecer às crianças, adultos e idosos. O aumento de aplicações farmacêuticas 

das frações de proteínas do soro de queijo para o controle da pressão arterial e 

para indução do sono pode aumentar ainda mais o mercado consumidor 

(KOSSEVA et al., 2009). Em relação aos aspectos nutricionais e fisiológicos, as 

proteínas do soro do leite podem ser usadas em aplicações nutricionais, como 

fórmulas enterais e infantis; na forma de proteínas nativas ou pré-digeridas 

contribui com o ganho de peso em pacientes pós-cirúrgicos, geriátricos e 

imobilizados; numa dieta de alimentos de baixa caloria; e na substituição de 

gordura, ou na formulação de alimentos e bebidas saudáveis (CAPITANI et al., 

2005).  

A proporção leite e soro é um pouco aleatória, não sendo bem definida, 

não se tendo assim o conhecimento do que pode ocorrer ao se mudar a 

proporção (ALMEIDA et al., 2001; PENNA et al., 2001). Portanto, a incorporação 

de soro de queijo poderia auxiliar a indústria na redução de problemas relativos 

ao descarte do soro, aproveitando o seu valor nutricional e funcional, bem como 
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gerar benefícios através da obtenção de produtos probióticos (GHALY & KAMAL, 

2004; CUNHA et al., 2008). As propriedades funcionais dos produtos de soro são 

de grande importância para os fabricantes de produtos lácteos fermentados com 

características nutracêuticas (THAMER & PENNA, 2006). Os produtos lácteos 

conferem impacto positivo no mercado de alimentos, com boa perspectiva de 

crescimento. Mais ainda, pode-se considerar que a utilização de soro de queijo na 

elaboração de produtos lácteos fermentados constitui uma forma racional de 

aproveitamento desse resíduo, que apresenta excelente valor nutritivo (ALMEIDA 

et al., 2001).  

 

 

2.3 Bebidas lácteas  

 

As bebidas lácteas fermentadas possuem importante participação no 

mercado de leites fermentados. Um levantamento recente indica que elas 

representam 25% do total desse mercado no Brasil (PFLANZER et al., 2007). 

Bebidas à base de soro de queijo constituem a forma racional e palatável de 

retorno desse composto à alimentação humana (CRUZ et al., 2008).  

Os produtos de soro são indicados para todos os produtos lácteos por 

possuírem propriedades funcionais como capacidade de formação de gel, 

viscosidade, poder emulsificante, capacidade de retenção de água, que conferem 

uma série de benefícios estruturais e nutricionais ao produto final (BELLARDE, 

2006). 

De acordo com CUNHA et al. (2008), a bebida láctea fermentada vem 

se destacando como “substituto” do iogurte, podem utilizar leite ou leite 

reconstituído e/ou derivados de leite, incluindo neste caso o soro de queijo, todos 

reconstituídos ou não (PENNA et al., 2001). 

Bebidas baseadas em frutas e derivados de leite estão, atualmente, 

recebendo atenção considerável devido ao potencial de crescimento do seu 

mercado, pois além de sensorialmente agradáveis, estas bebidas possuem 

elevado valor nutritivo (ZULUETA et al., 2007). Segundo CAPITANI et al. (2005), 

no Brasil a produção de bebidas lácteas é uma das principais opções de 

aproveitamento do soro do leite, sendo uma das mais comercializadas as bebidas 
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não fermentadas. 

Bebidas lácteas à base de soro de queijo representam um segmento 

emergente de produtos lácteos não-convencionais que necessitam de 

caracterização sensorial, física e química para controle de qualidade e 

desenvolvimento de produtos (GALLARDO-ESCAMILLA et al., 2007). Desta 

forma, é crescente o número de pesquisas relatando o desenvolvimento e 

estabilidade de bebidas contendo soro de queijo (CASTRO et al., 2009; CRUZ et 

al., 2008). SANTOS et al. (2008) estudaram a influência da concentração de soro 

na aceitação sensorial de bebida láctea fermentada com polpa de manga e 

constataram que a substituição parcial do leite por soro de queijo apresentou-se 

viável sensorial e tecnologicamente, levando ao aproveitamento de um potencial 

agente poluidor e aumentando a aceitação do produto. 

Em relação às características físico-químicas das bebidas lácteas 

fermentadas, merece destaque o teor de proteína. Por serem adicionadas de soro 

lácteo, que apresenta um menor teor proteico quando comparado ao leite, é 

importante que este parâmetro na bebida láctea esteja em conformidade com a 

legislação vigente (BRASIL, 2005), tendo em vista que é um produto muito 

consumido por crianças, que apresentam elevados requisitos diários de proteína. 

O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) de Bebida 

Láctea (BRASIL, 2005) não determina a concentração máxima de soro lácteo a 

ser incorporada nas formulações comerciais. Dessa forma, a proporção entre leite 

e soro utilizada no processamento da bebida láctea se mostra aleatória e não 

muito bem definida (ALMEIDA et al., 2001). Entende-se por bebida láctea o 

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

ultra-high temperature (UHT), reconstituído, concentrado, em pó, integral, 

semidesnatado ou parcialmente desnatado e desnatado) e soro lácteo (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% massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto (BRASIL, 2005).  

O RTIQ de Bebida Láctea não traz uma definição de “base láctea”, 

mas, por meio do conceito de bebida láctea sem adição, em que a base láctea 

deve representar 100% m/m, pode-se inferir que a mesma corresponde a leite e 
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soro. No entanto, considerando 51 ou 100% de base láctea, o Regulamento não 

fixa uma concentração máxima de soro lácteo a ser utilizado na mistura com o 

leite. Portanto, não há uma especificação da porcentagem máxima de soro lácteo 

a ser incorporada nesse produto. O limite para essa adição deveria ser regulado 

pelo teor de proteínas da mistura, que deve estar de acordo com o mínimo 

preconizado pelo Regulamento em questão, pois, como o soro lácteo apresenta 

menor teor protéico que o leite, deveria ser incorporado até o ponto de não 

diminuir esse teor em demasia (ANDRADE, 2010).  

Segundo PFLANZER et al. (2007), quando as bebidas lácteas foram 

lançadas, tinham como objetivo atrair consumidores das classes C e D. Com o 

Plano Real, o atrativo “preço” foi uma das principais razões do crescimento do 

mercado desse produto, o que possibilitou, inclusive, o consumo desses produtos 

pela classe E. A elaboração de bebidas com soro lácteo líquido envolve 

equipamentos e acessórios comuns, encontrados na maioria dos laticínios. 

Portanto, a fabricação de bebidas lácteas no Brasil utilizando soro lácteo líquido 

tornou-se uma opção atrativa. A tecnologia de fabricação das bebidas lácteas 

baseia-se na mistura de iogurte e soro em proporções adequadas, seguida da 

adição de ingredientes como aromatizantes, corantes, edulcorantes, polpa de 

frutas e outros, de acordo com a formulação do produtor (SIVIERI & OLIVEIRA, 

2002). Entretanto, TEIXEIRA et al. (2005) e ANDRADE et al. (2007), em estudos 

realizados no mercado varejista de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, 

respectivamente, constataram que o consumidor desconhece os produtos que 

contém soro de queijo, não sabendo a diferença entre bebida láctea fermentada e 

iogurte. 

O único parâmetro físico-químico cujo padrão é estabelecido no RTIQ 

de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) para bebidas lácteas fermentadas é o teor de 

proteínas. O requisito mínimo para teor de proteínas de bebidas lácteas 

fermentadas é de 1,7% para bebidas lácteas fermentadas sem adições, 1,4% 

para bebidas lácteas fermentadas adicionadas de leite(s) fermentado(s) e 1,0% 

para bebidas lácteas fermentadas com adições ou bebida láctea fermentada com 

produto(s) ou substância(s) alimentícia(s). Os parâmetros microbiológicos 

preconizados pela legislação para bebidas lácteas fermentadas são a contagem 

total de bactérias ácido-lácticas viáveis, que deve ser de, no mínimo, 106 UFC/g 
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no produto final durante todo o prazo de validade e a pesquisa de coliformes a 

30ºC e a 45ºC (BRASIL, 2005; ANDRADE, 2010).  

No RTIQ de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) não é exigida a pesquisa 

de bolores e leveduras para bebidas lácteas fermentadas. No entanto, 

RODRIGUES & SANTOS (2007), em seus estudos, observaram que 28,57% das 

bebidas lácteas fermentadas analisadas estavam contaminadas com bolores e 

leveduras. PINTO et al. (2009), avaliando diferentes marcas de bebidas lácteas 

fermentadas, verificaram que todas as amostras apresentaram contagens 

elevadas de bolores e leveduras. Isso indica falhas na aplicação das Boas 

Práticas de Fabricação durante o processo de produção, que pode reduzir a vida 

útil dos produtos e colocar em risco a saúde do consumidor, indicando que não 

foram produzidas adequadamente. 

A maioria dos produtos lácteos disponíveis utiliza 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 batido, após o 

adequado processamento tecnológico (BORGES et al., 2009).  

As bebidas contendo soro lácteo são, hoje, uma realidade no mercado 

brasileiro, sendo processadas de diversas formas como UHT, pasteurizadas, 

fermentadas semelhantes ao iogurte, soft-drinks, carbonadas e em diversos 

sabores, como morango, chocolate, frutas cítricas, etc., com um mercado 

consumidor promissor. Dessa maneira, é crescente o número de pesquisas com 

bebidas contendo soro de queijo (ALMEIDA et al., 2001; SANTOS et al., 2006; 

THAMER & PENNA, 2006; SANTOS et al., 2008; ALMEIDA et al., 2009; 

PFLANZER et al., 2010). A utilização do soro em bebidas lácteas constitui-se em 

uma forma racional e lógica de aproveitamento do soro de queijo para retorno à 

cadeia humana de forma palatável (ALMEIDA et al., 2001; CASTRO et al., 2009; 

PFLANZER et al., 2010). Estudos recentes têm demonstrado a viabilidade da 

utilização do soro líquido em concentrações que variam de 30% a 70% na 

produção de bebidas lácteas, com características próximas ao iogurte natural em 

relação à coloração e ao aroma (PENNA et al., 2009). 
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2.4 Estabilizantes, espessantes, hidrocolóides 

 

Consistência ideal e textura homogênea para o paladar e ausência de 

separação do soro são características desejadas para bebidas lácteas 

fermentadas. Separação do soro ocorre em bebidas de leite fermentado, sem a 

utilização de estabilizadores (LUCEY et al., 1999).  

Hidrocolóides têm sido amplamente utilizados na estabilização 

estrutural de produtos lácteos fermentados (KOKSOY & KILIC, 2004). A 

incorporação de biopolímeros, especialmente proteínas e hidrocolóides, 

representam uma das estratégias mais comuns utilizados para estabilizar 

emulsões alimentares. Os hidrocolóides geralmente atuam através do aumento da 

viscosidade ou formando uma rede de gel dentro da fase de dispersão; atrasando 

assim os processos de instabilidade, eles agem como uma estruturação, 

espessamento e agente estabilizante no meio aquoso (MCCLEMENTS, 2007; 

DICKINSON, 2009). 

O amido é importante ingrediente da indústria de alimentos devido a 

suas propriedades funcionais tais como viscosidade, inchamento, absorção de 

água, formação de gel com água quente, transparência, neutralidade de sabor e 

odor, etc. Os amidos puros quando adicionados aos alimentos influenciam 

fortemente a textura e a consistência. Conferem características próprias e 

desejáveis do amido ao produto, tais como ausência de cor, de impureza e fibras, 

assim como propriedades de gel (corpo). Os fatores que influem na escolha dos 

amidos pelas empresas são a resistência dos géis e pastas à deformação 

mecânica, a estabilidade durante o armazenamento sob baixas temperaturas ou 

temperatura ambiente e opacidade das pastas e géis. O amido é freqüentemente 

adicionado em produtos fluídos para aumentar sua viscosidade e estabilidade 

(DAIUTO, 2005). O uso de amido, produto bastante difundido e proveniente de 

matérias-primas tipicamente brasileiras, no entanto, ainda não foi estudado em 

iogurtes. Vale ressaltar que o amido, juntamente com outros hidrocolóides, pode 

melhorar as características de determinados alimentos em relação à sinérese e a 

consistência (MALI et al., 2003). Dentre os amidos nativos utilizados pela indústria 

de alimentos, os principais são provenientes do milho, da mandioca, da batata 

doce, do trigo e do arroz. As gomas e a gelatina são utilizadas como 
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espessantes/estabilizantes em iogurtes convencionais, conferindo-lhes melhor 

consistência e redução da sinérese (MANZANO et al., 2008). 

Entre muitos emulsificantes e estabilizantes naturais as proteínas 

ganharam muito interesse. Proteínas de soro de queijo e a caseína obtida no 

processo de fabricação de produtos lácteos na indústria de lacticínios, realizam 

importantes papéis funcionais em alimentos e produtos farmacêuticos, bem como 

em sistemas biológicos (SMITHERS, 2008). As proteínas do soro conferem aos 

produtos formulados melhor aparência e melhores propriedades sensoriais, em 

virtude de suas propriedades funcionais, destacando-se: solubilidade, 

dispersibilidade, opacidade, ligação e retenção de gordura, retenção de água, 

emulsificação, viscosidade, estabilidade térmica e gelificação (CHEN, 1995). As 

proteínas do soro apresentam uma grande variedade de utilizações sinergéticas 

em alimentos, juntamente com outros componentes devido às suas propriedades 

de solubilidade, viscosidade da água, de retenção, gelificação e emulsificação. 

Elas são também uma excelente fonte de amino-ácidos, que as tornam 

adequadas para alimentos fortificados (HUFFMAN, 1996). A capacidade de formar 

gel é uma propriedade tecnológica funcional importante das proteínas para se 

obter características sensoriais dos alimentos e textura desejável (TOTOSAUS et 

al., 2002).  A gelatina bovina é o agente mais versátil, utilizado para a modificação 

da textura de produtos (HAUG et al., 2004), pois forma géis em baixas 

concentrações. É altamente utilizada devido às suas propriedades multi-

funcionais: habilidade de formar géis estáveis e reversíveis (SEGTNAN & 

ISAKSSON, 2004). 

A finalidade do uso de gomas é melhorar e manter as características 

reológicas, tais como a textura, a viscosidade, a consistência, o aspecto e o 

corpo, tão importantes quanto as sensoriais, como o sabor e o aroma do produto. 

A ação dessas substâncias inclui basicamente a retenção de água e o aumento 

da viscosidade (DZIEZAK, 1991). Em produtos lácteos, as gomas reagem com as 

proteínas do leite (VAN OORSCHOT, 2001). A goma guar não forma gel, é 

compatível com outras gomas, amidos, hidrocolóides e agentes gelificantes 

(naturais e sintéticos) e interage sinergisticamente com a goma xantana 

resultando em aumento na viscosidade da solução. Quando adicionada em 

mistura com polissacarídeos gelificantes, agar e carragena, pode aumentar a 
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força do gel e modificar sua estrutura (DZIEZAK,1991; SANDERSON, 1996). Esta 

goma produz soluções viscosas e é usada em aplicações nas quais é necessário 

espessamento, estabilização, controle reológico e de viscosidade, suspensão e 

formação de corpo, modificação de textura e consistência e retenção de água. 

Além disso, a goma não é desfavoravelmente afetada pelos baixos valores de pH 

e é efetiva em produtos ácidos. Em produtos de laticínios, fornece textura macia e 

reduz a sinérese (SANDERSON, 1981). 

Alguns dos ingredientes que acrescidos ao leite aumentam a firmeza 

do iogurte são o leite em pó integral ou desnatado, soro ou concentrado protéico 

do soro de queijo, caseinato, amido modificado, pectina, gelatina e gomas 

(TAMIME & ROBINSON, 1991; DANNENBERG & KESSLER, 1988; DE VUYST & 

DEGEEST, 1999). 

Segundo ZARE et al. (2011), estudando as propriedades microbianas, 

físicas e sensoriais de iogurte suplementado com farinha de lentilha, informaram 

que a gelatina, proteína de soro de queijo, carragenano, amido e pectina são 

adicionados a iogurtes, a fim de melhorar a firmeza e melhorar a textura. Estudos 

mostram que o soro de queijo, na forma de concentrado protéico, apresenta como 

propriedades nutricionais e tecnológicas um excelente conteúdo de aminoácidos 

essenciais, elevada digestibilidade, boa solubilidade, capacidade emulsificante, 

gelificante e de retenção de água, adequada viscosidade e adesividade, retêm e 

incorporam gordura, facilitam o batimento, a formação de espuma e aeração, 

realçam a cor, o sabor e a textura (REGESTER et al., 1996; SODINI et al., 2005). 

A gelatina é outro estabilizante normalmente utilizado em produtos 

lácteos fermentados, que deve a sua importância a característica reológica 

original em propiciar a textura de "derreter na boca" típica de um gel de gelatina 

(MARCOTTE et al., 2001), também, é utilizada para aumentar a viscosidade, 

firmeza e evitar a separação do soro em iogurte (KEOGH & O'KENNEDY, 1998; 

FISZMAN et al., 1999). 
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2.5 Alimentos funcionais  

 

Os alimentos funcionais fazem parte de uma nova concepção de 

alimentos lançada no Japão na década de 80, através de um programa de 

governo que tinha como objetivo desenvolver alimentos saudáveis para uma 

população que envelhecia e apresentava grande expectativa de vida. Muitas 

vezes, esses produtos provocam debates na comunidade científica sobre a real 

eficiência na prevenção de doenças (ANJO, 2004). 

Os alimentos funcionais, além de suas funções nutricionais, contêm 

níveis significativos de componentes biologicamente ativos que conferem 

benefícios à saúde quando consumidos em porções adequadas (BLOCH, 2003). 

Possuem em sua composição substâncias que atuam modulando e 

ativando os processos metabólicos, melhorando as condições de saúde pelo 

aumento da efetividade do sistema imune, promovendo o bem-estar das pessoas 

e prevenindo o aparecimento precoce de alterações patológicas, doenças 

cardiovasculares e degenerativas, reduções na ocorrência de mutações, assim 

como o retardamento do envelhecimento celular (BARRETO, 2008).  

Os compostos bioativos, como os prebióticos, probióticos, 

antioxidantes, carotenóides, compostos fenólicos e ácido ascórbico, presentes em 

alimentos, estão envolvidos nestas ações benéficas (BARRETO, 2008; CORTE, 

2008).  

Os alimentos funcionais são uma tendência irreversível de consumo, 

mas deve-se estar atento para não induzir a hábitos alimentares incorretos, 

substituindo alimentos saudáveis e de menor custo por novos lançamentos 

(ANJO, 2004). 

Os setores industriais, de alimento e farmacêutico, demonstram muito 

interesse por esta questão, devido ao grande potencial de mercado desses 

alimentos no mundo inteiro (SGARBIERI & PACHECO, 1999). Estima-se que o 

mercado mundial de alimentos funcionais movimentou, em 2005, em torno de 

US$ 60 bilhões na Europa, Japão e Estados Unidos, sendo estes, hoje, os 

principais mercados para alimentos funcionais. No Brasil, em 2005, o mercado foi 

avaliado em US$ 600 milhões e, em 2006, R$ 700 milhões foram provenientes 

das vendas de alimentos funcionais. O ramo de alimentos deve crescer entre 
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4,5% e 5%; contudo, o de alimentos funcionais terá expansão de 12% a 14% 

(ABIA, 2005; SALGADO & ALMEIDA, 2009). 

A preocupação com a melhora da qualidade de vida da população, 

mais especificamente, a saúde, evidencia os alimentos chamados funcionais. 

Paralelamente a isto, a indústria de laticínios está se adaptando à tendência para 

os produtos funcionais em um mercado competitivo e exigente (BRANDÃO, 2002; 

CORTE, 2008). 

Produtos lácteos adicionados de culturas selecionadas como leite 

fermentado, kefir e especialmente os iogurtes, tornou-se o foco de interesse em 

relação às propriedades funcionais (SGARBIERI & PACHECO, 1999). 

Tem ocorrido um grande avanço no desenvolvimento dos chamados 

produtos probióticos, prebióticos e simbióticos (LOURENS-HATTING & VILJOEN, 

2001). O interesse pelos efeitos benéficos à saúde humana proporcionado 

especialmente por bactérias ou leveduras viáveis tem provocado um aumento 

mundial na comercialização de produtos que contenham estes micro-organismos 

(ARAÚJO, 2007). Os iogurtes e leites fermentados são os alimentos mais comuns 

a serem suplementados com probióticos. Os leites não fermentados, sucos e 

outros alimentos também podem ser suplementados com probióticos (SOUZA et 

al., 2003). 

Nos países desenvolvidos é crescente a popularidade dos alimentos 

funcionais contendo prebióticos e probióticos devido aos avanços nas pesquisas 

de desenvolvimento de novos produtos, resultando a incorporação de probióticos 

em diversos setores alimentícios como: lacticínios, bebidas, cereais e até mesmo 

em produtos cárneos (MATTILA-SANDHOLM et al., 2002; CORTE, 2008). 

Os prebióticos são definidos como oligossacarídeos que não são 

digeríveis no intestino delgado e atingem o intestino grosso onde atuam 

estimulando seletivamente o crescimento de bactérias desejáveis no cólon, 

alterando a microbiota em favor de uma composição mais saudável (MANNING & 

GIBSON, 2004).  

Os oligossacarídeos, como os frutooligossacarídeos (FOS) e inulina, 

atendem as condições dos prebióticos. Adicionalmente, os prebióticos podem 

inibir a multiplicação de patógenos, garantindo benefícios adicionais à saúde do 

hospedeiro. Esses componentes atuam mais frequentemente no intestino grosso, 



 19 

embora eles possam ter também impacto sobre os micro-organismos do intestino 

delgado (ROBERFROID, 2001; SAAD, 2006). Eles agem estimulando o 

crescimento dos grupos endógenos de população microbiana benéfica para a 

saúde humana, como as bifidobactérias e os lactobacilos. Os prebióticos mais 

eficientes reduzem a atividade de organismos potencialmente patogênicos 

(ROBERFROID, 2002; BADARÓ et al., 2008). 

Os probióticos são micro-organismos vivos que podem ser agregados 

como suplementos na dieta, sendo também conhecidos como bioterapêuticos, 

bioprotetores e bioprofiláticos e utilizados para prevenir as infecções entéricas e 

gastrointestinais (REIG & ANESTO, 2002). Segundo SAAD (2006), a definição 

internacional aceita para probióticos é que são micro-organismos vivos, 

administrados em quantidades adequadas, que conferem benefícios à saúde do 

hospedeiro. Os probióticos têm a função de estimular o sistema imunológico e 

alterar o mecanismo microbiano. São características desejáveis dos probióticos o 

fato de serem habitantes do organismo, que se reproduzem rapidamente, 

produzindo substâncias antimicrobianas e resistindo ao tempo entre a fabricação, 

comercialização e ingestão do produto, devendo atingir o intestino ainda vivo. O 

mecanismo de inibição das bactérias patogênicas está relacionado à produção de 

substâncias bactericidas, disputa por nutrição e alteração do metabolismo 

microbiano. 

As bactérias láticas são as principais representantes dos probióticos 

em alimentos e produtos farmacêuticos. Dentre estas, Os probióticos mais 

importantes são os Lactobacillus acidófilos, L. casei, L. bulgáricos, L. lactis, L. 

plantarum, Streptococcus termófilo, Enterococcus faecium e fecalis, Bifidobactéria 

bifidus, B. longus e infantis (ANJO, 2004; CABRÉ & GASSULL, 2007). A 

reintrodução destes grupos microbianos no hospedeiro é feita por meio da 

administração de probióticos que afetam beneficamente o hospedeiro pela 

melhora do balanço da microbiota intestinal (BOTELHO, 2005). O uso mais 

comum de micro-organismos probióticos tem sido em produtos lácteos, leites 

fermentados, sorvetes e queijos. E sua viabilidade neste tipo de produto pode ser 

afetada por vários fatores como a produção de ácido lático e peróxido de 

hidrogênio por fermentos tradicionais, presença de oxigênio, assim como 
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interações entre cepas presentes e a concentração de açúcar (BARRETO et al., 

2003; SHAH, 2007). 

As células probióticas depois de ingeridas devem ser capazes de 

sobreviverem às condições de estresse presentes no trato gastrointestinal, como 

suco gástrico, presença de sais biliares e enzimas digestivas e manter sua 

viabilidade e atividade metabólica no intestino para exercerem os efeitos 

benéficos aos hospedeiros. Quanto aos desafios tecnológicos para a produção 

industrial de células, estas devem manter-se estáveis e viáveis em níveis 

satisfatórios durante todo o prazo de validade do produto (SAAD, 2006; ARAÚJO, 

2007; BADARÓ et al., 2008). Os probióticos auxiliam a recompor a microbiota 

intestinal, através da adesão e colonização da mucosa intestinal, ação esta que 

impede a adesão e subsequente produção de toxinas ou invasão das células 

epiteliais (dependendo do mecanismo de patogenicidade) por bactérias 

patogênicas e competem com as bactérias indesejáveis pelos nutrientes 

disponíveis no nicho ecológico (BADARÓ et al., 2008). 

Segundo BRIZUELA et al. (2001) e SANTOS et al. (2003), são sete os 

critérios para um micro-organismo ser empregado como probiótico: i) não 

apresentar patogenicidade; ii) ser Gram-positivo; iii) ser produtor de ácido e ser 

ácido resistente; iv) apresentar especificidade ao hospedeiro; v) apresentar 

excreção de fator anti-E. coli; vi) ser resistente à bile, e vii) ser viável/estável. 

Os simbióticos referem-se à combinação de bactérias probióticas e de 

substâncias prebióticas que afetam beneficamente o hospedeiro por melhorar a 

sobrevivência e implantação de micro-organismos vivos no trato gastrodigestório 

e por favorecer seletivamente o crescimento ou atividade metabólica de bactérias 

promotoras de saúde no cólon (ARAÚJO, 2007). Os alimentos simbióticos estão 

representados principalmente pelos produtos lácteos fermentados (BADARÓ et 

al., 2008). 
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2.6 Frutas nativas do cerrado brasileiro: araticum  

 

O Brasil é um dos três principais produtores de frutas em todo o 

mundo. As frutas brasileiras nativas e/ou exóticas têm grande potencial nutricional 

e econômico. A amora, goiaba brasileira, atemóia, bacuri, pinha, carambola, 

feijoa, cacto pêra, fruta do lobo, fruta-pão, jabuticaba, jaca, maçã rosa, lichia, 

mangaba e marolo estão presentes na dieta do brasileiro, mas elas ainda não são 

industrializadas. Estas frutas são produzidas e utilizadas na fabricação de 

produtos artesanais tais como geléias e doces que estão disponíveis em 

mercados livres, mas a produção ocorre em pequena escala e sem segurança 

nos procedimentos operacionais. São frutas sazonais com as perdas pós-colheita 

de grande porte. Assim, é necessário iniciar agronegócios competitivos em todas 

as regiões produtoras destas frutas, para melhorar as economias locais. Uma 

revisão sobre os principais compostos nutricionais e bioativos encontrados nessas 

frutas, os aspectos tecnológicos de seu cultivo, e perspectivas futuras para a 

introdução de consumo dessas frutas e seus respectivos produtos para brasileiros 

e/ou mercados estrangeiros torna-se importante e necessário (CLERICI & 

CARVALHO-SILVA, 2011). 

O interesse por espécies da flora nativa na América do Sul vem 

crescendo nos últimos anos devido a seus benefícios à saúde. O Brasil é um dos 

líderes mundiais das diversas localidades com mais de 40.000 espécies de 

plantas diferentes que representam 20% da flora mundial. O país foi visitado no 

século 19 por viajantes europeus e naturalistas, que descrevem o uso de 

espécies vegetais nativas como alimento. Neste estudo, os dados sobre 67 

espécies foram recuperados a partir de documentos históricos e bibliografias. 

Várias das espécies registradas apresentam potencial como alimento funcional 

em estudos laboratoriais. Outras espécies são desconhecidas ou ainda não 

submetidas a qualquer estudo, a fim de verificar os seus benefícios para a saúde 

(OLIVEIRA et al., 2012). O bioma cerrado brasileiro, típico da zona tropical, é uma 

formação de savana que ocupa aproximadamente dois milhões de km2 e 

corresponde a 23,1% do território brasileiro. Ele compreende os estados de 

Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, assim como também o Sul 

de Mato Grosso, Oeste da Bahia e o Distrito Federal. Ele se estende mesmo para 
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além do Brasil Central, sob a forma de ilhas, no Sul do Maranhão, Norte do Piauí, 

Rondônia e em um quinto de São Paulo. Em Minas Gerais, ele ocupa mais de 

50% do território. Várias espécies de frutas do cerrado fazem parte da 

alimentação humana. Entretanto, embora muitas espécies nativas tenham 

potencial alimentar, econômico e agroindustrial, necessitam ser mais pesquisadas 

para ingressarem definitivamente no cardápio alimentar e no mercado formal de 

frutas (CAVALCANTE et al., 2007). 

A família Annonaceae contém um número considerável de espécies de 

plantas com importância econômica devido aos seus frutos comestíveis em torno 

do mundo, ou seja, América tropical, Austrália, África, Índia, Malásia e Europa 

Mediterrânea (SHASHIREKHA et al., 2008). O gênero Annona, derivado da 

palavra latina "colheita anual", é a mais importante fonte de frutas comestíveis da 

família. Estas espécies são arbustos ou pequenas árvores, com altura de cinco a 

onze metros, pois eles são eretos ou um pouco se espalhando e possuem casca 

castanho-acinzentado, muitas vezes são ásperos e ondulados (PINO, 2010).  

Destas, destaca-se o araticum por produzir frutos grandes, com cheiro e sabor 

característicos, sendo muito apreciado pela fauna e pela população local, 

tornando-os valorizados para comercialização. Porém, a oferta de frutos de 

araticum vem reduzindo-se devido às dificuldades naturais de produção das 

anonáceas. Esses fatos justificam a necessidade de mais estudos sobre as 

espécies do cerrado e, em especial, sobre as frutíferas, de forma a minimizar os 

efeitos da ação do homem sobre o cerrado, contribuindo para a preservação 

destas espécies e criando condições para sua incorporação ao processo 

produtivo (MESQUITA et.al., 2007). 

Atualmente, na Região Nordeste de Goiás é desenvolvido trabalho de 

educação ambiental e apoio ao aproveitamento dos frutos nativos do cerrado e 

dentre os frutos comercializados está o araticum, Annona crassiflora Mart. 

(Annonaceae) (CAVALCANTE et al., 2007). Os frutos possuem excelente sabor, 

aroma e qualidade nutritiva, sendo muito consumidos in natura, apresentando 

rendimento médio de 55% a 65% em polpa, com potencial para a sua utilização 

na forma processada (SILVA et al., 2009). Fruta nativa do cerrado, o araticum está 

entre as espécies prioritárias deste bioma (CAVALCANTE et al., 2007). O 

araticum, também conhecido popularmente como araticum-do-cerrado, araticum-
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do-campo, bruto, cabeça-de-negro, cascudo, marolo e pinha-do-cerrado, 

encontra-se amplamente distribuído no cerrado, sendo uma das 25 espécies mais 

freqüentes desse bioma (RIBEIRO et al., 2000; LUZIA & JORGE, 2013). Entre as 

frutas nativas brasileiras que não se transformou em espécies cultivadas, o 

araticum é uma das que apresenta o maior índice de aproveitamento culinário, é 

consumido fresco quando maduro ou utilizado para preparar o suco, sorvete, 

geléia, compotas, batidas, licores, refrescos, bolachas, pães, bolos, cremes, 

gelatinas, doces, recheios para bolos e chocolates e outros produtos (SILVA et al., 

1994; BRAGA FILHO et al., 2005; SILVA et al., 2009). 

O araticum é largamente utilizado em humanos como remédio para o 

tratamento de diversas doenças como diarréia, reumatismo e sífilis, pois contém 

acetogeninas que apresentam propriedades citotóxicas, antitumorigênica e 

antiparasitária (VILAR et al., 2008). Sua comercialização tem sido realizada às 

margens das rodovias, em alguns mercados e feiras regionais, com grande 

aceitação popular. Uma alternativa para a comercialização em redes de 

supermercados e hipermercados dos grandes centros urbanos pode ser o 

processamento mínimo deste fruto (SOARES JÚNIOR et al., 2007). 

O araticum (Annona crassiflora Mart.) é um fruto da casca 

amarronzada, lisa ou recoberta por escamas carnosas, apresenta grande número 

de sementes, polpa branca, amarela (não muito macia e um pouco ácida) ou 

rósea (mais doce e mais macia), mole, aquosa, com numerosas sementes, 

quando maduro, e apresenta aroma bastante forte (SILVA et al., 1994). O 

araticum, espécie frutífera nativa do cerrado ocorre na Região Centro-Oeste, em 

Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Bahia, fornecendo, em condições naturais, 

frutos maduros entre fevereiro e março, que são muito apreciados pela polpa 

doce, com aroma bastante forte (RIBEIRO et al., 2000; SILVA et al., 2001; BRAGA 

FILHO et al., 2005). 

Informações a respeito das características químicas e do valor 

nutricional dos frutos do cerrado são ferramentas básicas para avaliação do 

consumo e formulação de novos produtos. No entanto, poucos dados estão 

disponíveis na literatura especializada com relação à composição química destes 

frutos e sua aplicação tecnológica, ressaltando a necessidade de pesquisas 

científicas sobre o assunto (SILVA et al., 2008). 
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Em relação à caracterização química do fruto, SILVA et al. (2008) em 

estudo sobre a composição centesimal, valor energético e minerais de diversos 

frutos do cerrado, obtiveram como resultado em cada cem gramas do araticum, 

um dos frutos analisados, o valor energético total de 90,47 kcal, umidade 

76,05%±0,16%, proteínas 1,22%±0,04%, lipídios 3,83%±0,11%, carboidratos 

12,78%±0,67%, fibra alimentar 4,75%±0,55%, resíduo mineral fixo 1,37%±0,01%, 

cálcio 29,00%±0,00%, zinco 0,79%±0,17% e ferro 0,43 mg±0,05 mg, concluiram 

que pode ser considerado, na ingestão dietética recomendada, uma fonte 

alternativa de nutrientes.  

ALMEIDA et al. (1987) e SILVA et al. (1994) relatam que cada cem 

gramas de polpa contém valor energético de 52 kcal, 10,30 g de glicídios, 0,40 g 

de proteínas, 1,60 g de lipídios, 52,00 mg de cálcio, 24,00 mg de fósforo, 2,30 mg 

de ferro, 50,00 mg de vitamina A, 21 mg de vitamina C, e 2,67 mg de niacina. 

SILVA et al. (2004) observaram que em 100g da fruta araticum existia cerca de 

77,20 g de água, 0,90 g de sais minerais totais (cinzas), 26,40 g de açúcares 

totais, sendo 13,50 g de redutores em glicose e 12,90 g de não-redutores em 

sacarose, pH em torno de 4,60, acidez total de 4,50 g, ácido cítrico de 0,29 g e 

teor de proteínas em torno de 1,10 g.  

MARTINS (2006) realizou análise química e análise físico-química de 

vários frutos do cerrado, incluindo o araticum. Na análise química do araticum os 

valores obtidos foram: 19,60%±0,30% de glicídios redutores; 12,73%±0,99% de 

glicídios não redutores; 32,33%±0,99% de glicídios totais; 1,14%±0,15% de 

proteínas; 2,30% de lipídios e 154,58 kcal. Entretanto, na análise físico-química, 

obteve nas amostras 76,73%±0,23% de umidade, 5,21±0,02 de pH, 2,96%±0,02% 

de acidez total, 12,00±0,17 de ºBrix, 0,85%±0,01% de cinzas e 0,95±0,00 de 

atividade de água a 25ºC. As diferenças existentes em relação às análises 

químicas e físico-química do fruto podem estar associadas aos locais geográficos 

de colheita e graus (ou estádio) de maturação diferenciados.  

Segundo SILVA et al.(2009), as composições centesimais com médias 

e o desvio padrão da polpa dos frutos (in natura, congelada e branqueada) foram 

em polpa in natura: umidade (76,70%±0,23%), proteína (1,14%±0,15%), lipídeos 

(1,38%±0,20%), carboidratos (32,30%±0,98%), cinzas (0,90%±0,35%), fibras 

(7,00%±0,00%), Kcal (146,18); polpa congelada (-18°C durante 60 dias): umidade 



 25 

(74,20%±0,11%), proteína (1,13%±0,15%), lipídeos (1,04%±0,25%), carboidratos 

(31,25%±1,50%), cinzas (0,85%±0,50%), fibras (6,80%±0,00%), Kcal (138.88) e 

polpa branqueada (78°C por 5 minutos em banho-maria): umidade 

(74,00%+0,02%), proteína (1,10%±0,00%), lipídeos (1,22%±0,00%), carboidratos 

(30,98%±1,70%), cinzas (0,76%±0,00%), fibras (n.d.), Kcal (139,30). De um modo 

geral, não houve diferença marcante nos teores de carboidratos, proteínas, fibras 

e cinzas após os processos de congelamento e branqueamento.  

Estudos acerca das características de frutos do cerrado são escassos 

na literatura, sendo necessárias mais pesquisas que determinem a composição 

em macronutrientes, vitaminas e minerais, a biodisponibilidade destes nutrientes e 

a utilização dos frutos no processamento de alimentos com elevado valor 

agregado. Os frutos do cerrado analisados podem contribuir em proporções 

consideráveis com a ingestão dietética recomendada, sendo fontes alternativas 

de nutrientes (SILVA et al., 2008). 

A utilização de frutas regionais, com sabores característicos na 

produção de novos produtos, mostra-se como alternativa para um melhor 

aproveitamento destas frutas. A comercialização do araticum é restrita a sua 

época de safra e possuindo alta perecibilidade necessita que seja viabilizada sua 

utilização (ANSELMO et al., 2006). Desta forma, ressalta-se que a formulação de 

bebida láctea fermentada utilizando soro de queijo apresenta-se como forma de 

contribuição para minimizar o problema ambiental causado pelo descarte deste 

efluente. Este fato associado ao valor nutritivo do araticum e do soro lácteo, além 

da utilização de bactérias com potencial probiótico acarretará no desenvolvimento 

de um produto final com características funcionais (MENEZES, 2011). 

 

 

2.7 Qualidade microbiológica de produtos lácteos 

 

Há grande preocupação dos órgãos de vigilância sanitária, como a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela inocuidade dos alimentos 

comercializados em todo o país. A segurança alimentar tem sido alvo de muitas 

pesquisas científicas que acabam por mostrar que, grande parte dos alimentos 

comercializados se encontra fora dos padrões higiênico-sanitários estabelecidos 
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por lei, para garantir a saúde pública (MATOS, 2009; TEBALDI et al., 2007). 

O leite merece referência como responsável por surtos de gastrenterite 

devido à sua composição rica em nutrientes e, por ser muitas vezes consumido in 

natura, pode veicular, principalmente, Staphylococcus e suas toxinas pré-

formadas (GERMANO et al., 1993). 

O iogurte é um produto lácteo fermentado de baixa ácidez feito, 

principalmente, com a utilização de culturas bacterianas de Streptococcus 

thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Por causa do seu 

elevado valor nutritivo, é amplamente consumido em todo o mundo. É um produto 

relativamente estável físico-químicamente e um dos seus problemas de qualidade 

é a deterioração microbiológica que ocorrem a partir de fungos e leveduras 

(LOURENS-HATTINGH & VILJOEN, 2001). 

Alguns micro-organismos coliformes podem sobreviver em iogurte e 

bebidas lácteas. Dentre eles, encontram-se a Escherichia coli O157:H7 e outras 

cepas de E. coli que também apresentam a capacidade de sobreviver em 

alimentos ácidos, por considerável período (LEE & CHEN, 2005). A Salmonella 

spp. também possui boa sobrevivência em iogurtes, mesmo com a acidificação 

desencadeada pela cultura iniciadora (NASSIB et al., 2006). 

O uso de diferentes tipos de cultivos bacterianos iniciadores, a adição 

de soro, a composição do leite, o processamento, incluindo as etapas pós-

fermentação, como por exemplo, a quebra do coágulo e a temperatura de 

armazenagem (KEOGH & O’KENNEDY, 1998), poderiam modificar as 

propriedades químicas, microbiológicas e reológicas de leites fermentados 

(CUNHA et al., 2008). A fase de produção também conta com variáveis, dentre 

elas a temperatura, o pH, a presença de oxigênio e a composição do leite, que 

contribuem para as características peculiares de um produto específico. De 

acordo com a temperatura e o tempo de fermentação são formados diferentes 

produtos metabólicos (OSTLIE et al., 2005). 

A fabricação de alimentos e bebidas fermentadas na indústria segue 

processos controlados de fermentação, utilizando micro-organismos iniciadores 

selecionados, garantindo uniformidade e qualidade ao produto final (GUEDES 

NETO, 2004). A fermentação, quando conduzida em uma indústria de produtos 

lácteos, é caracterizada como um processo químico e biologicamente controlado 
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de preservação de alimentos. Como resultado da mesma, ocorre um metabolismo 

incompleto dos componentes do leite, uma pré-digestão, que é considerada 

benéfica, e a produção de compostos intermediários, com destaque para o ácido 

láctico e outros ácidos orgânicos, como o ácido acético, assim como muitos 

outros compostos orgânicos que podem controlar o comportamento de vários 

micro-organismos.  

O pH baixo em todos os produtos lácteos fermentados comparados 

com o do leite não só retarda o crescimento de micro-organismos indesejáveis 

nos mesmos, como também confere um sabor agradável e mantêm suas 

propriedades (ROBINSON, 1991). No entanto, a capacidade das bactérias ácido-

lácticas de inibirem efetivamente outros micro-organismos não é somente 

resultado da diminuição do pH desencadeada pelas mesmas, mas depende 

também da natureza dos ácidos orgânicos que elas produzem (ANDRADE, 2010). 

Os ingredientes alimentares microbianos vivos têm seus efeitos 

específicos na saúde humana e são estudados dentro de matrizes alimentares 

com cultura simples ou mistas. A terapia com produtos probióticos tem sido 

investigada por sua efetividade contra uma gama de doenças e agravos 

gastrintestinais (TUOHY et al., 2003), com ênfase também em doenças 

infecciosas, alérgicas e inflamatórias humana (ISOLAURI et al., 2004). 

 

 

2.8 Testes sensoriais afetivos e descritivos  

 

O sucesso do alimento no mercado depende de seu desempenho junto 

ao consumidor. No desenvolvimento ou no melhoramento de produtos a 

determinação da aceitação é de extrema importância (MINIM, 2010).  

A análise sensorial é definida como um instrumento científico  utilizado 

para medir, analisar e interpretar as respostas humanas, no que se refere às 

propriedades dos produtos, ou seja, avaliar o impacto que as características dos 

alimentos, bebidas e materiais, produzem nos órgãos dos sentidos humanos 

(visão, olfato, gustação, tato e audição), e assim, determinar como os produtos 

são percebidos (BONACINA, 2006; FONSECA, 2008). Portanto, a análise 

sensorial faz uso dos sentidos humanos como instrumentos de medida, ou seja, 
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as diferenças entre produtos, a intensidade de um atributo sensorial de qualidade, 

ou o grau de aceitação, preferência ou rejeição por um produto são medidos pelos 

sentidos (NANTES & SOUZA FILHO, 2004).  

A análise sensorial vem sendo aplicada no desenvolvimento e 

melhoramento de produtos, controle de qualidade, estudos sobre 

armazenamento e desenvolvimento de processos. O estudo do comportamento 

dos consumidores é multidisciplinar e envolve ciência e tecnologia de alimentos, 

nutrição, psicologia e marketing. A percepção das características dos produtos é 

afetada por atributos sensoriais, os quais interagem com fatores comportamentais 

e psicológicos (CARNEIRO, 2007). 

Segundo CHAVES (2000), a análise sensorial é uma ferramenta que 

considera a aplicação dos métodos para análise, cujos dois objetivos devem ser 

considerados: “quando se deseja verificar diferenças entre um produto tradicional 

e um novo produto, em casos que normalmente se usam provadores 

especialmente treinados, e quando se deseja estudar a aceitação de um produto 

pelos consumidores. Em cada caso e para cada tipo de produto, há 

procedimentos e testes mais apropriados, que podem auxiliar o pesquisador na 

tomada de decisão.”  

A seleção e o consumo de alimentos são fenômenos complexos 

influenciados por vários fatores. Geralmente, as propriedades sensoriais tem sido 

consideradas como determinantes na seleção de um produto pelo consumidor. 

Entretanto, é evidente que outros aspectos também desempenham importante 

função neste processo (DANTAS et al. 2005). A expectativa do consumidor em 

relação ao produto pode influenciar tanto na escolha e na compra de produtos, 

quanto na percepção e na aceitação dos mesmos. Ela é influenciada por fatores 

intrínsecos e extrínsecos do produto, sendo criada a partir de experiências 

anteriores de consumo, atributos sensoriais do produto, informações obtidas 

sobre o produto e fatores da embalagem e do rótulo (CARNEIRO, 2007).  

O desenvolvimento de produtos de reduzido valor calórico com alto 

valor nutricional, e características sensoriais iguais ou superiores aos alimentos 

processados tradicionalmente constitui um desafio para a indústria de alimentos, 

devendo-se levar em conta a introdução de novas técnicas e matérias-primas, já 

que a textura, a palatabilidade e o sabor são propriedades de importância crítica 
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no desenvolvimento desses novos produtos (VENTURA, 2004).  

O desenvolvimento de produtos orientados para as necessidades e 

desejos do mercado pode auxiliar no sucesso do produto. O desenvolvimento, a 

inovação de um produto e a escolha da estratégia de marketing tem como 

objetivo final a aceitação do produto por parte do consumidor. Todo o trabalho que 

se tem ao se estudar um produto irá envolver o entendimento dos fatores que 

determinam as percepções do consumidor acerca desse produto (MINIM, 2010).  

Os testes afetivos são uma importante ferramenta, pois acessam 

diretamente a opinião do consumidor já estabelecido ou potencial de um produto, 

sobre características específicas do produto ou idéias sobre o mesmo, por isso 

são também chamados de testes de consumidor (BARBOSA et al., 2003). 

A equipe de participantes dos testes afetivos é formada de uma 

amostra representativa de uma população maior, podendo os testes serem 

realizados em laboratórios, em domicílio ou lugares centrais, composto de 

consumidores habituais ou potenciais do produto (CHAVES, 2000). Não é 

recomendado incluir funcionários na equipe e a seleção desta não está 

relacionada com habilidades sensoriais (MINIM, 2010). Utiliza-se o teste de 

preferência objetivando avaliar a preferência do consumidor ao comparar dois ou 

mais produtos, não fornecer medida de aceitação do produto, já com o teste de 

aceitação objetiva-se avaliar o grau em que os consumidores gostam ou 

desgostam do produto (FONSECA, 2008) e medir a disposição do consumidor de 

comprar o produto (OLIVEIRA, 2006). 

Os testes discriminativos são muito usados para seleção e 

monitoramento de equipe de julgadores, para determinar se existe diferença 

devido à substituição de matéria-prima, alterações de processo, devido à 

embalagem ou ao tempo de armazenamento (FERREIRA et al., 2000). São de 

fácil interpretação, necessitam de um painel treinado e selecionado, além de 

serem relativamente baratos. Outras aplicações dos testes discriminativos são na 

otimização de produtos e processos, no desenvolvimento de novos produtos e no 

controle de qualidade durante o processo produtivo (NANTES & SOUZA FILHO, 

2004).  

A interação entre a análise sensorial e o estudo do comportamento do 
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consumidor tem sido uma realidade em processos que envolvem o 

desenvolvimento de novos produtos. Isto se deve ao fato do consumidor avaliar 

um produto não somente pelas características de aparência, aroma, sabor e 

textura, denominadas sensoriais, mas também por meio de características não 

sensoriais, relacionadas ao alimento ou ao próprio indivíduo. Nesse contexto, faz-

se necessário o conhecimento de métodos capazes de auxiliar no entendimento e 

na interpretação de dados provenientes da avaliação do alimento pelo consumidor 

(DELLA LUCIA, 2008). O processo de escolha e compra de produtos é 

influenciado pelos atributos sensoriais, fatores da embalagem e do rótulo, 

características dos consumidores e estímulos de marketing. Uma das formas de 

aumentar a venda de produtos é a elaboração de estratégias de marketing que 

considerem as opiniões e atitudes dos consumidores em relação aos produtos 

(CARNEIRO, 2007). 

As relações entre empresa e mercado consumidor têm recebido 

atenção cada vez mais crescente nos últimos anos no Brasil. VIEIRA (2003) 

afirma que o consumidor não só é importante, como também é fundamental na 

condição de agente de mudança, de equilíbrio e elemento norteador em um 

mercado aberto, competitivo e moderno. Assim, o consumidor é quem tem a 

palavra, a possibilidade de escolha, a capacidade de interferir e promover 

mudanças e melhorias, por meio de seu poder de compra e definição de 

necessidades, na oferta das empresas e nas suas ações empresariais de 

marketing. Entender os desejos e necessidades dos consumidores é fundamental 

para compreender como as empresas devem trabalhar para atingir os seus 

objetivos.  

Percebe-se, assim, que saber e conhecer quais são os atributos mais 

valorizados pelos consumidores dos produtos, quais são as fontes de informação 

utilizadas, os grupos que influenciam no processo de decisão de compra e 

identificar os produtos substitutos dos produtos lácteos são condições 

fundamentais para que as empresas que atuam nesse setor possam obter 

vantagens competitivas sustentáveis. O comportamento dos consumidores de 

produtos lácteos necessita ser mais bem conhecido, o que permitirá a adoção de 

estratégias mercadológicas eficazes (DUQUE, 2006). 

As transformações ocorridas no mundo, a enorme quantidade de 
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informações disponibilizadas com a evolução da informática e criação da internet, 

o encurtamento das distâncias e do tempo gasto para uma nova tecnologia se 

tornar global contribuem significativamente para mudanças profundas no 

comportamento dos consumidores. Produtos ou serviços que até bem pouco 

tempo não existiam ou que os consumidores não tinham opção de escolha, agora 

estão disponíveis para grande parcela da população brasileira, oferecidos em 

vários formatos e por várias empresas. Assim, novos consumidores chegam ao 

mercado todos os dias, cada vez mais cedo, e sofrendo influências de milhares de 

novas informações sobre produtos ou serviços, sempre gerando novos anseios, 

novas expectativas e desejos. O conhecimento do comportamento do consumidor 

se torna um dos grandes desafios para os profissionais de marketing. A 

identificação de como se processa a escolha dos produtos, das marcas e lojas é 

de fundamental importância (CARNEIRO, 2006). 

Dessa forma, tem-se observado que o entendimento do 

comportamento do consumidor exige conhecimentos multidisciplinares, 

envolvendo ciência e tecnologia de alimentos, nutrição, fisiologia e marketing. As 

propriedades sensoriais do produto interagem fisiologicamente, enquanto que os 

fatores cognitivos como as experiências do consumidor influenciam na percepção 

desses atributos. Portanto, a interação entre esses fatores é que determinaram o 

comportamento de um indivíduo em relação a um alimento (DI MONACO et al., 

2004). Outros fatores tais como o nível intelectual, valores culturais, questões 

sociais, auto-estima, saúde pessoal, contexto, tecnologia de produção, dentre 

outros, também influenciam nessa interação (JAEGER, 2006). 
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CAPÍTULO 2 – DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, 

MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 

ELABORADA COM DIFERENTES ESTABILIZANTES/ESPESSANTES 
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25/06/12, aprovado em 19/11/12 e publicado em jan./fev. 2013 
Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 34, n. 1, p. 209-226, jan./fev. 2013 
 

RESUMO  

 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as características físico-
químicas, sensoriais e a qualidade microbiológica de bebidas lácteas fermentadas 
elaboradas com 10% de sacarose, 50% de leite e 50% de soro de queijo e 
adicionadas de cinco diferentes estabilizantes/espessantes em duas 
concentrações (0,50% e 1,00%). Foram desenvolvidos dez tratamentos: PCPS 
1,00% = proteína (0,50%) e concentrado proteico de soro (0,50%); GP 1,00% = 
gelatina em pó (1,00%); GG 1,00% = goma guar (1,00%); AM 1,00% = amido de 
milho (1,00%); GGCMC 1,00% = goma guar (0,50%) e carboximetilcelulose 
(0,50%); PCPS 0,50% = proteína (0,25%) e concentrado proteico de soro (0,25%); 
GP 0,50% = gelatina em pó (0,50%); GG 0,50% = goma guar (0,50%); AM 0,50% 
= amido de milho (0,50%); GGCMC 0,50% = goma guar (0,25%) e 
carboximetilcelulose (0,25%). As bebidas lácteas fermentadas foram avaliadas 
quanto ao pH, acidez em ácido lático, umidade, cinzas, lipídios, proteína, 
viscosidade, sinérese, aceitação sensorial (escala hedônica de nove pontos) e 
contagem de coliformes a 35ºC e 45°C. Observou-se que os tipos e as 
porcentagens dos estabilizantes/espessantes influenciaram principalmente os 
valores de sinérese, viscosidade e aceitação das amostras. Dos tratamentos 
estudados aqueles contendo proteína e concentrado proteico de soro (1,00%), 
goma guar (1,00%) e gelatina (0,50%) apresentaram viscosidade/consistência 
similiar/compatível com iogurte e bebidas lácteas fermentadas comerciais e não 
apresentaram sinérese, após processamento. Sob o ponto de vista 
microbiológico, todas as amostras estavam aptas para serem consumidas, 
segundo a legislação vigente. O tratamento com 0,50% de gelatina destacou-se 
pelos melhores resultados de aceitação para a aparência, aroma, cor e textura.  
 
Palavras-chave: hidrocolóides, leite, retenção, soro lácteo, viscosidade 
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DEVELOPMENT AND PHYSICO-CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND 

SENSORY CHARACTERIZATION OF FERMENTED DAIRY BEVERAGE 

PREPARED WITH DIFFERENT STABILIZERS/THICKENERS 

 

ABSTRACT  

 

This study was conducted to evaluate the physico-chemical, sensory and 
microbiological characteristics of fermented dairy beverages prepared with 10% 
sucrose, 50% milk and 50% whey and added five different stabilizers/thickeners in 
two concentrations (0.50% and 1.00%). Ten treatments were developed: PWPS 
1.00% = protein (0.50%) and whey protein concentrate (0.50%); GP 1.00%  = 
gelatin powder (1.00%); GG 1.00% = guar gum (1.00%); CS1.00% = corn starch 
(1.00%); GGCMC 1.00% = guar gum (0.50%) and carboxymethylcellulose 
(0,50%); PCPS 0.50 % = protein (0.25%) and whey protein concentrate (0.25%); 
GP 0.50% = gelatin powder (0.50%); GG 0.50% = guar (0.50%); CS 0.50% = corn 
starch (0.50%); GGCMC 0.50% = guar gum (0.25%) and carboxymethylcellulose 
(0.25%). The fermented dairy beverages were evaluated for pH, acidity in lactic 
acid, moisture, ash, fat, protein, viscosity, syneresis, sensory acceptance (in a 
nine-point hedonic scale) and coliforms count at 35ºC and 45°C. Were observed 
that the types and percentages of stabilizers/thickeners primarily influenced the 
values of syneresis, viscosity and acceptance of samples. The values of the 
treatments containing protein and whey protein concentrate (100%), guar gum 
(100%) and gelatin (050%) showed viscosity/consistency similiar/compatible with 
yogurt and commercial fermented dairy beverages and showed no syneresis after 
processing. All formulations were safe to be consumed considering the 
microbiological results and according to the legislation. The treatment with 0.50% 
gelatin stood out for the best acceptance for appearance, aroma, color and 
texture.  
 

Keywords: hydrocolloids, milk, retention, whey, viscosity 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As mudanças no comércio de gêneros alimentícios e a crescente 

exigência do consumidor por alimentos que apresentem, além da alta qualidade 

sensorial e nutricional, benefícios associados à saúde, aumentam a demanda de 

novos produtos que possam atender a estas exigências do mercado (BASTIANI, 

2009). Entre os atributos dos alimentos que têm preocupado os consumidores, 

destacam-se o teor e o tipo de gordura. O consumo de alimentos com baixo teor 

de gordura reduz o risco de vários tipos de doenças, tais como a obesidade, a 

hipertensão, a apoplexia cerebral e doenças cardíacas coronárias (SANDOVAL-

CASTILLA et al., 2004; YOO et al, 2007).  

Na indústria de alimentos, a formulação de alimentos sem a adição de 

gorduras constitui um grande desafio, pois a gordura apresenta várias 

propriedades que afetam textura, aparência, sabor e aroma (GONZÁLEZ-

TOMÁSA et al., 2008). Assim, diversos produtos têm sido avaliados como 

substitutos da gordura nas formulações. Entre eles, o soro de queijo, um 

subproduto da indústria de laticínios, tem despertado o interesse de vários 

pesquisadores em todo o mundo pela sua potencialidade nutricional, funcional e 

econômica. Na forma de concentrado proteico vem sendo aplicado pela indústria 

de alimentos em produtos dietéticos, modificando as propriedades de textura 

(ANTUNES et al., 2004) e melhorando as propriedades nutricionais e funcionais, 

principalmente, pelo teor de aminoácidos sulfurados presentes (SINHÁ et al., 

2007; SMITHERS, 2008). 

O soro de queijo é um líquido opaco, amarelo-esverdeado e que 

contém aproximadamente 55% dos sólidos existentes no leite integral original, 

representando em torno de 80 a 90% do volume de leite utilizado na fabricação de 

queijo. Possui uma Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) entre 30.000 e 

60.000 mg de O2 L
-1 e, em média, cada tonelada de soro não tratado despejado 

por dia equivale à poluição diária de cerca de 470 pessoas (ANDRADE & 

MARTINS, 2002). É um resíduo de alto valor biológico e baixo valor comercial, 

que causa um grande impacto ambiental quando descartado sem o devido 

tratamento. Dessa forma, o reaproveitamento do soro líquido, além de contribuir 

para a melhoria do meio ambiente, pode proporcionar ganhos às indústrias 
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(MATOS, 2009).  

A utilização de soro de queijo, na forma de concentrado proteico, na 

elaboração de bebidas lácteas constitui um modo racional de aproveitamento 

desse produto secundário que, além das características nutricionais, é capaz de 

conferir propriedades tecnológicas desejáveis e adequadas em aplicações 

específicas (BASTIANI, 2009). A combinação de um alimento suplementado com 

proteínas e fermentado por micro-organismos probióticos pode gerar um produto 

com propriedades tecnológicas e funcionais que atendam demandas por produtos 

saudáveis (SILVA et al., 2012).  

Estudos mostram que o soro de queijo, na forma de concentrado 

proteico, apresenta capacidade emulsificante, geleificante e de retenção de água, 

adequada viscosidade e adesividade, retêm e incorporam gordura, facilitam o 

batimento, a formação de espuma e aeração, realçam a cor, o sabor e a textura 

(REGESTER et al., 1996; SODINI et al., 2005). A incorporação de biopolímeros, 

especialmente proteínas e hidrocolóides, representa uma das estratégias mais 

comuns utilizadas para estabilizar emulsões alimentares (MCCLEMENTS, 2007; 

DICKINSON, 2009). Alguns dos ingredientes que acrescidos ao leite aumentam a 

firmeza do iogurte são: o leite em pó integral ou desnatado, soro ou concentrado 

proteico do soro de queijo, caseinato, amido modificado, pectina, gelatina e 

gomas (DANNENBERG & KESSLER, 1988).  

As proteínas do soro apresentam uma grande variedade de utilizações 

em alimentos, devido às suas propriedades de solubilidade, de viscosidade, de 

retenção de água, de gelificação e de emulsificação (HUFFMAN, 1996). Os 

hidrocolóides têm sido amplamente utilizados na estabilização estrutural de 

produtos lácteos fermentados (KOKSOY & KILIC, 2004), geralmente atuam 

através do aumento da viscosidade ou formando uma rede de gel dentro da fase 

de dispersão; atrasando assim os processos de instabilidade e agem como uma 

estruturação, espessamento e agente estabilizante no meio aquoso 

(MCCLEMENTS, 2007; DICKINSON, 2009). O amido, um dos agentes 

espessantes mais amplamente utilizados na indústria, pode melhorar as 

características de determinados alimentos em relação a sinérese e a consistência 

(MALI et al., 2003). A carboximetilcelulose (CMC) está sendo utilizada como uma 

alternativa ao amido nos produtos alimentares devido às suas vantagens 
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tecnológicas e nutricionais (BAYARRI et al., 2010).  

As gomas e a gelatina são utilizadas como espessantes/estabilizantes 

em iogurtes convencionais, conferindo-lhes aumento na consistência e redução 

da sinérese (MANZANO et al., 2008). A ação das gomas inclui basicamente a 

retenção de água e o aumento da viscosidade. A goma guar produz soluções 

viscosas e é usada em aplicações, nas quais é necessário espessamento, 

estabilização, controle reológico e de viscosidade, suspensão e formação de 

corpo, modificação de textura e consistência e retenção de água. Em produtos de 

laticínios, fornece textura macia e reduz a sinérese (DZIEZAK,1991; 

SANDERSON, 1996). A gelatina é outro estabilizante normalmente utilizado em 

produtos lácteos fermentados, que deve a sua importância a característica 

reológica original em propiciar a textura de "derreter na boca" típica de um gel de 

gelatina (MARCOTTE et al., 2001). Também é utilizada para aumentar a 

viscosidade, firmeza e evitar a separação do soro em iogurte (KEOGH & 

O'KENNEDY, 1998; FISZMAN et al., 1999).  

Bebidas à base de soro de queijo permitem o retorno desse composto 

à alimentação (CRUZ et al., 2008), sendo indicada sua adição nos produtos 

lácteos pela capacidade de formação de gel, aumento da viscosidade, poder 

emulsificante e capacidade de retenção de água, conferindo benefícios estruturais 

e nutricionais ao produto final (BELLARDE, 2006).  

Assim, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as 

características físico-químicas, sensoriais e a qualidade microbiológica de bebidas 

lácteas fermentadas elaboradas com 50% de leite e 50% de soro de queijo e 

adicionadas de cinco diferentes estabilizantes/espessantes em duas 

concentrações, propondo um produto com características adequadas e boa 

aceitação sensorial. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Matéria prima  

 

Os estabilizantes/espessantes, o açúcar e o leite pasteurizado, 

padronizado com teor de gordura em 3% (informações na embalagem), foram 

adquiridos do mercado varejista do município de Goiânia-GO. O soro de queijo 

minas frescal foi obtido conforme procedimento descrito por HOFMEISTER et al. 

(2005), ALVES (2010) e MARTINS et al. (2012), com algumas modificações: 

aquecimento de leite integral pasteurizado a 35ºC, adição de cloreto de cálcio 

(solução a 50%) e coalho líquido, homogeneização, repouso por 40-50 minutos, 

coagulação e teste do ponto de corte da massa, corte da massa de forma lenta e 

obtenção de cubos grandes (grão nº 1), repouso da massa por 15 minutos, 

realização de 1ª e 2ª mexedura por 15 minutos de forma lenta e suave, 

dessoragem e obtenção do soro. 

 

 

2.2 Formulação das bebidas lácteas fermentadas  

 

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, 

com três repetições, em experimento fatorial 5 × 2, sendo cinco diferentes tipos de 

estabilizantes/espessantes e duas concentrações. Dez tratamentos de bebida 

láctea fermentada (PCPS 1,00%; GP 1,00%; GG 1,00%; AM 1,00%; GGCMC 

1,00%; PCPS 0,50%; GP 0,50%; GG 0,50%; AM 0,50% e GGCMC 0,50%) 

constituídos de leite pasteurizado (50%), soro de queijo (50%), cultura lática 

(cultivo lácteo de inoculação direta, Sacco® Lyofast Y450 B), constituído por 

cepas de Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus com dosagem de cinco unidades de coagulação (5UC) para 500 L 

de leite e sacarose (10%) foram preparados com cinco diferentes tipos de 

estabilizantes/espessantes nas concentrações de 0,50% e 1,00% (p/v). Em 

nenhum dos tratamentos foram acrescentados conservantes, corantes, polpas, ou 

aromatizantes (Tabela 1).  
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TABELA 1 - Proporções dos diferentes estabilizantes/espessantes utilizados na 
elaboração das bebidas lácteas 

Tratamentos 
PCPS  

(%) 

GP  

(%) 

GG  

(%) 

AM  

(%) 

GGCMC 

(%) 

% das 

combinações 

PCPS (1,00%) 1,00     1,00 

GP (1,00%)  1,00    1,00 

GG (1,00%)   1,00   1,00 

AM (1,00%)    1,00  1,00 

GGCMC (1,00%)     1,00 1,00 

PCPS (0,50%) 0,50     0,50 

GP (0,50%)  0,50    0,50 

GG (0,50%)   0,50   0,50 

AM (0,50%)    0,50  0,50 

GGCMC (0,50%)     0,50 0,50 

Legenda: PCPS 1,00% = proteína (0,50%) e concentrado proteico de soro (0,50%); GP 1,00% = 
gelatina em pó, incolor, sem sabor (1,00%); GG 1,00% = goma guar (1,00%); AM 1,00% = amido 
de milho (1,00%); GGCMC 1,00% = goma guar (0,50%) e carboximetilcelulose (0,50%); PCPS 
0,50% = proteína (0,25%) e concentrado proteico de soro (0,25%); GP 0,50% = gelatina em pó 
(0,50%); GG 0,50% = goma guar (0,50%); AM 0,50% = amido de milho (0,50%); GGCMC 0,50% = 
goma guar (0,25%) e carboximetilcelulose (0,25%)  

 

 

2.3 Processamento das bebidas lácteas fermentadas 

 

O processamento das bebidas lácteas fermentadas foi baseado na 

metodologia descrita por SANTOS et al. (2008), com algumas modificações. 

Posteriormente à mistura de leite e soro, foram adicionados sacarose e 

estabilizante/espessante. A mistura foi pasteurizada a 65°C por 30 minutos e 

resfriada até 43ºC, sendo adicionado 6 mL.L-1 do cultivo lácteo de inoculação 

direta, Sacco® Lyofast Y450 B constituído por cepas de Streptococcus salivarius 

ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus com dosagem de 

5UC para 500 L de leite. O cultivo lácteo foi dissolvido em 1 L de leite 

pasteurizado e ocorreu a adição de 6 mL do inóculo para cada litro da mistura 

(leite e soro). Em seguida, foi realizada homogeneização e incubação a 43ºC por 

um período médio de cinco horas. A fermentação da bebida láctea ocorreu até o 

pH do meio atingir valores de 4,0 (±0,25). Este intervalo de pH foi determinado 
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considerando-se as características sensoriais e de conservação do produto. Após 

a fermentação, a bebida láctea foi acondicionada em potes transparentes de 

polietileno, com capacidade de 1 L, fechados após envase e mantida sob 

refrigeração à temperatura de 4±1°C, por 12 horas, sendo o coágulo quebrado por 

meio de agitação manual ao término desse período. Depois de prontas, as 

bebidas lácteas fermentadas foram acondicionadas em garrafas transparentes de 

polietileno (1 L e 140 mL) e armazenadas a 4±1ºC, até o momento da realização 

das análises (entre 7 e 15 dias de armazenamento).   

 

 

2.4 Avaliação das bebidas lácteas fermentadas 

 

Em todos os tratamentos foram realizados as análises físico-químicas 

(pH, acidez titulável, viscosidade a 30 rpm, viscosidade a 60 rpm e sinérese) no 

sétimo dia de armazenamento, e microbiológicas (coliformes a 35ºC e a 45ºC) 

entre 7 e 15 dias de armazenamento.  

Os tratamentos que após o processamento apresentaram visualmente 

viscosidade aparente/consistência mais firme (similiar/compatível com iogurtes e 

bebidas lácteas fermentadas existentes no mercado) e ausência de sinérese (no 

sétimo dia de armazenamento) foram submetidos às análises físico-químicas 

(umidade, cinzas, lipídios e proteínas) e teste de aceitação sensorial (atributos 

aparência, aroma, cor e textura) realizadas entre 7 e 15 dias de armazenamento.  

Todas as determinações físico-químicas e microbiológicas foram 

realizadas em triplicata.  

 

 

2.5 Avaliações físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas  

 

As análises de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, pH, acidez 

titulável foram realizadas segundo BRASIL (2006). A umidade foi determinada 

pelo método gravimétrico com emprego de calor, em que se determinou a perda 

de peso do material quando submetido ao aquecimento (105°C) até obtenção de 

peso constante. As cinzas foram determinadas gravimetricamente por incineração 
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em forno mufla a 550°C. Os lipídios foram determinados gravimetricamente após 

extração em frascos de Mojonnier. A proteína total foi determinada pelo método 

micro-Kjeldahl, utilizando o fator de conversão de nitrogênio para proteína igual a 

6,38. O pH foi determinado utilizando-se potenciômetro previamente calibrado, 

introduzindo-se o eletrodo diretamente na amostra homogênea. A acidez titulável 

foi determinada através de titulação da amostra com hidróxido de sódio N/9 em 

presença do indicador fenolftaleína e os resultados foram expressos em 

porcentagem de ácido lático. 

A sinérese espontânea foi determinada pela metodologia descrita por 

FISZMAN et al. (1999), através da coleta do soro liberado de forma espontânea 

do produto, o qual permaneceu em seu recipiente de fermentação até realização 

da análise. O soro acumulado na superfície do produto foi retirado com auxílio de 

uma seringa. A determinação de sinérese ocorreu no tempo máximo de dois 

minutos de exposição das amostras à temperatura ambiente. A sinérese foi 

expressa em gramas de soro por 100 g do produto. O índice de sinérese foi 

calculado, através da equação: [(peso do soro após filtração / peso da amostra) x 

100] (RIENER et al, 2010).  

Para determinação da viscosidade aparente, as amostras de bebida 

láctea fermentada foram homogeneizadas e, em seguida, cerca de 500 mL foram 

vertidos para um béquer para conduzir a análise. Foi utilizado viscosímetro digital 

programável BROOKFIELD, Modelo DV-II + com spindle (sonda cilíndrica) S63 

acoplado, durante um período de 30 segundos, sob velocidade de 30 e 60 

rotações por minuto (rpm) e temperatura de 6 ± 1ºC, sendo registrados os valores 

em centipoise (cP), (KOKSOY & KILIC, 2004; CALDEIRA et al., 2010). 

 

 

2.6 Análises microbiológicas das bebidas lácteas fermentadas 

 

As determinações microbiológicas foram efetuadas de acordo com 

metodologia descrita por BRASIL (2003), em que se avaliou a presença de 

coliformes a 35ºC e coliformes a 45ºC, segundo os parâmetros microbiológicos 

preconizados pela legislação para bebidas lácteas fermentadas (BRASIL, 2005).  
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2.7 Avaliação sensorial das bebidas lácteas fermentadas 

 

Foi avaliada a aceitação empregando-se escala hedônica estruturada 

de 9 pontos (ANEXO A) ancorada com termos verbais nos extremos  “desgostei 

muitíssimo” (1) e “gostei muitíssimo” (9) (STONE & SIDEL, 2004). Cinquenta 

julgadores não-treinados avaliaram a aceitação quanto à aparência, aroma, cor e 

textura das bebidas, em cabines individuais, iluminadas com luz branca. Os 

procedimentos e as condições ambientais da análise sensorial seguiram as 

recomendações de MINIM (2010). As amostras, oferecidas em recipientes 

descartáveis de cor branca dotados de suportes codificados com três dígitos 

numéricos, foram apresentadas de forma monádica e avaliadas à temperatura de 

refrigeração. O procedimento de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/UFG, protocolo nº 038/12 (ANEXO S).  

O Índice de Aceitabilidade (IA) foi calculado considerando-se a nota 

máxima alcançada, pelo produto analisado como 100% e a pontuação média, em 

%, como IA (TEIXEIRA et al., 1987) (equação 1). Produtos com IA igual ou 

superior a 70% foram considerados como aceitos (MONTEIRO, 1984; TEIXEIRA 

et al., 1987; DUTCOSKY, 2011).  

IA(%)=A x 100/B       (equação 1) 

em que A=nota média obtida para o produto e B=nota máxima dada ao 

produto.  

 

 

2.8 Análise estatística  

 

Os resultados sensoriais e físico-químicos foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) e as diferenças das médias comparadas por teste de Tukey 

ao nível de 5% de significância, utilizando-se o software R versão 2.11.1 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Caracterização físico-química das bebidas lácteas fermentadas  

 

Os resultados das análises físico-químicas de acidez, pH, viscosidade 

e sinérese após o sétimo dia de armazenamento, estão descritos na Tabela 2.  

Os tratamentos GP (1,00% e 0,50%) foram iguais entre si (p≤0,05) e 

apresentaram os maiores valores de acidez (Tabela 2) enquanto o tratamento 

GGCMC (1,00%) apresentou menor valor (p>0,05). Os valores de acidez obtidos 

nos tratamentos variaram na faixa de 0,55% a 0,61% de ácido lático e foram 

inferiores aos valores comuns informados por SOUZA (1991) para iogurte (0,7% a 

1,25% de ácido láctico ou pH de 3,7 a 4,6), pois este tipo de produto (bebida 

láctea fermentada) caracteriza-se por apresentar acidez mais elevada e 

metabólitos produzidos por bactérias ácido-lácticas que inibem o crescimento de 

micro-organismos. Segundo o mesmo autor, o teor de sólidos do leite exerce 

grande influência na acidez titulável, sendo o pH o melhor critério para se 

expressar a acidez do iogurte. Apesar de não existir legislação federal 

específicando valores de pH e acidez para bebida láctea fermentada, verificou-se 

que a acidez observada nos tratamentos atende ao valor mínimo estabelecido 

para iogurte (0,6 g a 1,5 g de ácido lático/100 g) e leite fermentado (0,6 g a 2,0 g 

de ácido lático/100 g) preconizado no Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade (RTIQ) de Leites Fermentados (BRASIL, 2007).  
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TABELA 2 - Valores de acidez, pH, viscosidade e sinérese das amostras de 
bebida láctea fermentada resultantes de dez tratamentos com 
diferentes proporções de estabilizantes/espessantes, após sete dias 
de estocagem 

Tratamentos 

Características 

Acidez 

(% ác. lático)  
pH 

Viscosidade  

a 30 rpm (cP) 

Viscosidade  

a 60 rpm (cP) 

Sinérese 

(%) 

PCPS (1,00%) 0,59±0,00abc 4,03±0,01ab 397,33±0,02d 309,33±0,01de 0,00±0,00e 

GP (1,00%) 0,61±0,01a 4,02±0,04ab 1142,00±0,30a 806,67±0,83b 0,00±0,00e 

GG (1,00%) 0,57±0,01bcd 4,00±0,05ab 202,80±0,71ef 1274,93±0,56a 0,00±0,00e 

AM (1,00%) 0,58±0,00bcd 3,98±0,02b 934,67±0,63b 630,00±0,01c 37,81±0,78d 

GGCMC (1,00%) 0,55±0,01d 3,95±0,02b 112,00±0,58g 114,67±0,14fg 82,52±0,27a 

PCPS (0,50%) 0,57±0,00bcd 4,07±0,04a 125,33±0,24fg 100,00±0,10g 33,13±0,01d 

GP (0,50%) 0,61±0,01a 4,07±0,03a 537,33±0,09c 402,00±0,60d 0,00±0,00e 

GG (0,50%) 0,57±0,00cd 4,01±0,03ab 277,33±0,63e 216,67±0,08ef 82,33±0,56a 

AM (0,50%) 0,60±0,01ab 4,00±0,03ab 541,33±0,12c 370,00±0,10d 47,89±0,57c 

GGCMC (0,50%) 0,57±0,01cd 3,96±0,02b 220,00±0,08e 159,33±0,14fg 63,99±0,40b 

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão 

 

Os tratamentos AM (1,00%), GGCMC (1,00%) e GGCMC (0,50%) 

apresentaram os menores valores de pH (Tabela 2), enquanto os tratamentos 

PCPS0,50% (4,07) e GP0,50% (4,07) apresentaram os maiores valores (p>0,05). 

Os demais tratamentos PCPS (1,00%), GP (1,00%), GG (1,00%), GG (0,50%) e 

AM (0,50%) não diferiram significativamente (p≤0,05) entre si e dos tratamentos 

AM (1,00%), GGCMC (1,00%), PCPS (0,50%), GP (0,50%) e GGCMC (0,50%).  

SANTOS et al. (2008), avaliando a influência da concentração de soro 

(40% e 60%) na aceitação de bebida láctea fermentada com polpa de manga, 

obtiveram resultados de pH respectivamente, de 3,83 ± 0,28 e 3,73 ± 0,33, 

similares aos encontrados neste estudo (pH entre 3,95 e 4,07). Provavelmente, 

isto ocorreu devido ao pH baixo e acidez elevada da polpa de manga (pH mínimo 

de 3,30 e acidez total expressa em ácido cítrico no mínimo de 0,32 estabelecido 

em BRASIL (2000). Os resultados de pH (entre 3,95 e 4,07) obtidos neste estudo 

encontram-se dentro dos valores usuais para iogurtes (3,7 a 4,6) (SOUZA, 1991). 

A lactose, componente presente em maior porcentagem na porção sólida do soro 
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lácteo, provavelmente, é responsável pelos baixos valores de pH, pois este 

carboidrato durante a fermentação produz ácido lático. Além disso, sabe-se que 

no início da fermentação o pH do leite favorece o desenvolvimento de 

Streptococcus salivarius subspécie thermophilus, o qual tende a ser inibido 

quando o pH atinge valores de 4,2 a 4,4. Entretanto, com o aumento da 

acidificação, ou seja, do teor de ácido láctico, crescem os Lactobacillus 

delbrueckii subspécie bulgaricus que podem tolerar valores de pH na faixa de 3,5 

a 3,8 (ANDRADE, 2010). A utilização dos diferentes cultivos bacterianos 

iniciadores, a adição de soro, a composição do leite, o processamento, incluindo 

as etapas pós-fermentação, como por exemplo a quebra do coágulo e a 

temperatura de armazenagem, podem modificar os valores de pH dos produtos 

lácteos (MENEZES, 2011). Na literatura são descritos para bebida láctea 

fermentada pH entre 4,0 e 4,5 e acidez entre 0,5% e 0,7% de ácido lático 

(ALMEIDA et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2006; SANTOS et al., 2006; SANTOS et 

al., 2008; GOMES & PENNA, 2009; MATOS, 2009; ANDRADE, 2010; MENEZES, 

2011).  

Quanto à viscosidade avaliada a 30 rpm, a amostra GP (1,00%) 

apresentou o maior valor (1142,00 cP) e diferiu significativamente (p>0,05) da 

amostra GGCMC (1,00%). Os menores valores foram observados para as 

amostras adicionadas de GGCMC (1,00%) (112,00 cP) e PCPS (0,50%) (125,33 

cP) não diferindo (p≤0,05) entre si (Tabela 2). Contudo observou-se visualmente e 

através dos valores de viscosidade que os tratamentos GP (1,00% e 0,50%) 

apresentaram viscosidade/consistência diferentes, ou seja, a amostra GP (1,00%) 

com consistência e firmeza semelhantes ao de uma sobremesa láctea (tipo 

pudim), enquanto a amostra GP (0,50%) com a consistência próxima à de iogurte 

e bebida láctea. KEOGH & O’KENNEDY (1998) estudaram as propriedades 

reológicas do iogurte com diferentes hidrocolóides e também verificaram aumento 

de consistência com o uso de gelatina, mas não com amido. FISZMAN et al. 

(1999) utilizaram gelatina para estudar as propriedades reológicas de iogurte e 

leite fermentado e avaliaram o efeito da gelatina sobre os parâmetros de 

penetração (firmeza, deslocamento e índice de rigidez do gel) e sinérese dos géis 

(drenagem de soro de queijo). Os autores observaram de forma similar, que as 

diferenças nas propriedades de firmeza e da retenção de água poderiam ser 
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atribuídas à natureza da composição (da microestrutura) das várias amostras 

(iogurte e leite fermentado com e sem adição de gelatina e de sólidos do leite), 

em que as amostras adicionadas de gelatina apresentaram maior firmeza e índice 

de rigidez do gel. 

Em relação à viscosidade à 60 rotações por minuto (60 rpm), o produto 

adicionado de GG (1,00%) apresentou o maior valor (1274,93 cP) e diferiu 

significativamente (p>0,05) do tratamento PCPS (0,50%) que apresentou o menor 

valor (100,00 cP). KOKSOY & KILIC (2004) estudaram o uso de hidrocolóides 

para prevenir a separação de soro durante armazenamento na estabilização da 

textura de uma bebida de iogurte, ayran, em que a consistência firme (elevada 

viscosidade) e sem separação de soro são características desejadas. Pectina com 

alto grau de metoxilação, goma guar, goma de alfarroba e gelatina em diferentes 

concentrações foram adicionadas às bebidas e as amostras foram avaliadas 

durante armazenagem por 15 dias a 4ºC. Segundo os autores, o uso de goma 

guar proporcionou uma maior viscosidade aparente e índice de consistência e 

impediu separação do soro em ayran, sendo similar ao tratamento adicionado de 

GG (1,00%). Segundo WEBER (2005), a goma guar, é muito utilizada em 

aplicações onde é necessário espessamento, estabilização, controle de 

viscosidade, suspensão e formação de corpo, modificação de textura e 

consistência e retenção de água. Segundo JANHOJ et al. (2008), estudando a 

caracterização sensorial e reológica de bebidas lácteas acidificadas, verificaram 

que as bebidas de iogurte estabilizadas com pectina e carboximetilcelulose (CMC) 

a 0,3% e 0,5% mostraram resultados de viscosidade superiores para o uso do 

estabilizante a 0,5%, destacando valores de viscosidade superior com o uso de 

CMC (0,5%). Os valores encontrados quando se utilizou o CMC nas 

concentrações de 0,50% e 1,00% foram bem inferiores (Tabela 2). CMC, 

hidrocolóide aniônico, é conhecida por interagir com micelas de caseína formando 

complexos solúveis com a proteína do leite a um pH baixo e aumentando a 

viscosidade, sem interferir na ordenação da estrutura. Os resultados de 

viscosidade indicam que os agregados de proteína do leite são estabilizados por 

CMC e não interagiram extensivamente com GG a 0,50 e 1,00%. As razões da 

baixa viscosidade dos produtos lácteos parecem ser as diferentes propriedades 

funcionais e o modo de interação com proteínas do leite entre a goma guar e 
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CMC, as quais influenciam as propriedades reológicas de diferentes maneiras 

(JANHØJ et al., 2008). 

Em relação ao percentual de sinérese (Tabela 2), observou-se que os 

tratamentos PCPS (1,00%), GP (1,00%), GG (1,00%) e GP (0,50%) 

diferenciaram-se dos demais (p>0,05) pela ausência de sinérese. ROSSI et al. 

(1984) observaram menor corpo do “iogurte de soja” em relação aos dos iogurtes 

tradicionais, mesmo com a adição de sólidos de leite desengordurados e gelatina 

como estabilizantes/espessantes na concentração máxima de até 0,5%. De 

acordo com os mesmos autores, após sete dias de estocagem refrigerada, o 

produto apresentava nítidos sinais de sinérese. O tratamento adicionado de 

0,50% gelatina não apresentou os mesmos resultados físico-químicos observados 

pelos autores acima, provavelmente, em razão das diferentes forças de bloom de 

gelatina empregadas. Os tratamentos GP (1,00% e 0,50%) foram mais efetivos 

com relação à sinérese, independente da concentração usada. Esses resultados 

estão de acordo com os encontrados por JAWALEKAR et al. (1993) que, ao 

avaliarem formulações de iogurte a base de leite de vaca e de búfala, usando 

gelatina como estabilizantes/espessantes, demonstraram bons resultados para os 

testes de consistência e sinérese, ou seja, comprovaram a eficiência da gelatina 

na retenção de água com redução da sinérese. KEOGH & O’KENNEDY (1998) 

utilizaram concentrações variadas de gelatina no iogurte (0,0 a 0,5%) e 

verificaram redução de sinérese na concentração máxima de 0,5%, corroborando 

com os resultados obtidos no tratamento adicionado de GP a 0,50%. FISZMAN et 

al. (1999) avaliaram o efeito da adição de gelatina na microestrutura dos géis de 

iogurte e leite fermentado e nas propriedades reológicas, observando ausência de 

sinérese para as amostras com gelatina, devido à capacidade de retenção de 

água da gelatina. Segundo os autores os resultados revelaram diferenças 

microestruturais significativas entre o iogurte elaborado com e sem gelatina em 

dois níveis de sólidos totais do leite, demonstrando a aptidão da utilização de 

gelatina para melhorar a qualidade dos produtos lácteos. Resultados similares 

foram obtidos no presente trabalho para os tratamentos com gelatina a 1,00% e 

0,50%, ambos apresentaram ausência de sinérese. Também, KOKSOY & KILIC 

(2004) mencionaram que o uso de gelatina não impediu a separação do soro em 

ayran em um nível de 0,25%, mas foi eficaz em um aumento da concentração de 
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0,50%, similar ao tratamento adicionado de GP a 0,50%. Em laticínios, como na 

fabricação de iogurte e queijos processados, a goma guar fornece uma textura 

macia e reduz a sinérese (WEBER, 2005). SUPAVITITPATANA et al. (2008), 

estudando a adição de gelatina reforçando a gelificação do iogurte de “leite” de 

milho, com uma combinação de caseinato de sódio mais gelatina (0,0; 0,2; 0,4 e 

0,6%) e determinando qualidade dos géis por medição de acidez, sinérese e perfil 

de textura, constataram que a adição de uma gelatina comercial em 0,4% 

ocasionou boa aceitabilidade para o produto, com pouca sinérese dos géis 

produzidos. Os autores citaram que uma gelatina comercial com diferente 

especificação/força do bloom pode exigir concentração diferente para ser eficaz. 

Segundo MANZANO et al. (2008), quando se trata de iogurte, a textura e o corpo 

são tão importantes quanto o próprio sabor. Firmeza adequada e ausência de 

sinérese são essenciais para se obter um produto de alta qualidade, e a gelatina e 

as gomas utilizadas como estabilizantes/espessantes em iogurtes convencionais 

conferem a eles melhor consistência e redução da sinérese. Os autores 

observaram que produtos processados apenas com a gelatina apresentaram 

maior consistência, menor sinérese e maior capacidade de retenção de água, de 

forma similar ao que ocorreu no presente estudo, referente aos tratamentos com 

1,00% e 0,50% de gelatina (Tabela 2). 

Os tratamentos adicionados de GGCMC a 1,00% (82,52%) e GG a 

0,50% (82,33%) apresentaram os maiores percentuais de sinérese (p≤0,05) 

(Tabela 2). Considerando-se as diferenças estruturais e reológicas do 

comportamento das soluções de CMC e de amido, seria de esperar que ambos os 

espessantes afetassem as características físicas de emulsões de forma diferente 

(ARANCIBIA et al., 2011). A goma guar não forma gel, sendo compatível com 

outras gomas, amidos, hidrocolóides e agentes gelificantes (naturais e sintéticos) 

e quando adicionada em mistura com polissacarídeos geleificantes, pode 

aumentar a força do gel e modificar sua estrutura (DZIEZAK,1991; SANDERSON, 

1996). A CMC tem algumas limitações em aplicações específicas, em que a sua 

utilização é recomendada em meio de pH acima de 4,2, se a fermentação do 

produto progride abaixo deste nível de pH, a separação de fases pode ocorrer 

(GALLARDO-ESCAMILLA et al., 2007), conforme foi observado neste estudo com 

percentuais elevados de sinérese nas amostras adicionadas de GGCMC a 0,50 e 



 63 

1,00% (Tabela 2).  

Os tratamentos com PCPS (1,00%), GG (1,00%) e GP (0,50%) que 

apresentaram viscosidade/consistência similiar/compatível com bebidas lácteas 

fermentadas e não apresentaram sinérese após processamento (Tabela 2), foram 

selecionados e nestes realizaram-se (entre 7 e 15 dias de armazenamento) as 

análises de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas (Tabela 3) e aceitação sensorial 

(Tabelas 5 e 6), diferente do tratamento com gelatina a 1% que apesar da 

ausência de sínerese apresentou consistência muito firme (semelhante a pudim).  

Com relação ao percentual de umidade não houve diferença 

significativa (p≤0,05) entre os tratamentos (Tabela 3). 

  

TABELA 3 - Valores médios de umidade, cinzas, lipídios e proteínas das amostras 
de bebida láctea fermentada resultantes de três tratamentos com 
diferentes proporções de estabilizantes/espessantes  

Tratamentos 

Características  

Umidade  

(% m/m) 

Cinzas  

(% m/m) 

Lipídios  

(% m/m) 

Proteínas  

(% m/m) 

PCPS (1,00%) 80,42 ± 0,76 a 0,59 ± 0,02 a 1,63 ± 0,06 a 2,46 ± 0,12 ab 

GG (1,00%) 80,25 ± 0,06 a 0,52 ± 0,00 b 1,53 ± 0,06 ab 2,21 ± 0,04 b 

GP (0,50%) 79,97 ± 0,08 a 0,62 ± 0,02 a 1,47 ± 0,06 b 2,58 ± 0,16 a 

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão 

 

THAMER & PENNA (2006) em seus estudos encontraram entre 

17,07% e 17,57% de sólidos totais (82,42% a 82,93% de umidade) nos 

tratamentos com 50% de soro, resultados estes de umidade superiores aos dos 

tratamentos PCPS (1,00%), GG (1,00%) e GP (0,50%). Esta diferença de 

umidade deu-se ao fato dos tratamentos PCPS (1,00%), GG (1,00%) e GP 

(0,50%) terem sido elaborados com leite integral e possuírem assim maior teor de 

sólidos totais, principalmente devido ao conteúdo de lipídios e carboidratos.  

Quanto aos valores de cinzas, os tratamentos PCPS a 1,00% (0,59%) e 

GP a 0,50% (0,62%) foram significativamente iguais entre si (p≤0,05) e 

apresentaram os maiores valores quando comparados com o tratamento GG a 

1,00% (0,52%). Estes resultados foram similares aos dados de cinzas (0,53% a 
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0,58%), encontrados por THAMER & PENNA (2006) nos tratamentos com 50 % 

de soro lácteo, em que estudaram a caracterização de bebidas lácteas funcionais 

fermentadas por probióticos e acrescidas de prebiótico.  

Em relação ao conteúdo de lipídios, os tratamentos PCPS a 1,00% 

(1,63) e GP a 0,50% (1,47) foram significativamente diferentes entre si (p>0,05) e 

o tratamento GP a 0,50% apresentou o menor valor quando comparado com o 

tratamento PCPS a 1,00%. O tratamento GG a 100% não diferiu 

significativamente (p≤0,05) dos tratamentos PCPS a 1,00% e GP a 0,50% quanto 

ao conteúdo de lipídios. Os resultados de lipídios mostrados anteriormente foram 

superiores aos dados (0,00% a 0,10%) encontrados por THAMER & PENNA 

(2006), nos tratamentos com 50% de soro lácteo, que utilizaram leite em pó 

desnatado na elaboração das bebidas lácteas e os tratamentos da presente 

pesquisa foram fabricados com leite pasteurizado integral. O Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) não 

estabelece padrão para o teor de gordura de bebidas lácteas fermentadas. No 

entanto, muitos consumidores estão modificando seus hábitos alimentares em 

função da saúde e preferindo alimentos com redução na quantidade de gordura. 

Observou-se que os valores de lipídios obtidos são menores que os encontrados 

para leite, pois a bebida láctea é caracterizada pela mistura de leite e soro lácteo, 

e este último ingrediente apresenta reduzido teor de gordura em relação ao 

primeiro (ANDRADE, 2010).  

Sobre os percentuais de proteínas, os tratamentos GG a 1,00% (2,21) 

e GP a 0,50% (2,58) foram significativamente diferentes entre si (p>0,05) e o 

tratamento GG a 1,00% apresentou o menor valor quando comparado com o 

tratamento GP a 0,50%. O tratamento PCPS a 1,00% não diferiu 

significativamente (p≤0,05) dos tratamentos GG (1,00%) e GP (0,50%) quanto ao 

percentual de proteínas. Entretanto os tratamentos PCPS (1,00%), GG (1,00%) e 

GP (0,50%) possuem conteúdo de proteína (2,46; 2,21 e 2,58) superior a 1,0 

g/100 g estando, desta forma, dentro dos padrões recomendados pela legislação 

(BRASIL, 2005) para bebida láctea fermentada com adição. As bebidas lácteas 

fermentadas elaboradas se enquadram neste padrão de identidade e qualidade, 

podendo, portanto, receberem esta denominação e serem comercializadas como 

tal. Para bebidas lácteas fermentadas o teor mínimo de proteínas lácteas no 
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produto final é de 1,0% (m/m) para o produto adicionado de leite fermentado, 

produto ou substância (s) alimentícia (s), e de 1,7% (m/m) para os produtos sem 

adição de leite fermentado, produto ou substância (s) alimentícia (s) (BRASIL, 

2005). Os resultados de proteínas (2,18% e 2,46%), obtidos respectivamente em 

amostras de bebida láctea fermentada com adição de 50% e 45% de soro, 

através dos estudos de THAMER & PENNA (2006), foram similares aos 

encontrados nesta pesquisa (2,46; 2,21 e 2,58). Observou-se que a adição dos 

estabilizantes/espessantes a base de proteína e concentrado proteico de soro 

(1,00%), goma guar (1,00%) e gelatina (0,50%), em função de sua composição 

tiveram influência nos resultados dos percentuais de proteínas obtidos nos 

tratamentos.  

 

 

3.2 Análises microbiológicas  

 

Em todas as amostras de bebidas lácteas fermentadas foram obtidos o 

Número Mais Provável/mL (NML/mL) de coliformes a 35ºC e coliformes a 45ºC 

menores que 0,3 NMP/mL. De acordo com o RTIQ de Bebidas Lácteas (BRASIL, 

2005), os NMP/mL de coliformes permitidos para bebidas lácteas fermentadas 

são de até 100 NMP/mL de coliformes a 35ºC e 10 NMP/mL de coliformes a 45ºC 

para amostras indicativas. Os resultados encontrados indicam qualidade 

higiênico-sanitária adequada durante todo o processo de produção e 

armazenamento das bebidas lácteas fermentadas, e demonstram qualidade 

microbiológica superior à exigida pela legislação vigente, portanto aptas ao 

consumo.  

 

 

3.3 Avaliação sensorial das bebidas lácteas fermentadas  

 

As amostras PCPS a 1,00% e GP a 0,50% (Tabela 4) foram mais 

aceitas quanto os atributos aparência e cor que a amostra GG a 1,00% (p>0,05), 

considerando-se os valores das médias (6,90-7,40 e 6,94-7,22) estando os 

termos descritivos próximo ao “gostei ligeiramente” e do IA superior a 70%. Com 
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relação aos atributos aroma e a textura, a amostra GP a 0,50% apresentou a 

maior média (6,96 e 7,04) e IA superior a 70%, diferindo (p>0,05) da amostra GG 

a 1,00% que foi menos aceita. As médias para todos os atributos das amostras 

PCPS a 1,00% e GP a 0,50% ficaram entre os termos “gostei moderadamente” a 

“gostei muito”, enquanto as médias dos atributos da amostra GG a 1,00% ficaram 

entre “não gostei nem desgostei” a “gostei levemente” (Tabela 4).  

 

TABELA 4 - Médias de aceitação1 das amostras de bebida láctea fermentada 
resultantes de três tratamentos com diferentes proporções de 
estabilizantes/espessantes 

Tratamentos 

Atributos 

Aparência Aroma Cor Textura 

PCPS (1,00%) 6,90 ± 1,63 a 6,74 ± 1,38 ab 6,94 ± 1,35 a 6,34 ± 1,86 ab 

GG (1,00%) 5,76 ± 2,25 b 6,24 ± 1,39 b 5,52 ± 1,93 b 5,52 ± 2,57 b 

GP (0,50%) 7,40 ± 1,25 a 6,96 ± 1,55 a 7,22 ± 1,33 a 7,04 ± 1,86 a 

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05), n = 50 julgadores. 

1
Escala hedônica estruturada de nove pontos (1 = desgostei 

muitíssimo; 9 = gostei muitíssimo). Os valores correspondem à média com estimativa do desvio 
padrão  

 

Em relação ao IA das amostras (Tabela 5), observou-se para todos os 

atributos que a amostra GG a 1,00% (IA inferior a 70%) não foi aceita pelos 

consumidores, enquanto as amostras PCPS a 1,00% e GP a 0,50% (IA superior a 

70%) foram bem aceitas, indicando que são produtos de boa aceitação e com 

possibilidade de comercialização. Segundo MONTEIRO (1984), TEIXEIRA et al. 

(1987) e DUTCOSKY (2011), o produto atingindo um percentual igual ou maior 

que 70% é considerado aceito pelos provadores. Apesar do tratamento PCPS a 

1,00% possuir média de aceitação e IA similar ao tratamento GP a 0,50%, o 

tratamento PCPS a 1,00% apresentou o dobro da porcentagem de espessante na 

elaboração do produto, sendo o tratamento GP a 0,50% mais econômico em 

termos percentuais (Tabela 5).  
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TABELA 5 - Índice de aceitação das amostras de bebida láctea fermentada 
resultantes de três tratamentos com diferentes proporções de 
estabilizantes/espessantes 

Tratamentos 

Atributos 

Aparência (%) Aroma (%) Cor (%) Textura (%) 

PCPS (1,00%) 76,67  74,89  77,11  70,44  

GG (1,00%) 64,00  69,33  61,33  61,33  

GP (0,50%) 82,22  77,33  80,22  78,22  

Os valores correspondem às percentagens do índice de aceitabilidade para os atributos avaliados, 

n = 50 julgadores 

 
Em relação à aceitação da amostra GP a 0,50%, os resultados foram 

semelhantes aos encontrados por JAWALEKAR et al. (1993) que utilizaram a 

gelatina como estabilizante/espessante na formulação de iogurte a base de leite 

de vaca e de búfala. Já KOKSOY & KILIC (2004), utilizando 0,5% de gelatina na 

produção da bebida de iogurte (ayran), obtiveram uma bebida considerada 

inaceitável em relação ao gosto e odor. KUMAR & MISHRA (2004) estudaram o 

efeito da adição de três estabilizantes/espessantes (gelatina, pectina e alginato de 

sódio), nas proporções de 0,2%, 0,4% e 0,6%, sobre as propriedades físico-

químicas, sensoriais e de textura em “iogurte de soja” fortificado com manga. 

Constataram que, em relação à aceitação sensorial, a adição de 0,4% de gelatina 

melhorou a aparência, cor, textura e aceitabilidade geral das amostras, em 

comparação com os outros estabilizantes. Estes resultados são similares aos 

obtidos no tratamento GP a 0,50% (Tabela 4) que também apresentou melhores 

níveis de aceitação.  

MANZANO et al. (2008) avaliaram o efeito de fécula de inhame, amido 

modificado e gelatina como espessantes/estabilizantes em diferentes proporções 

e combinações em “iogurte” de soja fermentado e concluíram que não houve 

diferença significata (p≤0,05) para o atributo textura, mas o mesmo não ocorreu 

nos resultados obtidos neste estudo entre as amostras adicionadas de goma guar 

(1,00%) e gelatina (0,50%) que diferiram significativamente (p>0,05). Entretanto, 

corroborando com os resultados dos mesmos autores, para o atributo textura (em 

termos de valores absolutos), o tratamento adicionado de gelatina (0,50%) obteve 

o melhor resultado de aceitação (Tabela 4). 
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4 CONCLUSÕES  

 

As amostras adicionadas de proteína e concentrado proteico de soro 

(1,00%) e de gelatina (0,50%) apresentaram ausência de sinérese e 

viscosidade/consistência similiar/compatível com bebidas lácteas fermentadas 

comerciais, sendo aceitas pelos consumidores (Índice de Aceitação acima de 

70%) quanto aos atributos de aparência, aroma, sabor e textura. O produto 

elaborado com 0,5% de gelatina, com metade da porcentagem de 

estabilizante/espessante, destacou-se pela maior viscosidade/consistência, 

ausência de sinérese e melhor índice de aceitação sensorial. 
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CAPÍTULO 3 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ELABORADA COM A MISTURA DE 

ESTABILIZANTES  

 

RESUMO  

 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o efeito da mistura de cinco 
tipos de estabilizantes na composição físico-química, percentagem de sinérese, 
viscosidade e aceitação sensorial de bebidas lácteas fermentadas, além da 
qualidade microbiológica das amostras. Para o experimento foram utilizados cinco 
diferentes tipos de estabilizantes: proteína com concentrado protéico de soro 
(PCPS); gelatina em pó, incolor, sem sabor (GP); goma guar (GG); amido de 
milho (AM) e goma guar com carboximetilcelulose (GGCMC). Foram elaboradas 
dez formulações constituídas de sacarose (10%), cultura lática, soro de queijo 
(50%), leite pasteurizado (50%) e adicionadas da mistura de dois tipos de 
estabilizantes, em partes iguais (0,25%:0,25%p/p) resultando na concentração 
final de 0,50% (p/v): PCPS/GP; PCPS/GG; PCPS/AM; PCPS/GGCMC; GP/GG; 
GP/AM; GP/GGCMC; GG/AM; GG/GGCMC e AM/GGCMC. As formulações foram 
avaliadas quanto aos parâmetros de pH, acidez em ácido lático, umidade, cinzas, 
lipídios, proteína, viscosidade, sinérese, teste aceitação sensorial com escala 
hedônica de nove pontos e enumeração de coliformes a 35ºC e 45°C. Observou-
se que a mistura entre os tipos de estabilizantes influenciaram, principalmente, os 
valores de viscosidade, sinérese e aceitação das bebidas lácteas fermentadas. 
Quanto à presença de coliformes a 35ºC e a 45ºC, observou-se que todas as 
formulações estavam aptas ao consumo. As formulações PCPS/GP, GP/GG, 
GP/AM e GP/GGCMC apresentaram ausência de sinérese e consistência similar 
com bebidas lácteas fermentadas e iogurte. Os resultados obtidos demonstram 
que as amostras PCPS/GP e GP/AM apresentaram os melhores resultados em 
termos dos atributos de aceitação, índice de aceitabilidade, viscosidade e 
ausência de sinérese.  
 
Palavras-chave: leite, sensorial, sinérese, soro lácteo, viscosidade 
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PHYSICO-CHEMICAL AND SENSORY CHARACTERIZATION OF FERMENTED 

DAIRY DRINK PREPARED WITH A MIXTURE OF STABILIZERS  

 

ABSTRACT  

 
This research was conducted to evaluate the effect of a mixture of five types of 
stabilizers on the physico-chemical composition, percentage of syneresis, viscosity 
and sensory acceptability of fermented dairy beverages, besides the 
microbiological quality of the samples. For the experiment, were used five different 
types of stabilizers: protein with whey protein concentrate (PWPC); colorless, 
tasteless gelatin powder (GP); guar gum (GG); corn starch (CS); and guar gum 
with carboxymethylcellulose (GGCMC). Ten formulations were prepared 
consistituted of sucrose (10%), lactic culture, cheese whey (50%), pasteurized milk 
(50%) and added to the mixture of two kinds of stabilizers, in equal parts 
(0.25%:0.25% w/w) resulting in the final concentration of 0.50% (w/v): PWPC/GP; 
PWPC/GG; PWPC/CS; PWPC/GGCMC; GS/GG, GP/CS, GP/GGCMC; GG/CS, 
GG/CS and GGCMC/GGCMC. The formulations were evaluated for the 
parameters of pH, acidity in lactic acid, moisture, ash, fat, protein, viscosity, 
syneresis, sensory acceptance test with nine-point hedonic scale and coliforms 
count at 35ºC and 45°C. We observed that the mixture of the types of stabilizers 
influenced mainly viscosity values, syneresis and acceptance of fermented dairy 
drinks. Regarding the presence of coliforms at 35ºC and 45ºC, were observed that 
all formulations were adequate to consumption. The formulations PWPC/GP, 
GP/GG, GP/GP and CS/GGCMC showed no syneresis and consistency similar to 
yogurt and fermented milk drinks. The results showed that PWPC/GP and GP/CS 
samples had the best results in terms of the attributes of acceptance, acceptability 
index, viscosity and absence of syneresis. 
 

Keywords: milk, sensory, syneresis, viscosity, whey 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A demanda do mercado e a busca do consumidor por novos produtos e 

alimentos mais nutritivos, além da preservação do meio ambiente, têm sido vista 

como tendência deste novo milênio, no mundo globalizado, favorecendo as 

pesquisas de desenvolvimento de produtos que atendam a tal anseio, 

incentivando os pesquisadores a estudar diferentes ingredientes para produzir 

alimentos estáveis e palatáveis (STEWART-KNOX & MITCHELL, 2003; SLOAN, 

2005; GRANATO et al., 2012). Necessitando atender à demanda dos 

consumidores, associado ao crescimento da população urbana brasileira e 

mundial, mudanças impactantes têm ocorrido nos padrões de consumo de 

produtos alimentícios. A criação de produtos inovadores, mais elaborados e com 

valor agregado tem se mostrado como fator importante na participação de micro e 

médias empresas no mercado (SCHLINDWEIN & KASSOUF, 2006).  

O soro de queijo é um subproduto da indústria de laticínios que vem 

despertando o interesse de inúmeros pesquisadores em todo o mundo devido à 

sua potencialidade nutricional, funcional e econômica. A prática usual dos 

laticínios é de descartar o soro de queijo, resultante da produção de queijos, em 

esgotos ou mananciais (ANTUNES et al., 2004). Vários trabalhos de pesquisa 

foram desenvolvidos em diversos países visando criar opções para a utilização do 

lactossoro, evitando assim que funcione como agente de poluição ambiental que 

pode provocar a destruição da flora e da fauna pela sua alta demanda biológica 

de oxigênio (DBO), que é cerca de 30.000 a 50.000 mg de oxigênio por litro de 

soro, esse valor é aproximadamente 100 vezes maior do que o de um esgoto 

doméstico. Destaca-se o seu alto valor nutritivo, além da versatilidade para a 

utilização em diversos produtos, tais como bebidas lácteas, alimentação infantil, 

panificação, embutidos, entre outros (VILELA et al., 2001). A substituição parcial 

de leite por soro de queijo líquido na elaboração de leite fermentado pode ser uma 

alternativa racional, a fim de incorporar este subproduto na alimentação humana 

(CASTRO et al., 2009). A elaboração de bebidas lácteas usando soro líquido, 

torna-se uma opção atrativa (MATOS, 2009). 

Em bebidas lácteas fermentadas, uma consistência firme e textura 

homogênea para a boa sensação na boca e sem separação do soro (ausência de 
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sinérese) são características desejadas. A separação do soro ocorre em leites 

fermentados sem a utilização de estabilizantes (LUCEY et al., 1999). A sinérese 

em iogurtes e bebidas fermentadas é a liberação de soro, considerado um defeito 

comum nestes produtos. Produtores tentam prevenir a separação de soro 

aumentando o conteúdo de sólidos totais, submetendo o leite a severos 

tratamentos térmicos e/ou adicionando estabilizantes. Em iogurtes batidos uma 

combinação de alto conteúdo de sólidos e adição de frutas e estabilizantes 

fornece ao fabricante várias opções para controlar a textura e as propriedades 

físicas do iogurte, entretanto a separação de soro permanece um problema 

(LUCEY, 2002). 

Os estabilizantes são utilizados para proporcionar uma boa estabilidade 

e uma textura desejável, uma vez que eles dão uma boa resistência à sinérese e 

uma sensação suave na boca (KUMAR & MISHRA, 2004; SODINI et al., 2004; 

AMATAYAKUL et al., 2006; LAL et al., 2006).  

O uso de hidrocolóides em várias indústrias e, em particular, na 

indústria alimentar é muito comum nas últimas décadas. Hidrocolóides como os 

alginatos, carragenanos, agar, goma de guar, goma arábica, metilcelulose e 

carboximetilcelulose são utilizados em numerosos processos industriais para a 

produção de produtos alimentares. A utilização destes polímeros como 

estabilizantes alimentares têm características que propiciam o interesse na sua 

utilização em diferentes processos. Um exemplo destas características são o 

aumento da viscosidade das misturas, a melhoria da textura e um aumento da 

estabilidade durante o armazenamento (GÓMEZ-DÍAZ & NAVAZA, 2004). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a composição físico-química, 

percentagem de sinérese, aceitação sensorial, a qualidade microbiológica e a 

viscosidade de bebidas lácteas fermentadas elaboradas com 50% de leite e 50% 

de soro de queijo, adicionadas com a mistura de cinco diferentes tipos de 

estabilizantes, armazenadas a 4 ± 1ºC. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Matéria prima  

 

Os estabilizantes, o açúcar e o leite pasteurizado padronizado com teor 

de gordura em 3% (informações na embalagem) foram adquiridos do mercado 

varejista do município de Goiânia, GO. O soro de queijo minas frescal foi obtido 

conforme procedimento descrito por HOFMEISTER et al. (2005), ALVES (2010) e 

MARTINS et al. (2012), com algumas modificações: aquecimento de leite integral 

pasteurizado a 35ºC, adição de cloreto de cálcio (solução a 50%) e coalho líquido, 

homogeneização, repouso por 40-50 minutos, coagulação e teste do ponto de 

corte da massa, corte da massa de forma lenta e obtenção de cubos grandes 

(grão nº 1), repouso da massa por 15 minutos, realização de 1ª e 2ª mexedura por 

15 minutos de forma lenta e suave, dessoragem e obtenção do soro. 

 

 

2.2 Formulação das bebidas lácteas fermentadas  

 

Foram elaboradas dez formulações de bebidas lácteas fermentadas 

(Tabela 1). Para cada uma delas, foram adicionados: sacarose (10%); cultura 

lática (cultivo lácteo de inoculação direta, Sacco® Lyofast Y450 B), constituído por 

cepas de Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus com dosagem de cinco unidades de coagulação (5UC) para 500 L 

de leite; soro de queijo (50%), leite pasteurizado (50%) e a mistura de dois tipos 

de estabilizantes (0,25%: 0,25%p/p, resultando na concentração final de 0,50% 

(p/v). Para o preparo das formulações foram utilizados cinco diferentes tipos de 

estabilizantes: proteína com concentrado protéico de soro (PCPS); gelatina em 

pó, incolor, sem sabor (GP); goma guar (GG); amido de milho (AM) e goma guar 

com carboximetilcelulose (GGCMC). As dez combinações com os cinco tipos de 

estabilizantes originaram as seguintes formulações: PCPS/GP; PCPS/GG; 

PCPS/AM; PCPS/GGCMC; GP/GG; GP/AM; GP/GGCMC; GG/AM; GG/GGCMC e 

AM/GGCMC. Em todas as formulações não foram acrescentados aromatizantes, 

polpas, corantes e nem conservantes.  
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TABELA 1 - Proporções das misturas de diferentes estabilizantes/espessantes 
utilizados na elaboração das bebidas lácteas 

Tratamentos 
PCPS 

(%) 

GP 

(%) 

GG 

(%) 

AM 

(%) 

GGCMC 

(%) 

% das 

combinações 

PCPS/GP  0,25 0,25    0,50 

PCPS/GG  0,25  0,25   0,50 

PCPS/AM  0,25   0,25  0,50 

PCPS/GGCMC  0,25    0,25 0,50 

GP/GG   0,25 0,25   0,50 

GP/AM   0,25  0,25  0,50 

GP/GGCMC   0,25   0,25 0,50 

GG/AM    0,25 0,25  0,50 

GG/GGCMC    0,25  0,25 0,50 

AM/GGCMC     0,25 0,25 0,50 

Legenda: PCPS: Proteína com Concentrado Protéico de Soro; GP: Gelatina em Pó, incolor, sem 
sabor; GG: Goma Guar; AM: Amido de Milho; GGCMC: Goma Guar com Carboximetilcelulose 

 

 

2.3 Elaboração das bebidas lácteas fermentadas 

 

O processamento das bebidas lácteas fermentadas foi baseado na 

metodologia descrita por SANTOS et al. (2008), com algumas modificações. 

Posteriormente à mistura de leite e soro (50:50% v/v), foram adicionados 

sacarose e estabilizante. A mistura foi pasteurizada a 65°C por 30 minutos e 

resfriada até 43ºC, sendo adicionado 6 mL.L-1 do cultivo lácteo de inoculação 

direta Sacco® Lyofast Y450 B, constituído por cepas de Streptococcus salivarius 

ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus com dosagem de 

5UC para 500 L de leite. O cultivo lácteo foi dissolvido em 1 L de leite 

pasteurizado e ocorreu a adição de 6 mL do inóculo para cada litro da mistura 

(leite e soro). Em seguida, foi realizada homogeneização e incubação a 43ºC por 

um período médio de cinco horas. A fermentação da bebida láctea ocorreu até o 

pH do meio atingir valores de 4,3 (±0,25). Determinou-se este intervalo de pH em 

função das características sensoriais e de conservação do produto. Depois da 

fermentação, a bebida láctea fermentada foi mantida sob refrigeração à 
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temperatura de 4± 1°C, por 12 horas, ocorrendo a quebra do coágulo por agitação 

manual após o final desse período. Após estarem prontas, houve o envase das 

bebidas lácteas fermentadas em garrafas transparentes de polietileno (1 L e 140 

mL) e armazenamento a 4± 1ºC, até o momento da realização das análises.  

 

 

2.4 Determinações nas bebidas lácteas fermentadas 

 

Em todos os tratamentos foram realizados as análises físico-químicas 

(pH, acidez titulável, viscosidade a 30 rpm, viscosidade a 60 rpm e sinérese) no 

sétimo dia de armazenamento e microbiológicas (coliformes a 35ºC e a 45ºC) 

entre 7 e 15 dias de armazenamento.  

Os tratamentos que após o processamento apresentaram visualmente 

viscosidade aparente/consistência mais firme (similiar/compatível com iogurtes e 

bebidas lácteas fermentadas existentes no mercado) e ausência de sinérese (no 

sétimo dia de armazenamento) foram submetidos às análises físico-químicas 

(umidade, cinzas, lipídios e proteínas) e teste de aceitação sensorial (atributos 

aparência, aroma, cor e textura) realizadas entre 7 e 15 dias de armazenamento.  

Todas as determinações físico-químicas e microbiológicas foram 

realizadas em triplicata. 

 

 

2.5 Análises físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas  

 

As análises de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, pH, acidez 

titulável foram realizadas segundo BRASIL (2006). A umidade foi determinada 

pelo método gravimétrico com emprego de calor, em que se determinou a perda 

de peso do material quando submetido ao aquecimento (105°C) até obtenção de 

peso constante. As cinzas foram determinadas gravimetricamente por incineração 

em forno mufla a 550°C. Os lipídios foram determinados gravimetricamente após 

extração em frascos de Mojonnier. A proteína total foi determinada pelo método 

micro-Kjeldahl, utilizando o fator de conversão de nitrogênio para proteína igual a 

6,38. O pH foi determinado utilizando-se potenciômetro previamente calibrado, 
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introduzindo-se o eletrodo diretamente na amostra homogênea. A acidez titulável 

foi determinada através de titulação da amostra com hidróxido de sódio N/9 em 

presença do indicador fenolftaleína e os resultados foram expressos em 

porcentagem de ácido lático. 

A sinérese espontânea foi determinada pela metodologia descrita por 

FISZMAN et al. (1999), através da coleta do soro liberado de forma espontânea 

do produto, o qual permaneceu em seu recipiente de fermentação até realização 

da análise. O soro acumulado na superfície do produto foi retirado com auxílio de 

uma seringa. A determinação de sinérese ocorreu no tempo máximo de dois 

minutos de exposição das amostras à temperatura ambiente. A sinérese foi 

expressa em gramas de soro por 100 g do produto. O índice de sinérese foi 

calculado, através da equação: [(peso do soro após filtração / peso da amostra) x 

100] (RIENER et al., 2010).  

Para determinação da viscosidade aparente, as amostras de bebida 

láctea fermentada foram homogeneizadas e, em seguida cerca de 500 mL foram 

vertidos para um béquer para conduzir a análise. Foi utilizado viscosímetro digital 

programável BROOKFIELD, Modelo DV-II + com spindle (sonda cilíndrica) S63 

acoplado, durante um período de 30 segundos, sob velocidade de 30 e 60 

rotações por minuto (rpm) e temperatura de 6 ± 1ºC, sendo registrados os valores 

em centipoise (cP), (KOKSOY & KILIC, 2004; CALDEIRA et al., 2010).  

 

 

2.6 Avaliações microbiológicas das bebidas lácteas fermentadas 

 

As determinações microbiológicas foram realizadas de acordo com 

metodologia descrita por BRASIL (2003), em que se avaliou a presença de 

coliformes a 35ºC e coliformes a 45ºC, de acordo com os parâmetros 

microbiológicos preconizados pela legislação para bebidas lácteas fermentadas 

(BRASIL, 2005).  
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2.7 Análise sensorial das bebidas lácteas fermentadas 

 

As amostras de bebida láctea fermentada foram analisadas pelo teste 

de aceitação utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos (ANEXO B), 

cujos extremos corresponderam a “desgostei muitíssimo” (1) e gostei muitíssimo 

(9). Um total de cinquenta provadores não-treinados avaliaram os atributos de 

aparência, aroma, cor e textura das bebidas elaboradas. O teste baseou-se em 

apresentar as amostras ao provador de forma monádica, estando estes em 

cabines individuais e iluminadas com luz branca. As amostras foram oferecidas 

em copos plásticos descartáveis (50 mL) de cor branca, codificados com três 

dígitos numéricos e avaliadas à temperatura de refrigeração (MINIM, 2010). O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFG, protocolo nº 038/12 

(ANEXO S).  

O cálculo do índice de aceitabilidade (IA) para avaliação dos atributos 

de aceitação (aparência, aroma, cor e textura) das bebidas lácteas fermentadas, 

foi realizado considerando-se a nota máxima alcançada pelo produto que está 

sendo analisado como 100% e a pontuação média (em %) será o IA (TEIXEIRA et 

al., 1987). Para o cálculo do IA do produto foi adotada a expressão: IA(%)=A x 

100/B, onde A=nota média obtida para o produto, e B=nota máxima dada ao 

produto. O produto atingindo um percentual igual ou maior que 70% será 

considerado aceito pelos provadores, sendo assim um IA de boa repercussão 

para a amostra (TEIXEIRA et al., 1987; DUTCOSKY, 2011).  

 

 

2.8 Delineamento experimental e análise estatística  

 

Em relação às determinações físico-químicas e aos testes sensoriais 

os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

diferenças das médias comparadas por teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância, utilizando-se o software R versão 2.11.1 (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2010). Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, 

com três repetições por tipo de tratamento. Todas as determinações físico-

químicas e microbiológicas, nas amostras foram realizadas em triplicata. Nas 
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análises físico-químicas e de aceitação sensorial, foram determinados a média e o 

desvio-padrão.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Análises físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas  

 

Os resultados das análises físico-químicas de acidez, pH, viscosidade 

e sinérese após o sétimo dia de armazenamento, estão descritos na Tabela 2.  

A formulação GP/GGCMC com 0,63% de acidez em ácido lático, 

apresentou o maior valor (Tabela 2) e diferiu significativamente (p>0,05) da 

formulação AM/GGCMC (com 0,50%) com o menor valor. Os valores de acidez e 

pH obtidos nas formulações variaram na faixa de 0,50% a 0,63% de ácido lático e 

pH de 4,23 a 4,47, respectivamente (Tabela 2). Os valores de acidez foram 

inferiores aos relatados por SOUZA (1991) de 0,7% a 1,25% de ácido lático, mas 

os valores de pH encontrados estão dentro da faixa de variação (4,6 a 3,7). O 

autor considera que a acidez titulável é influenciada pelo teor de sólidos do leite, 

portanto, o pH é o melhor critério para se expressar a acidez. SOUZA (1991) 

relata que a acidez de produtos lácteos como o iogurte é muito variável, tendo 

larga influência no paladar do consumidor. Também, HUSSEIN et al. (2011), 

utilizando-se de alguns polissacarídeos de plantas para melhorar a consistência 

de iogurte elaborado com leite fresco desnatado de búfala, obtiveram valores de 

pH das amostras entre 4,0 e 4,6. e acidez em % de ácido lático entre 0,77 e 1,19. 

As formulações PCPS/GP, PCPS/GG, PCPS/AM, PCPS/GGCMC, GP/GG, 

GP/AM, GP/GGCMC, GG/AM e GG/GGCMC, apresentaram os menores 

resultados de pH (entre 4,23 e 4,31) e diferiram significativamente (p>0,05) da 

formulação AM/GGCMC com resultado superior de pH (4,47).  
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TABELA 2 - Determinações de acidez, pH, viscosidade e sinérese das amostras 
de bebida láctea fermentada, resultantes de dez tratamentos, obtidas 
com a mistura de cinco diferentes tipos de establizantes 

Tratamentos 

Características 

Acidez (%) 

ác. lático 
pH 

Viscosidade a 

30 rpm (cP) 

Viscosidade a 

60 rpm (cP) 
Sinérese(%) 

PCPS/GP  0,62±0,00ab 4,27±0,04b 574,67±0,19ab 449,33±0,73ab 0,00±0,00e 

PCPS/GG  0,59±0,01bcd 4,24±0,04b 221,33±0,07de 192,67±0,39c 82,33±0,19a 

PCPS/AM  0,62±0,00ab 4,30±0,02b 117,33±0,14ef 148,00±0,33c 56,20±0,39d 

PCPS/GGCMC  0,60±0,01abc 4,26±0,01b 74,67±0,17f 103,33±0,48c 65,10±0,71c 

GP/GG  0,60±0,01abc 4,23 ± 0,02 b 624,00 ± 0,13 a 484,00±0,58a 0,00±0,00e 

GP/AM  0,61±0,01ab 4,25±0,01b 480,00±0,64bc 419,33±0,85ab 0,00 ±0,00e 

GP/GGCMC  0,63±0,01a 4,25±0,01b 352,00±0,53cd 353,33±0,37b 0,00±0,00e 

GG/AM  0,55±0,00d 4,31±0,02b 177,33±0,53ef 147,33±0,55c 77,36±0,81b 

GG/GGCMC  0,57±0,01cd 4,23±0,01b 166,67±0,74ef 138,67±0,19c 84,46±0,76a 

AM/GGCMC  0,50±0,03e 4,47±0,06a 108,00±0,44ef 89,33±0,16c 61,89±0,50c 

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão  
Legenda: PCPS: Proteína com Concentrado Protéico de Soro; GP: Gelatina em Pó, incolor, sem 
sabor; GG: Goma Guar; AM:Amido de Milho; GGCMC: Goma Guar com Carboximetilcelulose 

 

MEHMOOD et al. (2008) avaliaram o efeito de diferentes aditivos 

alimentares, obtidos a partir do comércio varejista, sobre a qualidade de iogurte. 

Os autores elaboraram iogurte (com acidez de até 0,8% e pH de 4,25) usando 

diferentes estabilizantes, como carboximetilcelulose (CMC), goma guar (GG), 

gelatina (GP), amido de milho (AM) e as suas combinações (CMC/GP), AM/GP e 

AM/CMC) em diferentes níveis (0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5%) a 0, 7, 14 e 21 dias de 

intervalo de armazenamento. De acordo com os autores aditivos alimentares têm 

influência sobre o pH, acidez e teor de sólidos totais, e durante o armazenamento 

de 21 dias com quantidades crescentes de aditivos alimentares houve um 

aumento da acidez e sólidos totais, mas diminuição do pH. Nas combinações de 

CMC/GP, AM/CMC e AM/GP, obtiveram valores de acidez, respectivamente, de 

0,77 a 1,33, 0,86 a 1,40 e 0,86 a 1,27) e de pH, respectivamente, de 4,13 a 3,62, 

4,20 a 3,84 e 4,16 a 3,68. Comparando com os resultados obtidos nas 

formulações similares (GP/AM, GP/GGCMC e AM/GGCMC) do presente estudo, 
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os valores de acidez e pH foram, respectivamente, inferiores e superiores, aos 

encontrados por MEHMOOD et al. (2008).  

Quanto a viscosidade (Tabela 2) das amostras à 30 rpm a formulação 

GP/GG apresentou o maior valor (624 cP) e foi significativamente diferente 

(p>0,05) das demais amostras (PCPS/GG, PCPS/AM, PCPS/GGCMC, GP/AM, 

GP/GGCMC, GG/AM, GG/GGCMC e AM/GGCMC). As formulações PCPS/AM, 

PCPS/GGCMC, GG/AM, GG/GGCMC e AM/GGCMC foram significativamente 

iguais (p≤0,05) e apresentaram os menores resultados para viscosidade a 30 rpm. 

De acordo com WEBER (2005), na fabricação de iogurte e queijos processados, a 

goma guar fornece uma textura macia e reduz a sinérese, resultados similares 

foram obtidos nas formulações GP/GG e GP/GGCMC (Tabela 2) mostrando boa 

consistência e excelente retenção de água (com ausência de sinérese).  

Em relação à viscosidade (Tabela 2) das amostras à 60 rpm as 

formulações PCPS/GP, GP/GG e GP/AM foram significativamente  iguais (p≤0,05) 

entre si e, juntamente com a amostra GP/GGCMC apresentaram os maiores 

valores absolutos de viscosidade e ausência de sinérese, diferindo das demais 

amostras (PCPS/GG, PCPS/AM, PCPS/GGCMC, GG/AM, GG/GGCMC e 

AM/GGCMC). As formulações AM/GGCMC, PCPS/GGCMC, GG/GGCMC, 

GG/AM, PCPS/AM e PCPS/GG (em ordem crescente) foram significativamente  

iguais (p≤0,05) e apresentaram os menores resultados para viscosidade a 60 rpm 

(Tabela 2). 

KOKSOY & KILIC (2004) estudaram o uso de estabilizantes na 

estabilização da textura de uma bebida de iogurte, ayran (produzida na Turquia), 

para prevenir a separação de soro durante armazenamento, em que a 

consistência ideal e sem separação de soro são características desejadas. 

Pectina de alto grau de metoxilação, goma guar, goma alfarroba e gelatina em 

diferentes concentrações foram adicionados ao ayran e as amostras foram 

avaliadas quanto às propriedades reológicas e sensoriais e separação do soro 

durante a armazenagem de 15 dias a 48ºC. A goma guar e gelatina mostraram ser 

eficientes nas propriedades avaliadas.  A goma guar, presente nos tratamento 

GP/GG e GP/GGCMC (Tabela 2), proporcionou uma maior viscosidade aparente e 

índice de consistência e impediu separação do soro, similar ao ocorrido em ayran. 

O uso de gelatina, em um nível de 0,25% (formulações GP/GG, GP/GGCMC, 
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PCPS/GP e GP/AM) impediu a separação do soro (Tabela 2), diferente do que 

ocorreu na bebida ayran que somente foi eficaz em um aumento da concentração 

de 0,50% de gelatina (KOKSOY & KILIC, 2004).  

JANHOJ et al. (2008) em seus estudos verificaram que as bebidas de 

iogurte estabilizadas com pectina e carboximetilcelulose (CMC) a 0,3% e 0,5% 

mostraram resultados de viscosidade superiores para o uso do estabilizante a 

0,5%, destacando-se valores de viscosidade superior com o uso de CMC a 0,5%. 

Estes resultados são diferentes dos obtidos no presente estudo para as 

formulações PCPS/GGCMC, GG/GGCMC e AM/GGCMC (Tabela 2) com metade 

da concentração de CMC (0,25%), as quais obtiveram os menores valores de 

viscosidade a 60 rpm quando foi comparado o uso de CMC com os outros 

hidrocolóides utilizados. Observou-se que o tipo de estabilizante e a quantidade 

do mesmo na formulação determinaram a eficiência nas propriedades 

tecnológicas e reológicas do produto.  

Em relação ao percentual de sinérese (Tabela 2), as formulações 

PCPS/GP, GP/GG, GP/AM e GP/GGCMC foram significativamente iguais (p≤0,05) 

entre si, apresentaram ausência de sinérese e consistência similar ao das bebidas 

lácteas fermentadas e iogurte, e diferiram significativamente (p>0,05) das demais 

formulações PCPS/GG, PCPS/AM, PCPS/GGCMC, GG/AM, GG/GGCMC e 

AM/GGCMC. Provavelmente, ocorreu em razão da mistura de gelatina (GP) na 

proporção de 0,25% com os diferentes tipos de estabilizantes/espessantes 

utilizados, ocorrendo melhor retenção de água. As formulações PCPS/GG e 

GG/GGCMC foram significativamente iguais (p≤0,05) entre si  e apresentaram os 

maiores resultados de sinérese, seguidas em ordem decrescente de sinérese das 

formulações GG/AM, PCPS/GGCMC, AM/GGCMC e PCPS/AM (Tabela 2).  

ROSSI et al. (1984) verificaram o corpo inferior do “iogurte de soja” em 

relação aos dos iogurtes tradicionais, mesmo com a adição de sólidos de leite 

desengordurados e gelatina como espessante/estabilizante (concentração 

máxima de 0,5%), e após sete dias de estocagem refrigerada constataram que o 

produto apresentava nítidos sinais de sinérese. Entretanto, discordando dos 

resultados obtidos pelos autores anteriores, a gelatina, usada como 

espessante/estabilizante, na proporção de 0,25%, (formulações PCPS/GP, 

GP/GG, GP/AM e GP/GGCMC) no presente estudo (Tabela 2), apresentou boa 
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retenção de água com ausência de sinérese.  

FISZMAN et al. (1999), estudaram o efeito da adição de gelatina sobre 

a microestrutura dos géis de leite induzidos pelo calor e acidez (90ºC, pH=5,3), 

iogurte com e sem adição de 1,5% de gelatina e com e sem a adição de 5% de 

sólidos de leite, comparando com leite acidificado sem aquecimento (pH=5,3). Os 

resultados dos testes de firmeza indicaram que a adição de 1,5% de gelatina 

desenvolveu sistemas deformáveis bastante firme em todos os casos estudados, 

com um ponto de ruptura definitiva e ausência quase total de sinérese. Os 

iogurtes adicionados de gelatina exibiram comportamento mais firme do que os 

preparados sem a adição. De acordo com os autores, as diferenças nas 

propriedades de firmeza e retenção de água poderiam ser atribuídas à natureza 

da composição das várias amostras, e os resultados obtidos demonstram a 

aptidão da utilização de gelatina para melhorar a qualidade dos produtos lácteos. 

De forma similar, as formulações PCPS/GP, GP/GG, GP/AM e GP/GGCMC 

(Tabela 2), apresentaram firmeza e retenção de água, porém com ausência de 

sinérese.  

MANZANO et al. (2008) avaliaram o efeito da fécula de inhame, amido 

modificado e gelatina como espessantes/estabilizantes em diferentes proporções 

e combinações em “iogurte” de soja, em que as formulações com 0,25% de 

gelatina e 0,25% de amido modificado apresentaram boa consistência e ausência 

de sinérese. Segundo os autores, as gomas e a gelatina são utilizadas como 

espessantes/estabilizantes em iogurtes convencionais, conferindo-lhes melhor 

consistência e redução da sinérese. Resultado similar aos encontrados por eles 

foram obtidos nas formulações PCPS/GP, GP/GG, GP/AM e GP/GGCMC (Tabela 

2) com 0,25% de gelatina.  

Considerando que os tratamentos PCPS/GP, GP/GG, GP/AM e 

GP/GGCMC apresentaram viscosidade/consistência similiar/compatível com 

bebidas lácteas fermentadas e não apresentaram sinérese após processamento 

(Tabela 2), estes foram selecionados e realizaram-se (entre 7 e 15 dias de 

armazenamento) as análises de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas (Tabela 3) e 

aceitação sensorial (Tabelas 5 e 6).  
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TABELA 3 - Valores médios de umidade, cinzas, lipídios e proteínas das amostras 
de bebida láctea fermentada, resultantes de quatro tratamentos, 
obtidas com a mistura de cinco diferentes tipos de estabilizantes 

Tratamentos 

Características 

Umidade  

(% m/m) 

Cinzas  

(% m/m) 

Lipídios  

(% m/m) 

Proteínas  

(% m/m) 

PCPS/GP 80,99 ± 0,05 a 0,54 ± 0,08 a 1,57 ± 0,06 a 2,23 ± 0,12 b 

GP/GG 80,51 ± 0,01 b 0,41 ± 0,02 b 1,33 ± 0,06 b 2,45 ± 0,10 ab  

GP/AM 80,55 ± 0,25 b 0,49 ± 0,01 ab 1,43 ± 0,12 ab 2,60 ± 0,15 a 

GP/GGCMC 80,65 ± 0,20 ab 0,55 ± 0,04 a 1,50 ± 0,00 ab 2,67 ± 0,14 a 

Legenda: PCPS: Proteína com Concentrado Protéico de Soro; GP: Gelatina em Pó, incolor, sem 
sabor; GG: Goma Guar; AM: Amido de Milho; GGCMC: Goma Guar com Carboximetilcelulose 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão  

 

Em relação ao percentual de umidade (Tabela 3), a formulação 

PCPS/GP apresentou o maior valor e diferiu significativamente (p>0,05) das 

formulações GP/GG e GP/AM. THAMER & PENNA (2006) encontraram valores 

entre 17,07% e 17,57% de sólidos totais (82,42% a 82,93% de umidade) nas 

formulações com 50% de soro, superiores aos das formulações PCPS/GP, 

GP/GG, GP/AM e GP/GGCMC. Esta diferença de umidade, provavelmente, 

ocorreu devido às formulações (Tabela 3) terem sido elaboradas com leite integral 

e possuírem assim maior teor de sólidos totais, principalmente devido ao 

conteúdo de lipídios e carboidratos.  

Quanto aos valores de cinzas (Tabela 3), as formulações PCPS/GP e 

GP/GGCMC foram significativamente iguais entre si (p≤0,05) e apresentaram os 

maiores valores quando comparados com a formulação GP/GG. Os resultados 

das formulações PCPS/GP e GP/GGCMC (0,54% e 0,55%) foram similares aos 

dados de cinzas (0,53% a 0,58%) encontrados por THAMER & PENNA (2006), 

nas formulações com 50% de soro lácteo, em que estudaram a caracterização de 

bebidas lácteas funcionais fermentadas por probióticos e acrescidas de prebiótico.  

Em relação ao conteúdo de lipídios (Tabela 3), a formulação PCPS/GP 

apresentou maior teor e diferiu (p>0,05) significativamente da formulação GP/GG 

com menor valor. Entretanto todos os valores (1,33% a 1,57%) foram superiores 
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aos valores de lipídios (0,00% a 0,10%) encontrados por THAMER & PENNA 

(2006) nas formulações com 50% de soro lácteo. Provavelmente, esta diferença 

foi em função da matéria prima utilizada. 

O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) de Bebida 

Láctea (BRASIL, 2005), não estabelece padrão para o teor de gordura de bebidas 

lácteas fermentadas. No entanto, muitos consumidores estão modificando seus 

hábitos alimentares em função da saúde e preferindo alimentos com redução na 

quantidade de gordura. É possível observar ainda que os valores de lipídios 

encontrados são menores que os encontrados para leite, pois a bebida láctea é 

caracterizada pela mistura de leite e soro lácteo, e este último ingrediente 

apresenta reduzido teor de gordura em relação ao primeiro (ANDRADE, 2010).  

Sobre os percentuais de proteínas (Tabela 3), as formulações 

GP/GGCMC e GP/AM apresentaram os maiores percentuais, foram 

significativamente iguais (p≤0,05) entre si, e diferiram (p>0,05) da formulação 

PCPS/GP que apresentou o menor valor. Entretanto todas as formulações 

apresentaram conteúdo de proteína (2,23% a 2,67%) superior a 1,0 g/100 g, 

estando, desta forma, dentro dos padrões recomendados pela legislação 

(BRASIL, 2005) para bebida láctea fermentada com adição de aditivos, podendo, 

portanto, receberem esta denominação e serem comercializadas como tal. 

THAMER & PENNA (2006) encontraram valores de proteínas inferiores (2,18%) 

em bebida láctea fermentada preparada com adição de 50% de soro. 

 

 

3.2 Avaliações microbiológicas das bebidas lácteas fermentadas 

 

Em todas as formulações de bebidas lácteas fermentadas foram 

obtidos o Número Mais Provável/mL (NML/mL) de coliformes a 35ºC e coliformes 

a 45ºC menores que 0,3 NMP/mL. Segundo o RTIQ de Bebidas Lácteas (BRASIL, 

2005), os NMP/mL de coliformes permitidos para bebidas lácteas fermentadas 

são de até 100 NMP/mL de coliformes a 35ºC e 10 NMP/mL de coliformes a 45ºC 

para amostras indicativas. Os resultados mostraram que houve qualidade 

higiênico-sanitária adequada durante todo o processo de elaboração e 

armazenamento das bebidas lácteas fermentadas, com qualidade microbiológica 
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superior à exigida pela legislação.  

 

3.3 Análise sensorial de aceitação das bebidas lácteas fermentadas 

 

Os resultados obtidos no teste de aceitação (Tabela 4), mostraram que 

as amostras PCPS/GP, GP/AM e GP/GGCMC não diferiram (p≤ 0,05) entre si 

para os atributos aparência, aroma, cor e textura e obtiveram maior aceitação 

nesses atributos (p>0,05) quando comparadas com a amostra GP/GG. As médias 

para os atributos aparência e cor, das amostras PCPS/GP, GP/AM e GP/GGCMC, 

ficaram entre os termos “gostei moderadamente” e “gostei muito” (7 a 8), 

enquanto para os atributos aroma e textura ficaram entre os termos “gostei 

levemente” e “gostei moderadamente” (6 a 7). A amostra GP/GG não foi aceita 

pelos provadores ficando as médias, para todos os atributos avaliados, entre os 

termos “desgostei muito e indiferente” (2 a 5).  

 

TABELA 4 - Valores médios de aceitação1 das amostras de bebida láctea 
fermentada, resultantes de quatro tratamentos, obtidas com a 
mistura de cinco diferentes tipos de estabilizantes 

Tratamentos 

Atributos 

Aparência Aroma Cor Textura 

PCPS/GP 7,24 ± 1,20 a 6,46 ± 1,58 a 7,18 ± 1,38 a 7,00 ± 1,55 a 

GP/GG 2,36 ± 1,68 b  5,16 ± 1,80 b 3,54 ± 1,85 b 2,88 ± 1,86 b 

GP/AM 7,36 ± 1,27 a 6,82 ± 1,53 a 7,18 ± 1,45 a 6,62 ± 1,79 a 

GP/GGCMC 7,14 ± 1,25 a 6,12 ± 1,48 a 7,06 ± 1,57 a 6,52 ± 1,89 a 

Legenda: PCPS: Proteína com Concentrado Protéico de Soro; GP: Gelatina em Pó, incolor, sem 
sabor; GG: Goma Guar; AM: Amido de Milho; GGCMC: Goma Guar com Carboximetilcelulose 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05), n = 50 julgadores. 

1
Escala hedônica estruturada de nove pontos (1 = desgostei 

muitíssimo; 9 = gostei muitíssimo). Os valores correspondem à média com estimativa do desvio 
padrão  

 

KUMAR & MISHRA (2004) estudaram o efeito da adição de três 

establizantes (alginato de sódio, gelatina e pectina), nas proporções de 0,2%, 

0,4% e 0,6%, sobre as propriedades físico-químicas, sensoriais e de textura em 

“iogurte de soja” saborizado com manga. Os autores constataram que em relação 

à aceitação sensorial, que o uso da gelatina (GP) (com adição de 0,2% e 0,4%) 

deu melhor efeito na aparência, sabor, cor e textura do “iogurte de soja”, em 
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comparação com os outros estabilizantes utilizados, e apresentou os melhores 

resultados. A formulação com GP/GG não obteve aceitação quanto aos atributos 

avaliados.  

Segundo KOKSOY & KILIC (2004), o uso de goma guar propicia um 

paladar oleoso não adequado para bebida de iogurte (ayran) e interferindo na 

aceitação do produto. Ainda, de acordo com os autores, também o uso de gelatina 

afetou o gosto e o odor de ayran. Contudo, os resultados encontrados no 

presente estudo (Tabela 4) que apresentavam a gelatina (PCPS/GP, GP/AM e 

GP/GGCMC) obtiveram boa aceitação em relação aos atributos de aparência, 

aroma, cor e textura.  

Considerando o índice de aceitação (IA) das amostras (Tabela 5), 

observou-se para os atributos de aparência, cor e textura, que as formulações 

PCPS/GP, GP/AM e GP/GGCMC foram significativamente iguais (p≤0,05) entre si 

e diferiram significativamente da formulação GP/GG (IA inferior a 70%). Entretanto 

a formulação GP/GGCMC também apresentou valor inferior a 70% para o atributo 

aroma, diferente das formulações PCPS/GP e GP/AM com IA superior a 70%. 

Segundo TEIXEIRA et al. (1987) e DUTCOSKY (2011), o produto atingindo um 

percentual igual ou maior que 70% é considerado aceito pelo provador. 

 

TABELA 5 - Índice de aceitação das amostras de bebida láctea fermentada, 
resultantes de quatro tratamentos, obtidas com a mistura de cinco 
diferentes tipos de estabilizantes 

Tratamentos 

Atributos 

Aparência (%) Aroma (%) Cor (%) Textura (%) 

PCPS/GP 80,44 71,78 79,78 77,78 

GP/GG 26,22 57,33 39,33 32,00 

GP/AM 81,78 75,78 79,78 73,56 

GP/GGCMC 79,33 68,00 78,44 72,44 

Legenda: PCPS: Proteína com Concentrado Protéico de Soro; GP: Gelatina em Pó, incolor, sem 
sabor; GG: Goma Guar; AM: Amido de Milho; GGCMC: Goma Guar com Carboximetilcelulose 
Os valores correspondem às percentagens do índice de aceitabilidade para os atributos avaliados, 

n = 50 julgadores 
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As amostras PCPS/GP e GP/AM, independente do atributo avaliado, 

foram bem aceitas pelos consumidores, pois atingiram uma aceitabilidade 

superior a 70%, indicando que são produtos de boa aceitação e com possibilidade 

de comercialização.  

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

As formulações PCPS/GP, GP/GG, GP/AM e GP/GGCMC possuiam 

ausência de sinérese e consistência similiar/compatível com bebidas lácteas 

fermentadas e iogurte. Quanto à ausência de coliformes a 35ºC e a 45ºC os 

resultados das análises microbiológicas mostraram que independente da mistura 

entre os tipos de espessantes/estabilizantes utilizados, todas as formulações de 

bebida láctea fermentada encontravam-se aptas ao consumo, apresentando-se 

dentro dos padrões designados pela legislação para este tipo de produto. Os 

resultados obtidos demonstram que as amostras PCPS/GP e GP/AM 

apresentaram os melhores resultados em termos dos atributos de aceitação, 

índice de aceitabilidade, viscosidade/consistência e ausência de sinérese.  
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CAPÍTULO 4 – COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PREFERÊNCIA 

SENSORIAL DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ELABORADA COM 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SORO LÁCTEO E POLPA DE 

ARATICUM  

 

RESUMO  

 

Foram elaboradas quatorze formulações de bebida láctea fermentada constituídas 
de soro de queijo (50% v/v), leite integral pasteurizado (50% v/v), sendo sete 
formulações com diferentes concentrações de polpa de araticum (5,0%; 7,5%; 
10,0%; 12,5%; 15,0%; 17,5% e 20,0% p/p) e outras sete formulações com 
diferentes concentrações de soro de queijo misturado ao leite(40,0%; 50,0%; 
60,0%; 70,0%; 80,0%; 90,0% e 100,0% v/v). Em todas as formulações foram 
adicionados espessante/estabilizante (0,5% p/v), sacarose (10% p/v) e cultura 
lática. Nas amostras de bebida láctea fermentada foram realizadas as análises 
físico-químicas de pH, acidez em ácido lático, umidade, cinzas, lipídios, proteínas, 
carboidratos totais, sólidos totais e valor calórico; avaliações microbiológicas de 
coliformes a 35ºC e a 45ºC, bolores e leveduras e Salmonella sp.; além das 
análises sensoriais de preferência. Conforme os resultados apresentados todas 
as formulações de bebidas lácteas fermentadas estavam adequadas ao consumo, 
dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente. 
Constatou-se que não houve preferência significativa entre as formulações de 
bebida láctea fermentada em função dos diferentes percentuais de polpa, todas 
foram igualmente preferidas pelos consumidores. Entretanto, quanto ao 
percentual de soro presente, observou-se que as formulações adicionadas de 
40,0%; 50,0%; 60,0% e 70,0% foram mais preferidas quando comparadas com a 
formulação de adicionada de 100% de soro lácteo. 

 
Palavras-chave: Annona crassiflora, exóticos, frutos, leite, nutricional 
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PHYSICO-CHEMICAL COMPOSITION AND SENSORY PREFERENCE OF 

FERMENTED DAIRY DRINK PREPARED WITH DIFFERENT 

CONCENTRATIONS OF WHEY AND ARATICUM PULP 

 

ABSTRACT  

 

Were prepared 14 formulations of fermented dairy drink made of cheese whey 

(50% v/v), pasteurized milk (50% v/v), being seven formulations with different 

concentrations of araticum pulp (5.0%; 7.5%, 10.0%, 12.5%, 15.0%, 17.5% and 

20.0% w/w) and seven other formulations with different concentrations of cheese 

whey mixed with milk (40.0%, 50.0%, 60.0%, 70.0%, 80.0%, 90.0% and 100.0% 

v/v). To all formulations were added thickener/stabilizer (0.5% w/v), sucrose (10% 

w/v) and lactic culture. Were performed in samples of fermented dairy drink, 

physico-chemical analyzes of pH, acidity in lactic acid, moisture, ash, fat, protein, 

total carbohydrates, total solids and caloric value; microbiological evaluations of 

coliforms at 35ºC and 45ºC, yeasts and molds and Salmonella sp., besides the 

sensory analyzes of preference. According to the results, all formulations of 

fermented dairy beverages were suitable for consumption, within the 

microbiological standards established by law. Were found that no significant 

preference among the fermented dairy drink formulations in function of the 

different pulp percentages, they were equally accepted by consumers. However, 

regarding the whey percentage used, were observed that the formulations added 

with 40.0%, 50.0%, 60.0% and 70.0% of whey were preferred instead of the 

formulation added with 100% whey. 

 

Keywords: Annona crassiflora, exotic, fruit, milk, nutritional 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A indústria de alimentos vem se esforçando para oferecer produtos 

novos e inovadores com o objetivo de satisfazer as necessidades do consumidor. 

A crescente demanda por produtos saudáveis tem desafiado o setor de alimentos 

e bebidas (MOREIRA et al., 2010). O desenvolvimento de novos produtos também 

é considerado de grande importância, visto que a relação dieta-saúde representa 

desafio para a ciência e a tecnologia de alimentos, principalmente quando se trata 

de alimentos funcionais (SOARES et al., 2011). O interesse dos consumidores por 

alimentos, que além de nutrir promovam benefícios à saúde, tem aumentado 

continuamente, o que incrementa a busca por componentes naturais conhecidos 

ou não, bem como o desenvolvimento de novos ingredientes, possibilitando 

inovação em produtos alimentícios e a criação de novos nichos de mercado. No 

entanto, características sensoriais têm que ser investigadas, bem como os hábitos 

alimentares específicos da população, que podem se tornar fatores impeditivos 

para inserção dos novos alimentos na dieta usual (JAEKEL et al., 2010). 

Em processos biotecnológicos, algumas fontes alternativas têm sido 

sugeridas, visando, principalmente, a otimização do aproveitamento de resíduos 

industriais e diminuição nos custos de produção. A incorporação do soro de 

queijo, resultante da fabricação de queijos, é uma alternativa de aproveitamento 

nas indústrias de laticínios e tem despertado o interesse de inúmeros 

pesquisadores em todo o mundo devido à sua potencialidade nutricional, 

funcional e econômica.  

Bebidas baseadas em frutas e derivados de leite estão, atualmente, 

recebendo atenção considerável devido ao potencial de crescimento do seu 

mercado, pois além de sensorialmente agradáveis, estas bebidas possuem 

elevado valor nutritivo (ZULUETA et al., 2007).  

Informações a respeito das características químicas e do valor 

nutricional dos frutos do cerrado são ferramentas básicas para avaliação do 

consumo e formulação de novos produtos. No entanto, poucos dados estão 

disponíveis na literatura especializada com relação à composição química destes 

frutos e sua aplicação tecnológica, ressaltando a necessidade de pesquisas 

científicas sobre o assunto (SILVA et al., 2008). Porque é uma planta da savana 
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brasileira, não há cultivo de pomar (pomar cultivado) ou industrialização (BRAGA 

FILHO et al., 2009). O valor alimentício, a possibilidade de processamento e o 

valor ecológico do araticum (SILVA et al., 2001), corrobora o fato de que essa 

frutífera nativa do cerrado apresenta potencial econômico.  

A utilização de frutas regionais, com sabores característicos na 

produção de novos produtos, mostra-se como alternativa para um melhor 

aproveitamento destas frutas. A comercialização é restrita à sua época de safra e 

possuindo alta perecibilidade necessita que seja viabilizada sua utilização 

(ANSELMO et al., 2006). Desta forma, ressalta-se que a formulação de bebida 

láctea fermentada utilizando soro de queijo apresenta-se como forma de 

contribuição para minimizar o problema ambiental causado pelo descarte deste 

efluente. Este fato associado ao valor nutritivo do araticum e do soro lácteo, além 

da utilização de bactérias com potencial probiótico acarretará no desenvolvimento 

de um produto final com características funcionais (MENEZES, 2011). As bebidas 

lácteas fermentadas possuem importante participação no mercado de leites 

fermentados. Um levantamento recente indica que elas representam 25% do total 

desse mercado no Brasil (PFLANZER et al., 2010). A maioria dos produtos lácteos 

disponíveis 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 de produtos lácteos (BORGES et al., 2009).  

Objetivou-se com este trabalho desenvolver uma bebida láctea 

fermentada saborizada com polpa de araticum, avaliar suas características físico-

químicas, qualidade microbiológica, preferência sensorial pelo consumidor e 

verificar a conformidade com a legislação vigente.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Matéria prima  

 

Os ingredientes açúcar, frutos de araticum, espessantes/establizantes 

e o leite pasteurizado com teor de gordura padronizado em 3% foram obtidos no 

mercado varejista do município de Goiânia, GO. O soro de queijo minas frescal foi 

obtido conforme metodologia descrita por HOFMEISTER et al. (2005), ALVES 

(2010) e MARTINS et al. (2012), com algumas modificações: aquecimento de leite 

integral pasteurizado a 35ºC, adição de cloreto de cálcio (solução a 50%) e coalho 

líquido, homogeneização, repouso por 40-50 minutos, coagulação e teste do 

ponto de corte da massa, corte da massa de forma lenta e obtenção de cubos 

grandes (grão nº 1), repouso da massa por 15 minutos, realização de 1ª e 2ª 

mexedura por 15 minutos de forma lenta e suave, dessoragem e obtenção do 

soro.  

 

 

2.2 Obtenção e processamento da polpa de fruta congelada e branqueada  

 

Os frutos de araticum (Annona crassiflora Mart) foram adquiridos em 

feiras livres de Goiânia-GO. Após a recepção/pré-seleção, ocorreu a pré-

lavagem/lavagem e a sanitização/enxágüe, depois efetivou-se a seleção e 

descascamento. Posteriormente, fez-se o despolpamento e o refino da polpa de 

araticum. Amostras da polpa refinada foram congeladas (-25ºC) e outras amostras 

da polpa refinada passaram por um tratamento térmico/branqueamento (50ºC/5 

minutos) (EVANGELISTA, 2001; JAY, 2005) e depois realizou-se o envase e 

fechamento em sacos (de 100 mL ) e potes (de 1 L) de polietileno, com 

congelamento e armazenamento (-25ºC) da polpa até o momento de sua 

utilização e realização das análises.  
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2.3 Análises físico-químicas das polpas de araticum congelada e 

branqueada  

 

Nas amostras de polpa de araticum congelada e branqueada, as 

análises físico-químicas de umidade (%m/m), cinzas (%m/m), lipídios (%m/m), 

proteína total (%m/m), fibra bruta (g/100g), ácido ascórbico/vitamina C (mg/100g), 

pH, acidez titulável (g/100g) e acidez em ácido cítrico (g/100g) foram realizadas 

de acordo com BRASIL (2008). Os sólidos totais foram obtidos pela diferença 

entre o peso total da amostra e o conteúdo de umidade da mesma (CECCHI, 

2007). A percentagem de carboidratos foi calculada por meio do método de 

diferença, em que os carboidratos totais são iguais a quantidade de umidade, 

cinzas, proteínas e lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 2010). O 

cálculo do valor energético total proveniente dos nutrientes foi expresso em 

quilocalorias (kcal), estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, kcal = 

(4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em WILSON et 

al. (1982), BRASIL (2003b) e TACO (2011).  

 

 

2.4 Avaliações microbiológicas das polpas de araticum congelada e 

branqueada  

 

As determinações microbiológicas foram realizadas na polpa de 

araticum de acordo com metodologia descrita por APHA (2001), em que se 

avaliou o Número Mais Provável/mL (NMP/mL) de coliformes a 35ºC e coliformes 

a 45ºC, contagem de bolores e leveduras e pesquisa de Salmonella sp., de 

acordo com os parâmetros microbiológicos preconizados pela legislação para 

polpa de fruta (BRASIL, 2000; BRASIL, 2001). Todas as análises foram realizadas 

em triplicata. 

 

 

 

 

 



 104 

2.5 Formulação das bebidas lácteas fermentadas  

 

Foram elaboradas sete formulações de bebidas lácteas fermentadas 

constituídas de soro de queijo (50% v/v), leite integral pasteurizado (50% v/v), 

0,50% p/v de espessante/estabilizante (mistura de 0,25% de gelatina e 0,25% de 

proteína/concentrado protéico de soro) obtido em estudo preliminar anterior, 

sacarose (10% p/v), cultura lática (cultivo lácteo de inoculação direta, Sacco® 

Lyofast Y450 B, constituído por cepas de Streptococcus salivarius ssp. 

thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus com dosagem de cinco 

unidades de coagulação (5UC) para 500 L de leite) e diferentes concentrações de 

polpa de araticum (%p/p): T1: 5,0%; T2: 7,5%; T3: 10,0%; T4: 12,5%; T5: 15,0%; 

T6: 17,5% e T7: 20,0%.  

Foram desenvolvidas, também, sete formulações de bebida láctea 

fermentada constituídas de 0,50% p/v de espessante/estabilizante (mistura de 

0,25% de gelatina e 0,25% de proteína/concentrado protéico de soro) obtido em 

estudo preliminar anterior, sacarose (10% p/v), cultura lática (cultivo lácteo de 

inoculação direta, Sacco® Lyofast Y450 B, constituído por cepas de 

Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus com dosagem de cinco unidades de coagulação (5UC) para 500 L de 

leite) e soro de queijo nas proporções de 40% (T40); 50% (T50); 60% (T60); 70% 

(T70); 80% (T80); 90% (T90); 100% (T100) e leite pasteurizado necessário para 

completar 100% (%v/v) da mistura (soro:leite). Não foram adicionados às 

formulações aromatizantes, corantes e nem conservantes.  

 

 

2.6 Elaboração das bebidas lácteas fermentadas  

 

O processamento das bebidas lácteas fermentadas foi baseado na 

metodologia descrita por SANTOS et al. (2008), com algumas modificações. 

Posteriormente, à mistura de leite e soro, foram adicionados sacarose e 

espessantes/establizantes, e esta foi pasteurizada a 65°C por 30 minutos e 

resfriada até 43ºC. Em seguida foi adicionado o cultivo lácteo de inoculação 

direta, Sacco® Lyofast Y450 constituído por cepas de Streptococcus salivarius 
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ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. Depois foi realizada 

homogeneização e incubação a 43ºC por um período médio de cinco horas. A 

fermentação da bebida láctea ocorreu até o pH do meio atingir valores de 4,3 

(±0,25). Este intervalo de pH foi determinado em função das características 

sensoriais e de conservação do produto. Após a fermentação, a bebida láctea foi 

mantida sob refrigeração a temperatura de 4± 1°C, por 12 horas, sendo o coágulo 

quebrado por meio de agitação manual após o final desse período. Depois da 

quebra do coágulo foi adicionado a polpa de araticum (nas formulações com polpa 

de fruta) e homogeneizada. Após estarem prontas, realizou-se o envase das 

bebidas lácteas fermentadas em garrafas transparentes de polietileno (1 L e 140 

m L) e armazenamento a 4± 1ºC, até o momento da realização das análises.  

 

2.7 Análises físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas  

 

As análises físico-químicas de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, 

pH e acidez titulável foram determinadas de acordo com BRASIL (2006). O 

percentual de umidade foi determinado pelo método gravimétrico com emprego 

de calor, aquecimento a 105°C. A percentagem de cinzas foi determinada 

gravimetricamente por incineração em forno mufla a 550°C. O teor de lipídios foi 

avaliado gravimetricamente após extração em frascos de Mojonnier. O conteúdo 

de proteína total foi determinado pelo método micro-Kjeldahl, utilizando o fator de 

conversão de nitrogênio para proteína igual a 6,38. O valor de pH foi determinado 

utilizando-se potenciômetro previamente calibrado. A percentagem de acidez 

titulável foi determinada através de titulação da amostra e os resultados foram 

expressos em porcentagem de ácido lático. Os sólidos totais foram obtidos pela 

diferença entre o peso total da amostra e o conteúdo de umidade em base úmida 

da mesma (CECCHI, 2007). A percentagem de carboidratos foi calculada por meio 

do método de diferença, onde os carboidratos totais são iguais a quantidade de 

umidade, cinzas, proteínas e lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 

2010). O cálculo do valor energético total proveniente dos nutrientes foi expresso 

em quilocalorias (kcal), estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, 

kcal = (4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em 

WILSON et al. (1982), BRASIL (2003b) e TACO (2011).  
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2.8 Avaliações microbiológicas das bebidas lácteas fermentadas 

 

As determinações microbiológicas foram realizadas de acordo com 

metodologia descrita por BRASIL (2003a), em que se avaliou a presença de 

coliformes a 35ºC e coliformes a 45ºC, de acordo com os parâmetros 

microbiológicos preconizados pela legislação para bebidas lácteas fermentadas 

(BRASIL, 2005). Todas as análises foram realizadas em triplicata.  

 

 

2.9 Análise sensorial das bebidas lácteas fermentadas 

 

As formulações de bebida láctea fermentada foram analisadas pelo 

teste de ordenação-preferência (ANEXO C), em que cinquenta provadores não-

treinados avaliaram as amostras. A cada provador foram oferecidas, 

simultaneamente, sete amostras, acondicionadas em copos plásticos descartáveis 

(50 mL) de cor branca, devidamente codificados com números de três dígitos. As 

amostras foram avaliadas à temperatura de refrigeração e servidas em cabines 

individuais, iluminadas com luz branca, sendo solicitado aos provadores que 

ordenassem as amostras em ordem crescente de preferência atribuindo 1 (menor 

preferência) até 7 (maior preferência), respectivamente. Os procedimentos e as 

condições ambientais da análise sensorial estão de acordo com as 

recomendações de MINIM (2010). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/UFG, protocolo nº 038/12 (ANEXO S). 

 

 

2.10 Delineamento experimental e análise estatística  

 

Em relação às determinações físico-químicas, os resultados foram 

submetidos à análise de variância e as diferenças das médias comparadas por 

teste de Tukey ao nível de 5% de significância, utilizando-se o software R versão 

2.11.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). Os resultados das análises 

microbiológicas foram avaliados de forma descritiva. Os resultados das análises 

sensoriais foram analisados através do teste de Friedman (Tabela de NEWELL & 
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MAC FARLANE), segundo MINIM (2010). Foi utilizado o delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com três repetições. Todas as 

determinações físico-químicas e microbiológicas, nas amostras foram realizadas 

em triplicata. Os parâmetros físico-químicos foram correlacionados por meio da 

Análise de Correlação de Pearson, em relação aos diferentes percentuais de soro 

lácteo e polpa de araticum, em que foi medido o grau e a direção de correlação.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Determinações físico-químicas da polpa de araticum congelada e 

branqueada 

 

Os resultados das determinações físico-químicas da polpa de araticum 

congelada e branqueada estão apresentados na Tabela 1. Observa-se que os 

valores de pH, umidade, proteína, fibra bruta e ácido ascórbico foram superiores 

(p>0,05) nas amostras de polpa congelada em comparação com as amostras de 

polpa branqueada, enquanto os valores de cinzas, lipídios, acidez total, acidez em 

ácido cítrico, sólidos totais, carboidratos totais e valor calórico foram maiores na 

polpa branqueada (p>0,05). Provavelmente, isto ocorreu devido à perda de 

umidade e concentração de sólidos nas amostras de polpa branqueada, com a 

aplicação do tratamento térmico.  
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TABELA 1 - Determinações de pH, acidez total, acidez em ácido cítrico, umidade, 
cinzas, lipídios, proteínas, sólidos totais, carboidratos, fibra bruta, 
ácido ascórbico e valor calórico das amostras de polpa de araticum 

Características 
Polpa de araticum 

congelada 

Polpa de araticum 

branqueada 

pH 4,86±0,01a 4,59±0,01b 

Umidade (%) 72,85±0,05a 70,46±0,43b 

Proteínas (%) 1,93±0,01a 1,64±0,07b 

Fibra bruta (%) 2,35±0,09a 1,96±0,16b 

Ácido ascórbico (mg/100g) 2,23±0,11a 1,75±0,01b 

Cinzas (%) 0,56±0,03b 0,79±0,02a 

Lipídios (%) 2,57±0,18b 3,92±0,03a 

Acidez total titulável (%) 7,77±0,06b 8,61±0,01a 

Acidez em ácido cítrico (%) 0,50±0,01b 0,55±0,00a 

Sólidos totais (%) 27,15±0,05b 29,54±0,43a 

Carboidratos totais (%) 19,74±0,16b 21,22±0,59a 

Valor calórico (kcal) 109,84±1,04b 126,76±2,10a 

Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio padrão. Médias 
seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05)  

 

Comparando-se os resultados (Tabela 1) com o estudo de SILVA et al. 

(2008), que também analisaram a composição dos frutos de araticum, os autores 

obtiveram valor energético total (90,47 kcal), proteínas (1,22±0,04%) e 

carboidratos (12,78±0,67%) inferiores, enquanto os valores de umidade 

(76,05±0,16%), fibra (4,72±0,55%) e cinzas (1,37±0,01%) foram superiores aos 

deste estudo. SOUZA et al. (2012) encontraram nas polpas de araticum teores de 

umidade (80,16±0,25%) e ácido ascórbico (59,05±0,46 mg/100 g) superiores, 

enquanto os teores de lipídios (1,84±0,16%), carboidratos (16,31±0,26%), valor 

de energia (85,47±0,11 kcal), fibra (0,13±0,00%), proteínas (0,92±0,02%) e pH 

(4,44±0,04) foram inferiores ao desta pesquisa. As diferenças existentes em 

relação às análises físico-química das amostras dos frutos e das polpas dos frutos 

de araticum podem estar associadas aos locais geográficos de colheita e graus de 

maturação diferenciados.  
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3.2 Avaliação microbiológica da polpa de araticum congelada e branqueada  

 

A avaliação microbiológica das amostras de polpa de araticum 

congelada e branqueada apresentaram resultados dentro dos padrões exigidos 

pela legislação (BRASIL, 2000), em relação aos valores de coliformes a 35ºC 

(<0,3), coliformes a 45ºC (<0,3), bolores e leveduras (4,2x102 UFC/mL e <1,0 

UFC/mL) e Salmonella sp. (ausência). Estes resultados demonstraram a 

qualidade higiênico-sanitária adequada durante todo o processo de obtenção e 

processamento das amostras de polpa. Observou-se que processo de 

branqueamento realizado nas amostras de polpa de araticum levou a uma grande 

redução do número de colônias de bolores e leveduras (<1,0 UFC/mL), quando 

comparado com as amostras de polpa congelada (4,2x102 UFC/mL). Segundo 

BUENO et al. (2002), a baixa contagem microbiana nas polpas pode ser atribuída 

à boa qualidade da matéria-prima empregada na fabricação do produto, além da 

destruição de micro-organismos promovido pelo branqueamento, resfriamento e 

congelamento subsequentes.  

 

 

3.3 Determinações físico-químicas de bebida láctea fermentada elaborada 

com diferentes concentrações de polpa de araticum 

 

Em relação aos parâmetros acidez em ácido lático (0,59% a 0,61%), 

pH (4,24 a 4,33) e carboidratos totais (13,45% a 13,73%), as formulações de 

bebida láctea fermentada (Tabela 2) foram significativamente iguais (p≤0,05) entre 

si. OLIVEIRA et al. (2008) desenvolveram um iogurte de araticum e obtiveram nas 

amostras de iogurte com concentração de 0,0% a 25,0% de polpa de araticum 

valores de pH entre 4,22 e 4,37, similares aos obtidos neste estudo, enquanto os 

valores de acidez em ácido lático entre 0,70% e 0,79% foram superiores. As 

formulações com 5,0%; 7,5% e 10,0% de polpa apresentaram os menores 

percentuais de valor calórico e diferiram (p>0,05) significativamente das 

formulações com 17,5% e 20,0% de polpa com os maiores valores (Tabela 2). 
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TABELA 2 - Determinações de acidez em ácido lático, pH, sólidos totais, 
carboidratos totais e valor calórico das amostras de bebida láctea 
fermentada elaborada com diferentes concentrações de polpa de 
araticum branqueada 

Tratamentos 

Características 

Acidez  

(%) 
pH 

Sólidos totais 

(%) 

Carboidratos 

totais (%) 

Valor calórico 

(kcal) 

T1 0,59±0,00a 4,24±0,04a 18,50±0,10b 13,73±0,10a 85,04±0,46c 

T2 0,60±0,01a 4,25±0,04a 18,55±0,14ab 13,45±0,41a 85,58±0,45c 

T3 0,60±0,02a 4,25±0,04a 18,84±0,57ab 13,56±0,77a 87,03±1,94bc 

T4 0,60±0,02a 4,26±0,06a 19,19±0,20ab 13,72±0,24a 88,61±0,59abc 

T5 0,60±0,03a 4,28±0,03a 19,31±068ab 13,58±0,88a 90,04±1,72ab 

T6 0,61±0,01a 4,28±0,01a 19,44±0,65ab 13,47±0,70a 90,94±2,25a 

T7 0,61±0,03a 4,33±0,04a 19,73±0,09a 13,53±0,29a 92,31±0,27a 

Legenda: T1: 5,0%; T2: 7,5%; T3: 10,0%; T4: 12,5%; T5: 15,0%; T6: 17,5% e T7: 20,0% de polpa  
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão  

 

A formulação T1 apresentou menor teor de sólidos totais (18,50%) e 

maior teor de umidade (81,50%) diferindo (p>0,05) significativamente da 

formulação T7 com maior teor de sólidos totais (19,73%) e menor valor percentual 

de umidade (80,27%), enquanto as demais formulações foram significativamente 

iguais (p≤0,05) entre si e não diferiram também das amostras T1 e T7 tanto para 

os valores sólidos totais como para os valores de umidade (Tabelas 2 e 4). 

Correlacionando os parâmetros físico-químicos (acidez, pH, sólidos 

totais, carboidratos totais e valor calórico), em relação ao aumento de percentual 

de polpa nos diferentes tratamentos, observou-se que na medida em que houve 

aumento  do teor de sólidos o valor calórico também  foi significativamente  mais 

elevado (Tabelas 2 e 3).    
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TABELA 3 – Correlação entre os parâmetros acidez, pH, sólidos totais, 
carboidratos e valor calórico das amostras de bebida láctea 
fermentada elaborada com diferentes concentrações de polpa de 
araticum branqueada 

Correlação Coeficiente de correlação Significância* 

Acidez e pH 0,7906   0,0343 

Acidez e sólidos totais 0,8276   0,0216 

Acidez e carboidratos -0,6682   0,1008 

Acidez e valor calórico 0,8509   0,0152 

pH e sólidos totais 0,9005    <0,01 

pH e carboidratos -0,344   0,4499 

pH e valor calórico 0,909    <0,01 

Sólidos totais e carboidratos -0,2265   0,6253 

Sólidos totais e valor calórico 0,9948    <0,01 

Carboidratos e valor calórico -0,3016   0,5109 

*Correlação de Pearson 

 

A formulação T7 apresentou o maior percentual de cinzas (0,63%), 

lipídios (2,40%) e proteínas (3,18%) e diferiu significativamente (p>0,05) da 

formulação T1 (Tabelas 4) que apresentou o menor percentual (0,40%, 1,83% e 

2,53%). Os valores de proteínas (Tabela 4), independente da formulação, 

encontravam-se acima do teor mínimo (1,0%) exigido pela legislação (BRASIL, 

2005).  

Observou-se que com o aumento da concentração de polpa houve 

redução no teor de umidade (Tabela 4), enquanto as percentagens de cinzas, 

lipídios e proteínas aumentaram com o aumento da concentração de polpa. As 

formulações com 5,0% e 20,0% de polpa diferiram significativamente entre si 

(p>0,05). 
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TABELA 4 - Determinações de umidade, cinzas, lipídios e proteínas das amostras 
de bebida láctea fermentada elaborada com diferentes concentrações 
de polpa de araticum branqueada 

Tratamentos 
Características 

Umidade (%) Cinzas(%) Lipídios (%) Proteínas (%) 

T1 81,50±0,10a 0,40±0,01d 1,83±0,12d 2,53±0,12d 

T2 81,45±0,14ab 0,49±0,04cd 1,93±0,15cd 2,67±0,12cd 

T3 81,16±0,57ab 0,51±0,02bc 2,03±0,12bcd 2,74±0,16cd 

T4 80,81±0,20ab 0,53±0,01bc 2,13±0,06abcd 2,80±0,04bcd 

T5 80,69±0,68ab 0,54±0,02abc 2,20±0,10abc 2,99±0,21abc 

T6 80,56±0,65ab 0,59±0,06ab 2,27±0,15ab 3,11±0,10ab 

T7 80,27±0,09b 0,63±0,05a 2,40±0,10a 3,18±0,07a 

Legenda: T1: 5,0%; T2: 7,5%; T3: 10,0%; T4: 12,5%; T5: 15,0%; T6: 17,5% e T7: 20,0% de polpa 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão. 

 

Correlacionando os parâmetros físico-químicos (umidade, cinzas, 

lipídios e proteínas), em relação ao aumento de percentual de polpa nos 

diferentes tratamentos, observou-se que na medida em que houve aumento  do 

teor de sólidos (percentuais de polpa) os valores de umidade reduziram enquanto 

os valores de  cinzas, lipídios e proteínas aumentaram significativamente (Tabelas 

4 e 5). 

 

TABELA 5 – Correlação entre os parâmetros umidade, cinzas, lipídios e proteínas 
das amostras de bebida láctea fermentada elaborada com diferentes 
concentrações de polpa de araticum branqueada 

Correlação Coeficiente de correlação Significância* 

Umidade e cinzas -0,9281 <0,01 

Umidade e lipídios -0,9902 <0,01 

Umidade e proteínas -0,9622 <0,01 

Cinzas e lipídios 0,9685 <0,01 

Cinzas e proteínas  0,9554 <0,01 

Lipídios e proteínas 0,9812 <0,01 

*Correlação de Pearson 
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3.4 Determinações físico-químicas de bebida láctea fermentada elaborada 

com diferentes concentrações de soro  

 

Em relação ao aumento do percentual de soro de queijo nas diferentes 

formulações ocorreu redução da acidez expressa em % ácido lático e, 

consequentemente, aumento do pH. As bebidas formuladas com 40% e 50% de 

soro (Tabela 6) tinham os maiores valores de acidez (0,64% e 0,63%) e menores 

valores de pH (4,13 a 4,18) e foram significativamente diferentes (p>0,05) das 

bebidas formuladas com 100% de soro com o menor valor de acidez (0,22%) e 

maior de pH (4,88).  

 

TABELA 6 - Determinações de acidez em ácido lático, pH, sólidos totais, 
carboidratos totais e valor calórico das amostras de bebida láctea 
fermentada elaborada com diferentes concentrações de soro lácteo 

Tratamentos 

Características 

Acidez (%) pH 
Sólidos totais 

(%) 

Carboidratos 

totais (%) 

Valor calórico 

(kcal) 

T40 0,64±0,00a 4,13±0,01f 19,14±0,03a 13,71±0,19a 83,79±0,42a 

T50 0,63±0,00a 4,18±0,01e 18,63±0,03b 13,80±0,18a 80,65±0,29b 

T60 0,56±0,02b 4,21±0,01de 18,34±0,09c 13,83±0,14a 78,15±0,81c 

T70 0,53±0,00b 4,23±0,01d 17,78±0,24d 14,17±0,21a 74,71±1,32d 

T80 0,47±0,00c 4,27±0,02c 17,10±0,04e 14,04±0,26a 70,59±0,80e 

T90 0,32±0,00d 4,56±0,01b 16,76±0,04f 14,08±0,18a 67,91±0,38f 

T100 0,22±0,00e 4,88±0,01a 16,23±0,05g 14,20±0,09a 64,13±0,38g 

Legenda: T40: 40% ; T50: 50%; T60: 60%; T70: 70%; T80: 80%; T90: 90%; T100:100% de soro 
lácteo  
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão  

 

ANDRADE (2010), avaliando diferentes marcas de bebida láctea, 

observou que tinham pH médio inferior a 4,6, considerado o ponto isoelétrico da 

caseína. As formulações contendo 40% a 90% de soro (Tabela 6) possuiam pH 

abaixo desse valor. Considerando que as amostras de bebidas lácteas 

fermentadas foram analisadas dentro de quinze dias do prazo de validade, 

valores de pH mais baixos eram esperados. Segundo THAMER & PENNA (2006), 
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as diferenças nos valores de pH nos diferentes produtos podem estar 

relacionadas à porcentagem de soro lácteo utilizado, à atividade da cultura lática 

utilizada, ao valor de pH estabelecido para finalizar a fermentação, à adição de 

diferentes ingredientes e ao tempo de armazenamento. Ao verificarem o pH de 

bebidas lácteas fermentadas elaboradas com 30%, 40% e 50% de soro, ALMEIDA 

et al. (2001) encontraram os valores médios de 4,63, 4,56 e 4,61, 

respectivamente. Esses valores foram superiores aos das formulações T40 a T80 

(4,13 a 4,27) descritos no presente trabalho (Tabela 6), uma vez que foram 

aferidos logo após a fermentação das bebidas lácteas. OLIVEIRA et al. (2006), ao 

verificar o pH de bebidas lácteas fermentadas enriquecidas de ferro, preparadas 

com concentrações de 10%; 30% e 50% de soro lácteo e estocadas por sete dias 

a 4ºC, encontraram valores de pH de 4,13 a 4,20, que condizem com os 

encontrados nas formulações T40 a T70. Os baixos valores médios de pH 

encontrados, também, provavelmente, contribuíram para inibir o crescimento de 

micro-organismos indesejáveis nas bebidas lácteas fermentadas.  

Não existe padrão determinado para acidez titulável no RTIQ de Bebida 

Láctea para bebidas lácteas fermentadas. No entanto, as amostras formuladas 

com 40%, 50% e 60% de soro apresentam médias de acidez titulável (Tabela 6) 

em consonância com o RTIQ de Leites Fermentados (BRASIL, 2007), que 

preconiza como acidez titulável mínima o valor de 60ºD. Resultados de acidez 

titulável semelhantes aos das formulações com 40% a 70% de soro (0,64 a 0,53) 

foram obtidos por ALMEIDA et al. (2001) em bebidas lácteas fermentadas com 

cultura de iogurte elaboradas com 30%, 40% e 50% de soro lácteo armazenadas 

por 28 dias (0,54% a 0,66%). Quanto ao teor de carboidratos totais (13,71% à 

14,20%) constatou-se que todas as formulações de bebida láctea fermentada 

foram significativamente iguais (p≤0,05) entre si (Tabela 6). 

Correlacionando os parâmetros físico-químicos (acidez, pH, sólidos 

totais, carboidratos totais e valor calórico), em relação ao aumento de percentual 

de soro lácteo nos diferentes tratamentos, observou-se que na medida em que 

houve redução  do teor de sólidos ocorreu, respectivamente, elevação nos valores 

de pH  (correlação negativa)  e diminuição nos teores de acidez e valor calórico 

(correlação positiva),  ambas as correlações foram significativas (Tabelas 6 e 7). 
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TABELA 7 – Correlação entre os parâmetros acidez, pH, sólidos totais, 
carboidratos e valor calórico das amostras de bebida láctea 
fermentada elaborada com diferentes concentrações de soro 
lácteo 

Correlação Coeficiente de correlação Significância* 

Acidez e pH -0,9635    <0,01 

Acidez e sólidos totais 0,9561    <0,01 

Acidez e carboidratos -0,7951   0,0326 

Acidez e valor calórico 0,9631    <0,01 

pH e sólidos totais -0,8688 0.0111 

pH e carboidratos 0,6992   0,0804 

pH e valor calórico -0,8793    <0,01 

Sólidos totais e carboidratos -0,8825    <0,01 

Sólidos totais e valor calórico 0,9994    <0,01 

Carboidratos e valor calórico -0,8826    <0,01 

*Correlação de Pearson 

 

O percentual de umidade (Tabela 8) aumentou com o acréscimo da 

concentração de soro de queijo nas diferentes formulações de bebida láctea, 

enquanto houve redução nos teores de sólidos totais e valor calórico (Tabela 6). 

Independente da concentração de soro presente todas as formulações foram 

significativamente diferentes (p>0,05) entre si para os parâmetros de umidade, 

sólidos totais e valor calórico (Tabelas 6 e 8). A substituição de parte da 

quantidade de leite (40% a 100%) por soro contribuiu também para obtenção de 

um produto com menor valor calórico (83,79-64,13%). A adição de soro resultou 

em um produto (bebida láctea) com menores teores de sólidos totais (19,14-

16,23%), proteínas (2,97-1,38%), lipídios (1,90-0,20%) e valor calórico (83,79- 

64,13%) (Tabelas 6 e 8).  
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TABELA 8 - Determinações de umidade, cinzas, lipídios e proteínas das amostras 
de bebida láctea fermentada elaborada com diferentes concentrações 
de soro lácteo 

Tratamentos 
Características 

Umidade (%) Cinzas (%) Lipídios (%) Proteínas (%) 

T40 80,86±0,03g 0,56±0,02a 1,90±0,10a 2,97±0,07a 

T50 81,37±0,03f 0,55±0,03a 1,67±0,06ab 2,61±0,13b 

T60 81,66±0,09e 0,55±0,00a 1,40±0,10bc 2,56±0,11b 

T70 82,22±0,24d 0,54±0,03a 1,15±0,05c 1,92±0,01c 

T80 82,90±0,04c 0,54±0,02a 0,87±0,15d 1,65±0,12d 

T90 83,24±0,04b 0,53±0,03a 0,60±0,10d 1,55±0,06de 

T100 83,77±0,05a 0,45±0,03b 0,20±0,10e 1,38±0,09e 

Legenda: T40: 40% ; T50: 50%; T60: 60%; T70: 70%; T80: 80%; T90: 90%; T100:100% de soro 
lácteo. Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do 
desvio padrão  

 

O RTIQ de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) não define critérios para os 

teores percentuais de umidade e extrato seco total, por isso, com base na 

legislação brasileira não é possível comparar os resultados. Os resultados de 

sólidos totais (19,14 a 16,76%) e umidade (80,86 a 83,24%) obtidos nas 

formulações com adição de 40% a 90% de soro (Tabela 6 e 8) são similares aos 

teores de sólidos totais (18,82 a 16,75%) e umidade (81,18 a 83,25%) descritos 

por ANDRADE (2010) para bebida láctea. Os valores de umidade encontrados 

para as amostras de bebida láctea (Tabela 8) são menores que os encontrados 

para leite, ao passo que os valores encontrados para sólidos totais se mostram 

superiores. Isso é explicado pelos aditivos (açúcares e espessantes) utilizados na 

tecnologia de fabricação das bebidas lácteas, que ocasionam um incremento no 

teor de sólidos totais e contribuem para diminuir o teor de umidade desses 

produtos.  

Com o aumento do percentual de soro de queijo nas formulações 

(Tabela 8) houve redução nos percentuais de cinzas (0,56 a 0,45%), lipídios (1,90 

a 0,20%) e proteínas (2,97 a 1,38%). ALMEIDA et al. (2001) elaboraram bebidas 

lácteas fermentadas com 30, 40 e 50% de soro lácteo e verificaram redução no 

teor percentual de gordura de 1,92%, 1,76% e 1,59%, respectivamente. Esses 

resultados foram semelhantes aos encontrados nas formulações com 40% e 50% 
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de soro (Tabela 8). OLIVEIRA et al. (2006) ao avaliarem o teor de gordura de 

bebidas lácteas fermentadas preparadas com 10%, 30% e 50% de soro lácteo e 

enriquecidas com ferro, verificaram que as mesmas apresentavam redução nos 

valores de gordura de 2,6%, 2,0% e 1,6%, respectivamente. A adição de soro em 

bebidas lácteas pode ajudar na aceitação da bebida láctea, pois segundo 

ANDRADE (2010), muitos consumidores estão modificando seus hábitos 

alimentares em função da saúde e preferindo alimentos com reduzido teor de 

gordura. 

Os valores de proteínas (Tabela 8) nas formulações com 40% e 50% 

de soro foram superiores aos encontrados por ALMEIDA et al. (2001), que 

obtiveram os teores médios de 2,14%, 1,97% e 1,94% para bebidas lácteas 

fermentadas elaboradas com 30%, 40% e 50% de soro lácteo, respectivamente. 

THAMER & PENNA (2006), ao analisarem bebidas lácteas probióticas de 

diferentes formulações, encontraram teores de proteína variando entre 1,93% e 

2,46% e OLIVEIRA et al. (2006) ao analisar o teor de proteína de bebidas lácteas 

fermentadas enriquecidas de ferro com diferentes concentrações de soro, 

verificaram que os valores oscilaram entre 1,65% a 2,08%. Os teores de proteínas 

(Tabela 8) obtidos nas formulações T60 a T80 (2,56-1,65%) foram similares aos 

valores anteriores (1,65-2,46%) informados pelos autores. O padrão mínimo para 

proteína estabelecido no RTIQ de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) é de 1,7% para 

bebidas lácteas fermentadas sem adições, 1,4% para bebidas lácteas 

fermentadas adicionadas de leite (s) fermentado (s) e 1,0% para bebidas lácteas 

fermentadas com adições ou bebida láctea fermentada com produto (s) ou 

substância (s) alimentícia (s). Os valores de proteínas, independente da 

formulação, encontravam-se acima do teor mínimo (1,0%) exigido pela legislação 

(BRASIL, 2005).  

Em relação aos teores de lipídios e proteínas as formulações T40 à 

T70 apresentaram os maiores percentuais, respectivamente, de 1,90 à 1,15 e 

2,97 à 1,92, e foram significativamente diferente (p>0,05) das formulações T80 à 

T100 com os menores valores de lipídios e proteínas, respectivamente, de 0,87 à 

0,20 e 1,65 à 1,38 (Tabela 8).  
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Correlacionando os parâmetros físico-químicos (umidade, cinzas, 

lipídios e proteínas), em relação ao aumento de percentual de soro lácteo nos 

diferentes tratamentos, observou-se que na medida em que houve elevação nos 

valores de umidade  ocorreu diminuição nos teores de cinzas, lipídios e proteínas 

(correlação negativa), correlações significativas. Entretanto os valores de cinzas, 

lipídos e proteínas aumentaram proprocionamente com os teores de soro lácteo 

(correlação positiva), as correlações também foram significativas (Tabelas 8 e 9). 

 

TABELA 9 – Correlação entre os parâmetros umidade, cinzas, lipídios e proteínas 
das amostras de bebida láctea fermentada elaborada com diferentes 
concentrações de soro lácteo 

Correlação Coeficiente de correlação Significância* 

Umidade e cinzas -0,7898   0,0346 

Umidade e lipídios -0,9946    <0,01 

Umidade e proteínas -0,9808    <0,01 

Cinzas e lipídios 0,8315   0,0204 

Cinzas e proteínas  0,7043   0,0773 

Lipídios e proteínas 0,9628    <0,01 

*Correlação de Pearson 

 

 

3.5 Avaliações microbiológicas de bebida láctea fermentada elaboradas com 

e sem polpa de araticum  

 

As análises microbiológicas realizadas, em todas as amostras de 

bebida láctea fermentada, indicaram que os resultados das determinações de 

coliformes a 35ºC e a 45ºC apresentaram, ambos, valores de <0,3 NMP/mL, 

estando, portanto, dentro dos padrões de referência da legislação em vigor 

(máximo de 102 e 10 NMP/mL, respectivamente) (BRASIL, 2005). Logo, todas as 

formulações de bebida láctea estavam aptas para o consumo e indicaram práticas 

adequadas e controle rigoroso de qualidade durante a fabricação dos produtos.  
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No RTIQ de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) não é exigida a pesquisa 

de bolores e leveduras para bebidas lácteas fermentadas. Também, OLIVEIRA et 

al. (2008), em sua pesquisa sobre o desenvolvimento de formulação de iogurte de 

araticum e estudo da aceitação sensorial, encontraram valores de coliformes 

inferiores aos limites estabelecidos pela legislação, indicando condições sanitárias 

satisfatórias. 

TEBALDI et al. (2007) avaliaram a qualidade microbiológica de bebidas 

lácteas fermentadas adquiridas no comércio varejista do sul de Minas Gerais, os 

autores não detectaram a presença de bolores e leveduras nas amostras de 

bebidas lácteas fermentadas analisadas, resultado semelhante ao encontrado 

neste trabalho.   

No entanto, RODRIGUES & SANTOS (2007), analisando a qualidade 

microbiológica de iogurtes e bebidas lácteas fermentadas, comercializadas em 

Uberlândia-MG, observaram que 28,57% das bebidas lácteas fermentadas 

analisadas estavam contaminadas com bolores e leveduras. Isso indica falhas na 

aplicação das Boas Práticas de Fabricação durante o processo de produção, que 

pode reduzir a vida útil dos produtos e colocar em risco a saúde do consumidor.  

 

 

3.6 Análise sensorial de preferência das bebidas lácteas fermentadas  

 

Nos testes de preferência-ordenação das amostras pelos 

consumidores constatou-se que não houve preferência significativa (p≤0,05) entre 

as formulações de bebida láctea fermentada em função dos diferentes 

percentuais de polpa, ou seja, todas as amostras foram igualmente preferidas 

pelos consumidores (Tabela 10). Provavelmente, isto ocorreu devido ao grande 

número de amostras servidas aos provadores, levando a saturação das papilas 

gustativas dos consumidores, sendo determinantes na resposta dos provadores. 

Nas formulações das bebidas lácteas fermentadas adicionadas com 

40%; 50%; 60%; 70% e 80% de soro, com aplicação dos testes de preferência-

ordenação das amostras pelos consumidores, constatou-se que não houve 

preferência significativa (p≤0,05) entre elas, sendo a amostra com 100% de soro a 
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menos preferida (Tabela 10). Entretanto as formulações T40, T50, T60 e T70 

apresentaram, em termos de valores absolutos, os maiores valores de soma das 

ordens (Tabela 10). Observou-se que as formulações com os maiores percentuais 

de soro foram menos preferidas pelos provadores em termos de valores 

absolutos, talvez um dos fatores que influenciaram estes resultados foi o teor de 

umidade das formulações, pois, provavelmente, estas amostras apresentaram-se, 

visualmente, com menor consistência/viscosidade. 

 

TABELA 10 - Valores médios da soma das ordens de preferência sensorial entre 
as amostras de bebida láctea fermentada elaborada com diferentes 
percentagens de polpa de araticum e concentrações de soro 

Tratamentos 
Soma das ordens Tratamentos Soma das ordens 

T1 190a T40 247a 

T2 197a T50 244a 

T3 195a T60 211ab 

T4 212a T70 224ab 

T5 213a T80 184abc 

T6 197a T90 167bc 

T7 196a T100 123c 

Legenda 1: T1: 5,0%; T2: 7,5%; T3: 10,0%; T4: 12,5%; T5: 15,0%; T6: 17,5% e T7: 20,0% de 
polpa 
Legenda 2: T40: 40% ; T50: 50%; T60: 60%; T70: 70%; T80: 80%; T90: 90%; T100:100% de soro 
lácteo 
Soma das ordens na mesma coluna e com letras iguais não diferem (p≤0,05) significativamente 
entre si (quanto à preferência), pelo teste de Friedman, n = 50 julgadores. Os valores 

correspondem à soma das ordens. 
 

CALDEIRA et al. (2010) avaliaram as características físico-químicas, 

sensoriais e microbiológicas de bebidas lácteas elaboradas com leite de búfala e 

diferentes níveis de iogurte e soro lácteo. Em seus estudos, somente as amostras 

formuladas com 10% e 20% de soro não diferiram significativamente entre si 

(P≤0,05), sendo consideradas como as mais preferidas pelos julgadores, todas as 

demais combinações com 30%, 40% e 50% de soro lácteo apresentaram 

diferença significativa de preferência.  

ROCHA (2008), avaliando as características físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais de bebidas lácteas elaboradas com leite de búfala e 
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diferentes níveis de iogurte e soro de queijo (nas concentrações de 10, 20, 30, 40 

e 50%), verificou que os níveis de soro contidos nas bebidas lácteas influenciaram 

no teste sensorial de preferência pelos julgadores, pois de acordo com as 

frequências das notas totais julgadas pelos provadores, por meio do teste de 

ordenação da preferência, a ordem de preferência foi 10% de soro (29% da 

preferência), 20% de soro (26% da preferência), 30% de soro (20% da 

preferência), 40% de soro (16% da preferência), 50% de soro (9% da 

preferência). 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os valores de proteínas obtidos nas formulações de bebida láctea 

fermentada, independente da concentração de soro e de polpa presente, 

indicaram teor mínimo dentro da legislação (acima de 1,0%). Em relação à 

segurança alimentar, todas as formulações de bebida láctea fermentada 

encontravam-se dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação 

vigente. Constatou-se que não houve preferência significativa entre as 

formulações de bebida láctea fermentada em relação aos diferentes percentuais 

de polpa. Quanto ao percentual de soro presente, observou-se que as 

formulações T40, T50, T60 e T70 foram as mais preferidas quando comparadas 

com a formulação T100 menos preferida. 
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CAPÍTULO 5 – ACEITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ELABORADA COM DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES DE SORO LÁCTEO E POLPA DE ARATICUM 

 

RESUMO  

 

Foram elaboradas doze formulações de bebida láctea fermentada constituídas de 
três percentagens de polpa de araticum (5,0; 7,5 e 10,0%) e quatro concentrações 
de soro (40, 50, 60 e 70%), além das amostras controle (iogurte sem polpa). Em 
todas as formulações de bebida láctea fermentada e amostras controle foram 
adicionados estabilizante (0,5% p/v), sacarose (10% p/v) e cultura lática. Foi 
avaliada a composição físico-química, aceitação e preferência sensorial, índice de 
aceitabilidade, intenção de compra e qualidade microbiológica das amostras. Os 
valores de proteínas obtidos nas formulações de bebida láctea fermentada, 
independente da concentração de soro e de polpa presente, indicaram teor 
mínimo acima do exigido pela legislação (acima de 1,0%). Todas as formulações 
de bebida láctea fermentada encontravam-se dentro dos padrões microbiológicos 
estabelecidos pela legislação vigente, sendo indicativo de práticas adequadas e 
controle rigoroso de qualidade durante a fabricação, estando assim, adequadas 
ao consumo. Todas as formulações de bebidas lácteas tinham bactérias láticas 
acima de 106 UFC/mL, sendo consideradas bebidas lácteas fermentadas de 
acordo com a legislação vigente. Constatou-se que todas as formulações de 
bebida láctea fermentada, independente dos percentuais de polpa e soro lácteo, 
foram igualmente preferidas pelos consumidores. Em relação à intenção de 
compra todas a doze formulações de bebida láctea fermentada foram 
significativamente iguais entre si. As formulações com 40% de soro lácteo e 
independente do percentual de polpa utilizado, em relação aos seis atributos de 
aceitação avaliados, apresentaram os maiores valores absolutos de aceitação 
sensorial, quando comparadas com as demais formulações de bebida láctea 
fermentada. 

 
Palavras-chave: Annona crassiflora, composição, leite, nutricional, sensorial 
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ACCEPTANCE AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF 

FERMENTED DAIRY DRINK PREPARED WITH DIFFERENT 

CONCENTRATIONS OF WHEY AND ARATICUM PULP 

 

ABSTRACT  

 

Were prepared 12 formulations of fermented dairy drink constituted of three 
proportions of araticum pulp (5.0; 7.5 and 10.0%), and four concentrations of whey 
(40; 50; 60 and 70%), besides the control samples (yogurt without pulp). Were 
added stabilizer (0.5% w/v), sucrose (10% w/v) and lactic culture to all 
formulations of fermented dairy drink and control samples. Were evaluated the 
physico-chemical composition, acceptance and sensory preference, acceptability 
index, purchase intent and microbiological quality of the samples. The amount of 
protein verified in the fermented dairy drink formulations, regardless of whey and 
pulp concentration used, indicated minimum content above to that required by 
legislation (over 1.0%). All formulations of fermented dairy drink were within the 
microbiological standards established by law, which is indicative of appropriate 
practices and strict quality control during manufacturing and, thus, adequacy  for 
consumption. All formulations showed lactic acid bacteria above 106 UFC/mL, 
being considered dairy drinks fermented according to the current legislation. Were 
found that all fermented dairy drink formulations were accepted by consumers, 
regardless of the percentage of pulp and whey used. . Regarding the intention to 
purchase, all twelve fermented dairy drink formulations were significantly equal. 
The formulations with 40% whey, regardless the percentage of pulp used, showed 
the highest absolute values of sensory acceptability in function of the six 
acceptance attributes evaluated. 
 

Keywords: Annona crassiflora, composition, milk, nutritional, sensory  
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1 INTRODUÇÃO  

 

No mundo inteiro existe o cultivo e a fabricação de uma grande 

variedade de alimentos produzidos para o consumo da população humana 

(DAMIANI et al., 2011). Na elaboração de produtos alimentícios, conhecer a 

composição físico-química dos alimentos é um aspecto relevante no 

desenvolvimento de novos produtos (SOLER et al., 2011). LIMA et al. (2007) 

ressaltaram que a composição química dos alimentos é necessária para verificar 

a adequação nutricional do produto à dieta, além de contribuir para a indústria de 

alimentos e para o planejamento agropecuário. 

O consumo e utilização de frutas, sucos e polpas de frutas tropicais do 

cerrado têm aumentado entre os consumidores. A incorporação dos frutos do 

cerrado no setor de sucos e polpas proporciona o desenvolvimento social, 

ecológico e ambiental do cerrado por meio da valorização de frutas nativas da 

região (ROESLER et al., 2007). Nos últimos anos, uma grande variedade de 

produtos de fruta de efeitos benéficos para a saúde têm sido desenvolvidos e 

comercializados. No entanto, apenas informações limitadas sobre os compostos 

nutricionais e bioativos das frutas tropicais, especialmente as espécies mais 

exóticas, já estão disponíveis (BOTERO et al., 2007). Esses frutos exóticos 

representam uma oportunidade para os produtores locais terem acesso a 

mercados especiais, onde os consumidores apreciam o caráter exótico desses 

produtos e a presença de compostos bioativos, os quais são capazes de prevenir 

doenças degenerativas (ALVES et al., 2008).  

O consumo de frutas exóticas e seu processamento estão aumentando 

no mundo devido à melhoria nas técnicas de preservação, aos sistemas de 

transporte, ao marketing e a sensibilização dos consumidores em função dos 

benefícios a saúde do corpo. As frutas tropicais e exóticas são ricas em 

compostos bioativos, como constituintes fenólicos, carotenóides, vitaminas e fibra 

dietéica (AYALA-ZAVALA et al., 2011). A grande maioria da pesquisa básica é 

realizada em países em que estas frutas são cultivadas principalmente nos países 

em desenvolvimento. Devido às limitações dos vários recursos, o potencial anti-

diabético e anti-obesidade de frutas exóticas é sub-estudado. Frutas exóticas têm 

vários componentes bioativos com potenciais benefícios a saúde, incluindo anti-
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diabético, anti-obesidade, anti-oxidante e anti-inflamatório. Além disso, os 

componentes de frutas exóticas são alvos claramente atraentes para a 

comunidade científica desenvolver novos compostos anti-diabéticos e anti-obesos 

para futuro tratamento/prevenção destas doenças com risco de vida 

(DEVALARAJA et al., 2011). 

No Brasil, o bioma Cerrado representa uma região muito rica em 

biodiversidade destacando-se pelos frutos nativos, que oferecem elevado valor 

nutritivo. Embora a maioria dos brasileiros pouco conheça sobre os frutos do 

Cerrado, eles podem ser alimentos com potencial destinados a programas de 

combate à desnutrição no Brasil (MORZELLE et. al., 2011). A vegetação dos 

cerrados brasileiros apresenta grande variedade de espécies nativas, com 

elevado e diversificado número de frutíferas. O araticum (Annona crassiflora) é 

uma espécie frutífera da família Annonaceae, nativa da região dos cerrados, com 

ocorrência em todo o Estado de Goiás (BRAGA FILHO et al., 2005). A aplicação 

alimentar contribui para o aproveitamento dos produtos regionais, incrementa o 

desenvolvimento de alternativas alimentícias e valoriza a causa da preservação e 

desenvolvimento sustentável das áreas nativas do cerrado (SOARES JÚNIOR et 

al., 2007). 

Indústrias de laticínios geram resíduos líquidos significativos, dos quais 

o soro de queijo é o mais abundante. Além do aspecto da poluição ambiental, a 

imersão do soro de queijo constitui uma perda significativa como alimento, pois 

retém cerca de 55% dos nutrientes totais do leite (ALMEIDA et al., 2001; SUÁREZ 

et al., 2009; PESCUMA et al., 2010).  

A substituição parcial de leite por soro de queijo líquido na fabricação 

de leite fermentado pode ser uma alternativa racional, a fim de incorporar este 

subproduto na alimentação humana (CASTRO et al., 2009). Recentemente, a 

demanda por soro de queijo começou a aumentar com a notícia dos benefícios 

que as proteínas de alta qualidade encontradas no soro podem oferecer às 

crianças, adultos e idosos (KOSSEVA et al., 2009). 

Bebidas ricas em nutrientes estão ganhando popularidade devido ao 

desejo dos consumidores por bebidas e uma alimentação saudável, enquanto 

experimenta sabores novos e exóticos, e ao mesmo tempo, devido ao foco das 

indústrias para a produção de bebidas com a alegação de saúde como um 
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parâmetro de diferenciação (SABBE et al., 2009). O aproveitamento de frutas 

tropicais e soro lácteo na elaboração de produtos lácteos tem sido estudado no 

intuito de valorizar e agregar maior valor nutricional a tais preparações (ROCHA et 

al., 2005).  

Bebidas lácticas fermentadas são os produtos lácteos fabricados 

utilizando leite e/ou derivados de leite com ou sem a adição de outros 

ingredientes em que a base láctica representa no mínimo 51% (p/p) do total dos 

ingredientes utilizados (BRASIL, 2005). Bebidas lácteas à base de soro de queijo 

representam um segmento emergente de produtos lácteos não-convencionais que 

necessitam de caracterização sensorial, física e química para controle de 

qualidade e desenvolvimento de produtos (GALLARDO-ESCAMILLA et al., 2007).  

Objetivou-se com este trabalho desenvolver uma bebida láctea 

fermentada elaborada com diferentes concentrações de soro lácteo e polpa de 

araticum, para avaliar suas características físico-químicas; aceitação, preferência 

sensorial e intenção de compra pelo consumidor; a qualidade microbiológica, 

além de verificar a conformidade do produto com a legislação vigente. 

 

  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Matéria prima  

 

O açúcar, frutos de araticum, establizantes e o leite pasteurizado com 

teor de gordura padronizado em 3% foram obtidos do mercado varejista do 

município de Goiânia, GO. O soro de queijo minas frescal foi obtido conforme 

metodologia descrita por HOFMEISTER et al. (2005), ALVES (2010) e MARTINS 

et al. (2012), com algumas modificações: aquecimento de leite integral 

pasteurizado a 35ºC, adição de cloreto de cálcio (solução a 50%) e coalho líquido, 

homogeneização, repouso por 40-50 minutos, coagulação e teste do ponto de 

corte da massa, corte da massa de forma lenta e obtenção de cubos grandes 

(grão nº 1), repouso da massa por 15 minutos, realização de 1ª e 2ª mexedura por 

15 minutos de forma lenta e suave, dessoragem e obtenção do soro. 
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2.2 Obtenção e processamento da polpa de fruta congelada e branqueada  

 

Os frutos de araticum (Annona crassiflora Mart) foram adquiridos em 

feiras livres de Goiânia-GO. Após a recepção/pré-seleção ocorreu a pré-

lavagem/lavagem e a sanitização/enxágüe, depois efetivou-se a seleção e 

descascamento. Posteriormente fez-se o despolpamento e refino da polpa de 

araticum. Amostras da polpa refinada foram congeladas (-25ºC) e outras amostras 

da polpa refinada passaram por um tratamento térmico/branqueamento (50ºC/5 

minutos) (EVANGELISTA, 2001; JAY, 2005) e depois realizou-se o envase e 

fechamento em sacos (de 100 mL ) e potes (de 1 L) de polietileno, com 

congelamento e armazenamento (-25ºC) da polpa até o momento de sua 

utilização e realização das análises. 

 

 

2.3 Análises físico-químicas das polpas de araticum congelada e 

branqueada  

 

Nas amostras de polpa de araticum congelada e branqueada as 

análises físico-químicas de umidade (%m/m), cinzas (%m/m), lipídios (%m/m), 

proteína total (%m/m), fibra bruta (g/100g), ácido ascórbico/vitamina C (mg/100g), 

pH, acidez titulável (g/100g) e acidez em ácido cítrico (g/100g) foram realizadas 

de acordo com BRASIL (2008). Os sólidos totais foram obtidos pela diferença 

entre o peso total da amostra e o conteúdo de umidade da mesma (CECCHI, 

2007). A percentagem de carboidratos foi calculada por meio do método de 

diferença, onde os carboidratos totais são iguais a quantidade de umidade, 

cinzas, proteínas e lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 2010). O 

cálculo do valor energético total proveniente dos nutrientes foi expresso em 

quilocalorias (kcal), estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, kcal = 

(4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em WILSON et 

al. (1982), BRASIL (2003b) e TACO (2011).  
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2.4 Avaliações microbiológicas das polpas de araticum congelada e 

branqueada  

 

As determinações microbiológicas foram realizadas na polpa de 

araticum de acordo com metodologia descrita por (APHA, 2001), em que se 

avaliou o Número Mais Provável/mL (NMP/mL) de coliformes a 35ºC e coliformes 

a 45ºC, contagem de bolores e leveduras e pesquisa de Salmonella sp., de 

acordo com os parâmetros microbiológicos preconizados pela legislação para 

polpa de fruta BRASIL (2000) e BRASIL (2001). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

 

2.5 Formulação das bebidas lácteas fermentadas  

 

Foram elaboradas doze formulações de bebidas lácteas fermentadas 

constituídas de espessantes (0,5% p/v), sacarose (10% p/v), cultura lática (cultivo 

lácteo de inoculação direta, Sacco® Lyofast Y450 B, constituído por cepas de 

Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus com dosagem de cinco unidades de coagulação (5UC) para 500 L de 

leite), quatro concentrações de soro lácteo (%v/v), leite integral pasteurizado (% 

v/v), três concentrações de polpa de araticum (% p/p) e amostra controle (iogurte 

saborizado com 10% de açúcar, acrescido de 0,5% p/v de estabilizante e cultura 

lática, sem polpa): P5S40: 5,0% polpa, 40% soro e 60% leite; P7.5S40: 7,5% 

polpa, 40% soro e 60%l eite; P10S40: 10,0% polpa, 40% soro e 60%l eite; P5S50: 

5,0% polpa, 50% soro e 50% leite; P7.5S50: 7,5% polpa, 50% soro e 50% leite; 

P10S50: 10,0% polpa, 50% soro e 50% leite; P5S60: 5,0% polpa, 60% soro e 

40% leite; P7.5S60: 7,5% polpa, 60% soro e 40% leite; P10S60: 10,0% polpa, 

60% soro e 40% leite; P5S70: 5,0% polpa, 70% soro e 30% leite; P7.5S70: 7,5% 

polpa, 70% soro e 30% leite; P10S70: 10,0% polpa, 70% soro e 30% leite e 

Controle: 0%polpa, 0%soro e 100% leite. Em todas as formulações não foram 

adicionados aromatizantes, corantes e nem conservantes.  
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2.6 Elaboração das bebidas lácteas fermentadas  

 

O processamento das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle 

foi baseado na metodologia descrita por SANTOS et al. (2008), com algumas 

modificações. Posteriormente, à mistura de leite e soro, foram adicionados 

sacarose e establizantes, e esta foi pasteurizada a 65°C por 30 minutos e 

resfriada até 43ºC. Em seguida foi adicionado o cultivo lácteo de inoculação 

direta, Sacco® Lyofast Y450 constituído por cepas de Streptococcus salivarius 

ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. Depois foi realizada 

homogeneização e incubação a 43ºC por um período médio de cinco horas. A 

fermentação da bebida láctea ocorreu até o pH do meio atingir valores de 4,3 

(±0,25). Este intervalo de pH foi determinado em função das características 

sensoriais e de conservação do produto. Após a fermentação, a bebida láctea foi 

mantida sob refrigeração a temperatura de 4± 1°C, por 12 horas, sendo o coágulo 

quebrado por meio de agitação manual após o final desse período. Depois da 

quebra do coágulo foi adicionado a polpa de araticum (nas formulações com polpa 

de araticum) e homogeneizada. Após estarem prontas, realizou-se o envase das 

bebidas lácteas fermentadas em garrafas transparentes de polietileno (1 L e 140 

mL) e armazenamento a 4± 1ºC, até o momento da realização das análises. 

 

  

2.7 Análises físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas e amostras 

controle 

 

As análises físico-químicas de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, 

pH e acidez titulável foram determinadas de acordo com BRASIL (2006). O 

conteúdo de fibra bruta total foi determinado segundo BRASIL (2008). O 

percentual de umidade foi determinado pelo método gravimétrico com emprego 

de calor, aquecimento a 105°C. A percentagem de cinzas foram determinadas 

gravimetricamente por incineração em forno mufla a 550°C. O teor de lipídios foi 

avaliado gravimetricamente após extração em frascos de Mojonnier. O conteúdo 

de proteína total foi determinado pelo método micro-Kjeldahl, utilizando o fator de 

conversão de nitrogênio para proteína igual a 6,38. O valor de pH foi determinado 
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utilizando-se potenciômetro previamente calibrado. A percentagem de acidez 

titulável foi determinada através de titulação da amostra e os resultados foram 

expressos em porcentagem de ácido lático. Os sólidos totais foram obtidos pela 

diferença entre o peso total da amostra e o conteúdo de umidade em base úmida 

da mesma (CECCHI, 2007). A percentagem de carboidratos foi calculada por meio 

do método de diferença, onde os carboidratos totais são iguais a quantidade de 

umidade, cinzas, proteínas e lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 

2010). O cálculo do valor energético total proveniente dos nutrientes foi expresso 

em quilocalorias (kcal), estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, 

kcal = (4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em 

WILSON et al. (1982), BRASIL (2003b) e TACO (2011).  

 

 

2.8 Avaliações microbiológicas das bebidas lácteas fermentadas e amostras 

controle  

 

As determinações microbiológicas foram realizadas de acordo com 

metodologia descrita por BRASIL (2003a), em que se avaliou a presença de 

coliformes a 35ºC e coliformes a 45ºC, de acordo com os parâmetros 

microbiológicos preconizados pela legislação para bebidas lácteas fermentadas e 

iogurte (BRASIL, 2005). As determinações microbiológicas de bactérias láticas 

viáveis e Salmonella sp foram realizadas de acordo com metodologia descrita por 

APHA (2001). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

2.9 Análise sensorial das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle  

 

As amostras de bebida láctea fermentada foram analisadas pelo teste 

de aceitação utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos (ANEXO D), 

cujos extremos corresponderam a “desgostei muitíssimo” (1) e gostei muitíssimo 

(9) e intenção de compra, utilizando escala de atitude de cinco pontos (ANEXO 

D), cujos extremos corresponderam a “eu certamente não compraria” (1) e eu 

certamente compraria (5). Um total de cinquenta provadores não-treinados 
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avaliaram os atributos de aparência, aroma, consistência, cor, impressão global e 

sabor das bebidas elaboradas bem como expressaram a intenção de compra. O 

teste baseou-se em apresentar as amostras ao provador de forma monádica, 

estando estes em cabines individuais e iluminadas com luz branca. As amostras 

foram oferecidas em copos plásticos descartáveis (50 mL) de cor branca, 

codificados com três dígitos numéricos e avaliadas à temperatura de refrigeração 

(MINIM, 2010).  

O cálculo do índice de aceitabilidade (IA) para avaliação dos atributos 

de aceitação (aparência, aroma, consistência, cor, impressão global e sabor) das 

bebidas lácteas fermentadas, foi realizado considerando-se a nota máxima 

alcançada pelo produto que está sendo analisado como 100% e a pontuação 

média (em %) será o IA (TEIXEIRA et al., 1987). Para o cálculo do IA do produto 

foi adotada a expressão: IA (%)=A x 100/B, onde A=nota média obtida para o 

produto, e B=nota máxima dada ao produto. O produto atingindo um percentual 

igual ou maior que 70% será considerado aceito pelos provadores, sendo assim 

um IA de boa repercussão para a amostra (TEIXEIRA et al., 1987; DUTCOSKY, 

2011). 

As formulações de bebida láctea fermentada foram analisadas pelo 

teste de ordenação-preferência (ANEXO E), em que cinquenta provadores não-

treinados avaliaram as amostras. A cada provador foram oferecidas, 

simultaneamente, doze amostras (3 % de polpa: 4 % de soro), acondicionados em 

copos plásticos descartáveis (50 mL) de cor branca, devidamente codificados com 

números de três dígitos, sendo solicitado aos provadores que ordenassem as 

amostras em ordem crescente de preferência (da menos para a mais preferida), 

estando estes em cabines individuais e iluminadas com luz branca, e as amostras 

foram avaliadas à temperatura de refrigeração. Foram atribuídas às amostras 

ordens de 1 (menor preferência) até 12 (maior preferência), respectivamente. Os 

procedimentos e as condições ambientais da análise sensorial estão de acordo 

com MINIM (2010). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/UFG, protocolo nº 038/12 (ANEXO S).  
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2.10 Delineamento experimental e análise estatística  

 

Em relação às determinações físico-químicas e aos testes sensoriais 

de aceitação os resultados foram submetidos à análise de variância e as 

diferenças das médias comparadas por teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância, utilizando-se o software R versão 2.11.1 (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2010). Os resultados das análises microbiológicas foram avaliados de 

forma descritiva. Os resultados das análises sensoriais de ordenação-preferência 

foram analisados através do teste de Friedman (Tabela de NEWELL & MAC 

FARLANE), segundo MINIM (2010). Foi utilizado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado, com três repetições (do processamento) por tipo de 

tratamento. Todas as determinações físico-químicas e microbiológicas, nas 

amostras foram realizadas em triplicata. Nas análises físico-químicas e de 

aceitação sensorial, foram determinados a média e o desvio-padrão. Os 

parâmetros físico-químicos foram correlacionados por meio da Análise de 

Correlação de Pearson, em relação aos diferentes percentuais de soro lácteo e 

polpa de araticum, em que foi medido o grau e a direção de correlação. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Determinações físico-químicas da polpa de araticum congelada e 

branqueada 

 

As amostras de polpa de araticum congelada (Tabela 1) para os 

parâmetros de umidade (71,24±0,78%), fibra total (2,00±0,20%) e ácido ascórbico 

(2,72±0,16 mg/100g) apresentou resultados superiores e foi significativamente 

diferente (p>0,05) quando comparada com as amostras de polpa de araticum 

branqueada. Entretanto para os parâmetros de lipídios (3,80±0,06%), acidez total 

(10,03±0,20%), acidez em ácido cítrico (0,64±0,01%), sólidos totais 

(32,32±0,16%), carboidratos totais (24,41±0,24%) e valor calórico (138,96±0,55 

kcal) foram as amostras de polpa de araticum branqueada (Tabela 1) que 

apresentaram os maiores resultados e estes foram significativamente diferente 
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(p>0,05) quando comparados com os valores das amostras de polpa de araticum 

congelada. 

Quanto aos parâmetros de cinzas (0,73% e 0,75%), proteínas (1,79% e 

1,77%) e pH (4,68 e 4,68) as amostras de polpa de araticum congelada e 

branqueada foram significativamente (p≤0,05) iguais entre si. SILVA et al. (2008), 

analisando a composição dos frutos de araticum obtiveram valores de valor 

energético total (90,47 kcal), proteínas (1,22±0,04%) e carboidratos 

(12,78±0,67%) inferiores aos encontrados neste estudo para polpa congelada e 

branqueada (Tabela 1), entretanto os resultados de lipídios (3,83±0,11%), 

umidade (76,05±0,16), fibra (4,72±0,55%) e cinzas (1,37±0,01%) obtidos pelos 

autores foram superiores aos obtidos para polpa congelada no presente estudo. 

 

TABELA 1 - Determinações de umidade, cinzas, lipídios, proteínas, pH, acidez 
total, acidez em ácido cítrico, fibra total, ácido ascórbico, sólidos 
totais, carboidratos totais e valor calórico das amostras de polpa de 
araticum  

Características 
Polpa de araticum 

congelada 

Polpa de araticum 

branqueada 

Umidade (%) 71,24±0,78a 67,68±0,16b 

Cinza (%) 0,73±0,04a 0,75±0,03a 

Lipídeos (%) 3,51±0,05b 3,80±0,06a 

Proteínas (%) 1,79±0,03a 1,77±0,05a 

pH 4,68±0,01a 4,68±0,01a 

Acidez total (%) 8,33±0,11b 10,03±0,20a 

Acidez ácido cítrico (%) 0,54±0,01b 0,64±0,01a 

Fibra total (%) 2,00±0,20a 1,58±0,07b 

Ácido ascórbico (mg/100g) 2,72±0,16a 1,05±0,00b 

Sólidos totais (%) 28,76±0,78b 32,32±0,16a 

Carboidratos totais (%) 20,74±0,77b 24,41±0,24a 

Valor calórico (kcal) 121,70±3,41b 138,96±0,55a 

Médias na mesma linha e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão  
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Os teores de umidade (80,16±0,25%) e ácido ascórbico (59,05±0,46 

mg/100g) presente nas polpas de araticum (marolo), em estudos realizados por 

SOUZA et al. (2012) foram superiores aos obtidos nesta pesquisa (Tabela 1), 

enquanto os teores de cinzas (0,64), lipídios (1,84±0,16%), carboidratos 

(16,31±0,26%), valor de energia (85,47±0,11 kcal), fibra (0,13±0,00%), proteínas 

(0,92±0,02%), acidez em ácido cítrico (0,47%) e pH (4,44±0,04) obtidos por 

SOUZA et al. (2012) foram inferiores ao do presente estudo (Tabela 1). Os valores 

de cinzas (0,61%), extrato etéreo (2,90%), proteínas (1,28%) e valor calórico 

(87,00%) da polpa de araticum, nos estudos de SANO et al. (2008) foram 

inferiores aos obtidos nesta pesquisa (Tabela 1), entretanto os valores de umidade 

(76,32%) foram superiores e os de pH (4,70), fibras (1,66%) e carboidratos totais 

(21,50%) foram similares ao do presente estudo (Tabela 1). VIEIRA et al. (2010) 

informaram que a polpa de araticum possui em sua composição proteína bruta 

(0,4-1,3%), extrato etéreo (1,6-3,0%), carboidratos (10,3-12,8%) e valor calórico 

(52-87%), estes valores são inferiores ao desta pesquisa (Tabela 1), porém os 

valores de fibras (3,8-5,2%) e ácido ascórbico (8,2-21,0%) informados pelos 

autores são superiores aos obtidos neste estudo (Tabela 1) e os de pH (4,70) são 

similares.  

MARTINS (2006) realizou análise físico-química de vários frutos do 

cerrado, nas amostras dos frutos do araticum os valores obtidos foram: 32,33 ± 

0,99% de carboidratos totais; 1,14 ± 0,15% de proteínas; 2,30% de lipídios, 

154,58 kcal de valor calórico; 76,73 ± 0,23% de umidade; 5,21 ± 0,02 de pH; 2,96 

± 0,02% de acidez total e 0,85% ± 0,01% de cinzas. Os valores de proteínas, 

lipídios e acidez total foram inferiores aos obtidos neste estudo (Tabela 1), 

enquanto os valores de pH, umidade, cinzas, carboidratos totais e valor calórico 

foram superiores.  

Segundo SILVA et al. (2009), as composições centesimais com médias 

e o desvio padrão da polpa dos frutos de araticum in natura, congelada e 

branqueada foram, polpa in natura: umidade (76,7±0,23%), proteína 

(1,14±0,15%), lipídeos (1,38±0,20%), carboidratos (32,3±0,98%), cinzas 

(0,90±0,35%), fibras (7,0±0.00%), valor calórico (146,18 kcal); polpa congelada (-

18°C durante 60 dias): umidade (74,2±0,11%), proteína (1,13±0,15%), lipídeos 

(1,04±0,25%), carboidratos (31,25±1,50%), cinzas (0,85±0,50%), fibras 
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(6,8±0.00%), valor calórico (138.88 kcal) e polpa branqueada (78°C por 5 minutos 

em banho-maria): umidade (74,0+0,02%), proteína (1,10±0,00%), lipídeos 

(1,22±0,00%), carboidratos (30,98±1,70%), cinzas (0,76±0,00%), fibras (n.d.), 

valor calórico (139,30 kcal). De um modo geral, não houve diferença marcante 

entre as composições centesimais das amostras de polpa após os processos de 

congelamento e branqueamento. Entretanto, discordando dos resultados 

anteriores obtidos por SILVA et al. (2009), quase a totalidade dos parâmetros 

físico-químicos avaliados neste estudo (Tabela 1), mostraram que as amostras de 

polpa de araticum congelada e branqueada diferiram entre si, exceto os 

parâmetro de cinza, proteínas e pH. Os valores de umidade, cinzas, fibras, 

carboidratos totais e valor calórico foram inferiores aos encontrados por SILVA et 

al. (2009), enquanto os valores de lipídios e proteínas (Tabela 1) foram superiores 

aos dos autores.  

As diferenças existentes em relação às análises físico-química das 

amostras dos frutos e das polpas dos frutos de araticum podem estar associadas 

aos locais geográficos de colheita e graus de maturação diferenciados. 

 

 

3.2 Avaliação microbiológica das amostras de polpa de araticum congelada 

e branqueada 

 

A avaliação microbiológica das amostras de polpa de araticum 

congelada e branqueada (Tabela 2) demonstraram a qualidade higiênico-sanitária 

adequada durante todo o processo de obtenção e processamento das amostras 

de polpa, pois apresentaram resultados de coliformes a 35ºC e a 45ºC, bolores e 

leveduras e Salmonella sp. dentro dos padrões de referência exigidos pela 

legislação vigente (BRASIL, 2000). Entretanto o branqueamento realizado nas 

amostras de polpa de araticum levou a uma grande redução do número de 

colônias de bolores e leveduras presentes (<1,0 UFC/mL), quando comparado 

com as amostras de polpa congelada (2,2x103 UFC/mL) (Tabela 2).  
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TABELA 2 - Determinações microbiológicas das amostras de polpa de araticum 
congelada e branqueada  

Determinações 

Polpa 

congelada 

Polpa 

branqueada 
*Valores de 

referência 

Coliformes a 35ºC NMP/mL <0,3 <0,3 ---------- 

Coliformes a 45ºC NMP/mL <0,3 <0,3 Máximo 1 

Bolores e leveduras UFC/mL 2,2x103 <1,0 Máximo 5x103 

Salmonella sp./25mL. Ausência Ausência Ausência 

Os valores correspondem à média de três repetições 
*Padrões de referência segundo Instrução Normativa nº 01 de 07/01/00 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento 

 

A baixa contagem microbiana nas polpas pode ser atribuída à boa 

qualidade da matéria-prima empregada na fabricação do produto, além da 

destruição de micro-organismos promovido pelo branqueamento, resfriamento e 

congelamento subseqüentes (BUENO et al., 2002).  

 
 
 
3.3 Determinações físico-químicas de bebida láctea fermentada e amostras 

controle  

 

Nas formulações de bebida láctea fermentada com o aumento do 

percentual de soro lácteo (40 a 70%) e diminuição do conteúdo de leite, ocorreu 

um aumento nos teores de umidade e redução nos teores de cinzas, lipídios, 

proteínas (Tabela 3) em comparação com a amostra controle. Os resultados 

anteriores foram esperados uma vez que houve redução do teor de sólidos nas 

amostras concomitante com a diminuição do teor de leite e aumento de soro 

látceo nas amostras. Entretanto, quando se leva em consideração os diferentes 

percentuais de polpa de araticum utilizados, para cada percentual de soro de 

queijo empregado (40 a 70%), observou-se que em consequência do aumento no 

teor de sólidos (5,0 a 10,0% de polpa) ocorreu redução no teor de umidade e 

aumento nos teores de cinzas, lipídios, proteínas e fibra total em termos de 

valores absolutos nas formulações de bebida láctea fermentada (Tabela 3).  
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As formulações P5S40; P7.5S40; P10S40 apresentaram os maiores 

valores absolutos de lipídios e proteínas em comparação com as demais 

formulações de bebida láctea fermentada (Tabela 3).  

 

TABELA 3 - Determinações de umidade, cinzas, lipídios, proteínas e fibra total das 
amostras de bebida láctea fermentada elaborada com diferentes 
concentrações de soro e polpa de araticum e amostras controle 

Tratamentos Umidade (%) Cinzas (%) Lipídios (%) Proteínas (%) Fibra total (%) 

Controle 79,02±0,27h 0,65±0,01ab 3,03±0,06a 3,63±0,42a 0,00±0,00f 

P5S40 80,26±0,16g 0,61±0,01bc 1,97±0,21bcd 2,49±0,07bcd 0,24±0,02bcd 

P7.5S40 80,23±0,17g 0,64±0,01ab 2,07±0,15bc 2,52±0,13bc 0,27±0,03ab 

P10S40 80,00±0,09g 0,67±0,01a 2,17±0,06b 2,57±0,10b 0,30±0,02ab 

P5S50 81,67±0,06de 0,57±0,02de 1,73±0,06defg 2,25±0,33bcde 0,20±0,01cde 

P7.5S50 81,62±0,10e 0,58±0,02cd 1,77±0,06cdef 2,28±0,13bcde 0,28±0,01ab 

P10S50 81,15±0,03f 0,60±0,01cd 1,87±0,06bcde 2,30±0,04bcde 0,30±0,02ab 

P5S60 82,22±0,02abc 0,54±0,01ef 1,43±0,06ghi 1,93±0,10e 0,18±0,02de 

P7.5S60 82,08±0,16bcd 0,56±0,01de 1,50±0,10fgh 2,01±0,04de 0,27±0,02ab 

P10S60 81,98±0,20cde 0,57±0,01de 1,60±0,10efgh 2,03±0,10cde 0,33±0,03a 

P5S70 82,57±0,05a 0,49±0,01g 1,10±0,10j 1,83±0,04e 0,15±0,01e 

P7.5S70 82,45±0,10ab 0,51±0,01fg 1,17±0,15ij 1,84±0,02e 0,26±0,01abc 

P10S70 82,26±0,16abc 0,53±0,03ef 1,30±0,10hij 1,89±0,08e 0,32±0,07a 

Médias na mesma linha e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão  

 

Correlacionando os parâmetros físico-químicos (umidade, cinzas, 

lipídios e proteínas), em relação ao aumento de percentual de soro lácteo nos 

diferentes tratamentos, observou-se que na medida em que houve elevação nos 

valores de umidade  ocorreu diminuição nos teores de cinzas, lipídios e proteínas 

(correlação negativa), correlações significativas. Entretanto, com a redução dos 

valores de cinzas, devido ao aumento nos percentuais de soro lácteo, os teores 

de lipídos e proteínas também reduziram (correlação positiva), as correlações 

também foram significativas (Tabelas 3 e 4). 
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TABELA 4 – Correlação entre os parâmetros umidade, cinzas, lipídios, proteínas  
e fibra total das amostras de bebida láctea fermentada elaborada 
com diferentes concentrações de soro e polpa de araticum e 
amostras controle 

Correlação Coeficiente de correlação Significância* 

Umidade e cinzas -0,9269    <0,01 

Umidade e lipídios -0,9548    <0,01 

Umidade e proteínas -0,9342    <0,01 

Umidade e fibra total 0,3661   0,2186 

Cinzas e lipídios 0,8891    <0,01 

Cinzas e proteínas 0,8045    <0,01 

Cinzas e fibra total -0,0757   0,8059 

Lipídios e proteínas 0,9823    <0,01 

Lipídios e fibra total -0,4635   0,1106 

Proteínas e fibra total -0,5879   0,0346 

*Correlação de Pearson 

 

Com o aumento do percentual de soro lácteo (40% a 70%) ocorreu 

aumento do pH e redução da acidez em ácido lático (Tabela 5). As amostras com 

40% de soro, que apresentaram os menores valores de pH e maiores valores de 

acidez, diferiram significativamente (p<0,05) das amostras com 70% de soro com 

os maiores valores de pH e menores valores de acidez (Tabela 5).  

Observou-se que com o aumento dos percentuais de soro lácteo (40% 

a 70%) presente nas formulações de bebida láctea fermentada ocorreu redução 

nos teores de sólidos totais, carboidratos totais e valor calórico (Tabela 5). 

Entretanto em relação aos diferentes percentuais de polpa (5,0% a 10,0%) das 

formulações de bebida láctea fermentada, com o aumento do teor de polpa 

ocorreu aumento nos teores de sólidos totais e valor calórico (Tabela 5). As 

formulações P5S40; P7.5S40; P10S40 apresentaram os maiores valores 

absolutos de carboidratos totais, sólidos totais e valor calórico em comparação 

com as demais formulações de bebida láctea fermentada (Tabela 5). 
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TABELA 5 - Determinações de pH, acidez em ácido lático, carboidratos totais, 
sólidos totais e valor calórico das amostras de bebida láctea 
fermentada elaborada com diferentes concentrações de soro e polpa 
de araticum e amostras controle 

Tratamentos pH 
Acidez (%) 

ácido lático 

Carboidratos 

totais (%) 

Sólidos totais 

(%) 

Valor calórico 

(kcal) 

Controle 4,16±0,03f 0,85±0,00a 13,67±0,38bc 20,98±0,27a 96,49±1,28a 

P5S40 4,20±0,02ef 0,64±0,00bc 14,43±0,29a 19,74±0,16b 85,38±0,69b 

P7.5S40 4,21±0,04ef 0,64±0,00bc 14,28±0,35ab 19,77±0,17b 85,79±0,20b 

P10S40 4,23±0,02de 0,66±0,01b 14,30±0,04ab 20,00±0,09b 86,97±0,48b 

P5S50 4,25±0,03cde 0,62±0,01c 13,58±0,40bc 18,33±0,06de 78,92±0,20d 

P7.5S50 4,28±0,01cd 0,62±0,01c 13,48±0,18c 18,38±0,10d 78,91±0,63d 

P10S50 4,29±0,03bcd 0,63±0,01c 13,78±0,11abc 18,85±0,03c 81,13±0,22c 

P5S60 4,29±0,01bcd 0,58±0,00d 13,70±0,06bc 17,78±0,02fgh 75,43±0,32ef 

P7.5S60 4,32±0,01bcd 0,58±0,00d 13,58±0,28bc 17,92±0,16efg 75,86±0,42e 

P10S60 4,30±0,03bcd 0,59±0,01d 13,49±0,18c 18,02±0,20def 76,51±1,15e 

P5S70 4,32±0,01bc 0,53±0,01e 13,86±0,13abc 17,43±0,05h 72,66±0,36g 

P7.5S70 4,35±0,01b 0,53±0,00e 13,77±0,24abc 17,55±0,10gh 72,95±0,43g 

P10S70 4,41±0,02a 0,54±0,00e 13,70±0,17bc 17,74±0,16fgh 74,03±0,12fg 

Médias na mesma linha e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão 

 

Correlacionando os parâmetros físico-químicos (acidez, pH, 

carboidratos totais, sólidos totais e valor calórico), em relação ao aumento de 

percentual de soro lácteo nos diferentes tratamentos, observou-se que na medida 

em que houve redução  do teor de sólidos ocorreu, respectivamente, elevação 

nos valores de pH  (correlação negativa)  e diminuição nos teores de acidez e 

valor calórico (correlação positiva),  ambas as correlações foram significativas 

(Tabelas 5 e 6). 
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TABELA 6 – Correlação entre os parâmetros pH, acidez, carboidratos, sólidos 
totais e valor calórico das amostras de bebida láctea fermentada 
elaborada com diferentes concentrações de soro e polpa de 
araticum e amostras controle 

Correlação Coeficiente de correlação Significância* 

pH e acidez -0,8299    <0,01 

pH e carboidratos -0,4479   0,1248 

pH e sólidos totais -0,8753    <0,01 

pH e valor calórico -0,8845    <0,01 

Acidez e carboidratos 0,1281   0,6766 

Acidez e sólidos totais 0,8992    <0,01 

Acidez e valor calórico 0,9516    <0,01 

Carboidratos e sólidos totais 0,5240    0,066 

Carboidratos e valor calórico 0,4118   0,1621 

Sólidos totais e valor calórico 0,9899    <0,01 

*Correlação de Pearson 

 

 

3.4 Avaliações microbiológicas das amostras de bebida láctea fermentada e 

amostras controle  

 

As análises microbiológicas realizadas nas amostras de bebida láctea 

fermentada (Tabela 7) indicaram que os resultados das determinações de 

coliformes a 35ºC e a 45ºC apresentaram valores de NMP/mL dentro dos padrões 

de referência da legislação em vigor (BRASIL, 2005).  
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TABELA 7 - Avaliação da qualidade microbiológica das amostras de bebida láctea 
fermentada elaborada com diferentes concentrações de soro e polpa 
de araticum e amostras controle 

Tratamentos 

Coliformes a 

35ºC 

(NMP/mL) 

Coliformes a 

45ºC 

(NMP/mL) 

Bactérias 

lácteas 

(UFC/mL) 

Bolores e Leveduras 

(UFC/mL) 

Controle <0,3 <0,3 7,1x106 4,0x10 

P5S40 <0,3 <0,3 6,3x106 1,1x102 

P7.5S40 <0,3 <0,3 7,3x106 1,5x102 

P10S40 <0,3 <0,3 6,4x106 5,2x102 

P5S50 <9,3 <0,3 6,5x106 7,2x102 

P7.5S50 <0,36 <0,3 7,3x106 1,0x102 

P10S50 <0,36 <0,3 6,7x106 1,3x103 

P5S60 <0,3 <0,3 6,4x106 4,4x102 

P7.5S60 <0,3 <0,3 7,2x106 1,0x102 

P10S60 <0,3 <0,3 6,6x106 1,2x102 

P5S70 <0,3 <0,3 6,7x106 9,6x102 

P7.5S70 <0,3 <0,3 7,1x106 8,8x102 

P10S70 <0,36 <0,36 6,8x106 7,2x102 

*Valor de referência Máximo 102 Máximo 10 Mínimo 106 _____ 

Os valores correspondem à média de três repetições. *Padrões de referência segundo Instrução 
Normativa nº 16 de 23/08/2005 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

 

No RTIQ de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) não é exigida a pesquisa 

de bolores e leveduras para bebidas lácteas fermentadas, ou seja, não existe 

padrão de referência. Entretanto os resultados de bolores e leveduras (1,0x102-

9,6x102 UFC/mL) obtidos nas formulações de bebidas lácteas (Tabela 7) 

encontram-se dentro dos padrões de referência para polpa de fruta branqueada e 

congelada (5x103 UFC/mL). 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 7), em relação à 

segurança alimentar, todas as formulações encontravam-se dentro dos padrões 

microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente, sendo indicativo de práticas 

adequadas e controle rigoroso de qualidade durante a fabricação das bebidas 

lácteas fermentadas. Conforme os resultados apresentados todas as formulações 

de bebida láctea fermentada analisadas estão adequadas para o consumo. Todas 
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as amostras de bebida láctea fermentada atendem ao RTIQ de Bebida Láctea 

(BRASIL, 2005) pois apresentaram valores acima de 106 UFC/mL de bactérias 

láticas (Tabela 7) e são consideradas como tal.  

 

 

3.5 Análise sensorial de aceitação, preferência, índice de aceitabilidade e 

intenção de compra das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle  

 

Nos testes de preferência-ordenação das amostras pelos 

consumidores constatou-se que não houve preferência significativa (p≤0,05) entre 

as doze formulações de bebida láctea fermentada em função dos diferentes 

percentuais de polpa de araticum e soro lácteo, ou seja, todas as amostras foram 

igualmente preferidas pelos consumidores. Os provadores não conseguiram 

perceber as diferenças devido ao grande número de amostras servidas, pois 

ocorreu saturação das papilas gustativas. 

Os valores médios para os atributos de impressão global e sabor 

referentes a aceitação das amostras de bebida láctea fermentadas revelaram que 

estas foram significativamente iguais (p≤0,05) entre si e diferiram 

significativamente (p>0,05) da amostra controle (Tabela 8). Os valores absolutos 

de aceitação sensorial, das amostras de bebida láctea fermentada, para os 

atributos de impressão global e sabor ficaram entre 6 (gostei levemente) e 7 

(gostei moderadamente), entretanto para as amostras controle os valores para os 

atributos de impressão global e sabor ficaram entre 7 (gostei moderadamente) e 8 

(gostei muito).  

No geral não houve diferença significativa (p≤0,05) entre as 

formulações de bebida láctea fermentada para os seis atributos de aceitação 

sensorial avaliados, e em comparação com a amostra controle obtiveram os 

menores valores absolutos. As formulações com 40% de soro lácteo e 

independente do percentual de polpa utilizado, em relação aos seis atributos de 

aceitação avaliados, apresentaram os maiores valores absolutos de aceitação 

sensorial, quando comparadas com as demais formulações de bebida láctea 

fermentada (Tabela 8). 

Com exceção da amostra P5S70 com valor absoluto de 4,94 
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(indiferente) para o atributo consistência, os valores absolutos de aceitação 

sensorial para os atributos de aparência, aroma, consistência e cor, para as 

demais formulações de bebida láctea fermentada ficaram entre 6 (gostei 

levemente) e 7 (gostei moderadamente), entretanto para as amostras controle os 

valores para os atributos ficaram entre 7 (gostei moderadamente) e 8 (gostei 

muito).  

 

TABELA 8 - Valores médios para atributos de aceitação entre as amostras de 
bebida láctea fermentada elaborada com diferentes percentagens de 
soro e polpa de araticum e amostras controle 

Tratamentos Aparência Aroma Consistência Cor 
Impressão 

Global 
Sabor 

Controle 7,58 a 7,28 a 7,76 a 7,28 a 7,84 a 8,02 a 

P5S40 6,88 ab 6,40 ab 6,24 b 6,46 ab 6,52 b 6,28 b 

P7.5S40 6,66 abc 6,50 ab 6,46 b 6,90 ab 6,44 b 6,04 b 

P10S40 6,54 abc 5,98 b 6,16 bc 6,82 ab 6,34 b 5,92 b 

P5S50 6,20 bc 6,06 b 5,78 bc 6,12 b 6,02 b 5,70 b 

P7.5S50 6,14 bc 6,36 ab 5,96 bc 6,06 b 6,18 b 5,84 b 

P10S50 6,14 bc 6,32 ab 5,94 bc 6,18 b 6,02 b 5,76 b 

P5S60 6,24 bc 6,20 ab 5,90 bc 6,08 b 6,54 b 6,60 b 

P7.5S60 6,20 bc 5,58 b 5,82 bc 6,28 ab 5,92 b 5,80 b 

P10S60 6,34 bc 6,48 ab 6,04 bc 6,86 ab 6,20 b 5,70 b 

P5S70 5,72 c 5,66 b 4,94 c 5,88 b 5,88 b 5,92 b 

P7.5S70 6,40 bc 6,08 b 5,60 bc 6,68 ab 6,22 b 5,88 b 

P10S70 6,58 abc 6,18 ab 5,94 bc 6,76 ab 6,44 b 5,84 b 

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p<0,05), n = 50 julgadores. Os valores correspondem às médias dos atributos  
 

Os resultados do índice de aceitabilidade (IA) para as amostras 

controle em relação a todos os atributos avaliados mostraram IA acima de 70% 

indicando boa aceitação pelos provadores (Tabela 9). As amostras P5S40; 

P7.5S40; P10S40; P10S60; P7.5S70 e P10S70 tiveram IA igual ou superior a 

70% para o atributo aparência. As amostras P5S40; P7.5S40; P7.5S50; P10S50 e 

P10S60 obtiveram IA igual ou superior a 70% para o atributo aroma. Em relação 

ao atributo consistência somente a amostra P7.5S40 obteve IA superior a 70%. As 
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amostras P5S40; P7.5S40; P10S40; P7.5S60; P10S60; P7.5S70 e P10S70 

tiveram IA igual ou superior a 70% para o atributo cor (Tabela 9). 

  

TABELA 9 - Valores dos índices de aceitabilidade entre as amostras de bebida 
láctea fermentada elaborada com diferentes percentagens de soro e 
de polpa de araticum e amostras controle 

Tratamentos 
Aparência 

(%) 

Aroma 

(%) 

Consistência 

(%) 

Cor 

(%) 

Impressão 

Global (%) 

Sabor 

(%) 

Controle 84 81 86 81 87 89 

P5S40 76 71 69 72 72 70 

P7.5S40 74 72 72 77 72 67 

P10S40 73 66 68 76 70 66 

P5S50 69 67 64 68 67 63 

P7.5S50 68 71 66 67 69 65 

P10S50 68 70 66 69 67 64 

P5S60 69 69 66 68 73 73 

P7.5S60 69 62 65 70 66 64 

P10S60 70 72 67 76 69 63 

P5S70 64 63 55 65 65 66 

P7.5S70 71 68 62 74 69 65 

P10S70 73 69 66 75 72 65 

Os valores correspondem às percentagens do índice de aceitabilidade para os atributos avaliados, 

n = 50 julgadores 

 

As amostras P5S40; P7.5S40; P10S40; P5S60 e P10S70 tiveram IA 

igual ou superior a 70% para o atributo impressão global. Entretanto, somente as 

amostras P5S40 e P5S60 tiveram IA igual ou superior a 70% para o atributo 

sabor. Observou-se, de forma geral, que as amostras P5S40; P7.5S40; P10S40 

apresentaram IA igual ou superior a 70% para a maioria dos atributos avaliados 

em comparação com as demais formulações (Tabela 9), sendo as formulações 

aceitas pelos provadores. Segundo DUTCOSKY (2011) e TEIXEIRA et al. (1987), 

o produto atingindo um percentual igual ou maior que 70% será considerado 

aceito pelos provadores, sendo assim um IA de boa repercussão para a amostra. 

Em relação à intenção de compra todas a doze formulações de bebida 
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láctea fermentada foram significativamente (p≤0,05) iguais entre si, entretanto 

diferiram significativamente (p>0,05) da amostra controle (Tabela 10). 

 

TABELA 10 - Valores de intenção de compra entre as amostras de bebida láctea 
fermentada elaborada com diferentes percentagens de soro e de 
polpa de araticum e amostras controle 

Tratamentos Intenção de compra 

Controle 4,40a 

P5S40 3,56b 

P7.5S40 3,38b 

P10S40 3,28b 

P5S50 3,06b 

P7.5S50 3,26b 

P10S50 3,24b 

P5S60 3,80ab 

P7.5S60 3,28b 

P10S60 3,14b 

P5S70 3,20b 

P7.5S70 3,34b 

P10S70 3,16b 

As médias (quanto à intenção de compra) na mesma coluna e com letras iguais não diferem 
significativamente entre si teste de Tukey (p<0,05), n = 50 julgadores. Os valores correspondem as 
médias 

  

Na análise de intenção de compra os resultados (4 a 5) para a amostra 

controle mostraram que os provadores provavelmente comprariam e certamente 

comprariam os produtos. Entretanto, quanto as doze amostras de bebida láctea 

fermentada, os resultados de intenção de compra (3 a 4) mostraram que a 

resposta dos provadores ficaram entre tenho dúvida se compraria e 

provavelmente compraria o produto (Tabela 10).  
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4 CONCLUSÕES  

 

Os valores dos parâmetros umidade, fibra total e ácido ascórbico da 

polpa de araticum congelada foram superiores aos da polpa branqueada. Já os 

parâmetros de lipídios, acidez total, acidez em ácido cítrico, sólidos totais, 

carboidratos totais e valor calórico foram maiores nas amostras de polpa de 

araticum branqueada em relação aos valores das amostras de polpa de araticum 

congelada. A avaliação microbiológica das amostras de polpa de araticum 

congelada e branqueada apresentaram resultados de coliformes a 35ºC e a 45ºC, 

bolores e leveduras e Salmonella sp dentro dos padrões de referência exigidos 

pela legislação vigente. O branqueamento realizado nas amostras de polpa 

reduziu do número de colônias de bolores e leveduras presente, quando 

comparado com as amostras de polpa congelada.  

Os valores de proteínas obtidos nas formulações de bebida láctea 

fermentada, independente da concentração de soro e de polpa presente, 

indicaram teor mínimo de proteína acima do exigido pela legislação (acima de 

1,0%). Em relação à segurança alimentar, todas as formulações de bebida láctea 

fermentada encontravam-se dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos 

pela legislação vigente. Todas as formulações de bebidas lácteas tinham bactérias 

láticas (UFC/mL) acima de 106 sendo consideradas bebidas lácteas fermentadas 

de acordo com a legislação vigente.  

Constatou-se que todas as formulações de bebida láctea fermentada, 

independente dos percentuais de polpa e soro lácteo, foram igualmente preferidas 

pelos consumidores.  

As formulações com 40% de soro lácteo, independente do percentual 

de polpa utilizado, em relação aos seis atributos de aceitação avaliados, 

apresentaram os maiores valores absolutos de aceitação sensorial, quando 

comparadas com as demais formulações de bebida láctea fermentada.  
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CAPÍTULO 6 – ACEITAÇÃO, INTENÇÃO DE COMPRA E COMPOSIÇÃO 

FÍSICO-QUÍMICA DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORIZADA COM 

POLPA DE ARATICUM 

 

RESUMO  

 

Foram elaboradas quatro formulações de bebida láctea fermentada (40% de soro 
com 60% de leite), constituídas de 0,0%; 5,0%; 7,5% e 10,0% de polpa de 
araticum, além de amostra controle (iogurte). Em todas as formulações de bebida 
láctea fermentada e amostras controle foram adicionados estabilizante (0,5% p/v), 
sacarose (10% p/v) e cultura lática (recomendação do fabricante), porém não 
foram acrescentados aromatizantes, corantes e nem conservantes. Foi avaliada a 
composição físico-química, qualidade microbiológica, aceitação sensorial, índice 
de aceitabilidade, ordenação-preferência sensorial e intenção de compra das 
amostras. Os resultados das análises microbiológicas, índice de aceitação e 
intenção de compra foram avaliados de forma descritiva. Os resultados das 
análises sensoriais de ordenação-preferência foram analisados através do teste 
de Friedman. Os valores de proteínas obtidos nas formulações de bebida láctea 
fermentada, independente da concentração de soro e de polpa presente, 
indicaram teor mínimo acima do exigido pela legislação (acima de 1,0%). 
Conforme os resultados apresentados todas as formulações analisadas estavam 
dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente e 
adequadas ao consumo. Todas as formulações de bebidas lácteas tinham 
bactérias láticas acima de 106 UFC/mL, sendo consideradas bebidas lácteas 
fermentadas de acordo com a legislação vigente. Constatou-se que todas as 
formulações de bebida láctea fermentada, independente dos percentuais de 
polpa, foram igualmente aceitas e preferidas pelos consumidores. Em relação à 
intenção de compra, os consumidores comprariam todas as formulações de 
bebida láctea fermentada se estivessem disponíveis no mercado. Em função dos 
resultados apresentados recomenda-se a formulação P5S40, com menor 
percentual de polpa. 

 

Palavras-chave: Annona crassiflora, composição, leite, nutricional, sensorial  
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ACCEPTANCE, PURCHASE INTENT AND PHYSICO-CHEMICAL 

COMPOSITION OF FERMENTED DAIRY DRINK FLAVORED WITH ARATICUM 

PULP 

 

ABSTRACT  

 

 
Were prepared four formulations of a fermented dairy drink (40% whey and 60% 
milk), consisting of 0.0%; 5.0%; 7.5% and 10.0% araticum pulp, plus a control 
sample (yogurt). Were added stabilizer (0.5% w/v), sucrose (10% w/v) and lactic 
culture (manufacturer's recommendation) to all fermented dairy drink formulations 
and in the control samples; however were did not add flavoring, coloring and or 
preservatives. Were evaluated the physico-chemical composition, microbiological 
quality, sensory acceptance, acceptability index, sensory sorting- preference and 
purchase intent of the samples. The results of microbiological tests, acceptance 
index and purchase intent were evaluated descriptively. The results of the sensory 
sorting preference were analyzed using Friedman test. The amount of protein 
verified in the fermented dairy drink formulations, regardless of whey and pulp 
concentration used, indicated minimum content above to that required by 
legislation (over 1.0%).  According to the results verified, all formulations were 
within the microbiological standards established by current legislation and suitable 
for consumption. All formulations showed  lactic acid bacteria above 106 UFC/mL, 
being considered dairy drinks fermented according to the current legislation. Were 
found that all fermented dairy drink formulations, regardless of pulp percentage of 
pulp, were accepted by consumers. Regarding the intention to purchase, 
consumers would buy all formulations of fermented dairy drink if they were 
available. In light of the results observed, was recommend the P5S40 formulation, 
with lower pulp percentage of pulp. 
 

Keywords: Annona crassiflora, composition, milk, nutritional, sensory 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A formação de hábito alimentar é uma ação complexa que sofre 

interferência de diversas variáveis, por isso contínuos estudos visam agregar 

benefícios aos produtos que fazem parte da rotina alimentar do consumidor. O 

desenvolvimento de novos produtos também é considerado de grande 

importância, visto que a relação dieta-saúde representa um desafio para a ciência 

e a tecnologia de alimentos (SOARES et al., 2011).  

Um alimento além de seu valor nutritivo deve produzir satisfação e ser 

agradável ao consumidor, sendo isto resultante do equilíbrio de diferentes 

parâmetros de qualidade sensorial. Em um desenvolvimento de um novo produto 

é imprescindível otimizar parâmetros, como forma, cor, aparência, odor, sabor, 

textura, consistência e a interação dos diferentes componentes, com a finalidade 

de alcançar um equilíbrio integral que se traduza em uma qualidade excelente e 

que seja de boa aceitabilidade (BARBOZA et al., 2003). Portanto, na elaboração 

de um produto, é fundamental o conhecimento sobre suas características físico-

químicas, microbiológicas e sensoriais. As características físico-químicas 

fornecem informações sobre aspectos nutricionais, condições de armazenamento, 

enquanto a caracterização microbiológica é indicativa de qualidade higiênico-

sanitária e de durabilidade do produto. A caracterização sensorial indica quais 

características do produto são importantes para aceitação no mercado (MATOS, 

2009). 

A maioria dos produtos lácteos disponíveis utiliza 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 batido, após o 

adequado processamento tecnológico. Dentre as frutas com potencial de 

aproveitamento está o araticum (Annona crassiflora) (BORGES et al., 2009). O 

uso de frutas regionais, com sabores característicos na produção de novos 

produtos, mostra-se como alternativa para um melhor aproveitamento destas 

frutas, sua comercialização sendo restrita a época de safra e possuindo alta 

perecibilidade necessita que seja viabilizada sua utilização (ANSELMO et al., 

2006). 
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Uma tendência do mercado de produtos lácteos é a produção de 

iogurtes e leites fermentados probióticos aos quais se atribui benefícios 

fisiológicos para consumidores regulares, devido à alteração qualitativa na 

microflora destes indivíduos. O soro de leite é um subproduto da indústria de 

laticínios que vem despertando o interesse de inúmeros pesquisadores em todo o 

mundo devido à sua potencialidade nutricional, funcional e econômica 

(ANTUNES, 2004). 

A flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas com grande 

potencial de utilização agrícola, que são tradicionalmente utilizadas pela 

população local. Informações a respeito das características químicas e do valor 

nutricional dos frutos do cerrado são ferramentas básicas para avaliação do 

consumo e formulação de novos produtos. No entanto, poucos dados estão 

disponíveis na literatura especializada com relação à composição química destes 

frutos e sua aplicação tecnológica, ressaltando a necessidade de pesquisas 

científicas sobre o assunto (SILVA et al., 2008). A indústria de alimentos busca 

inovações que possam favorecer o aproveitamento e o aumento do nicho de 

mercado para alimentos relativamente conhecidos, como é o caso do araticum 

(SILVA et al., 2009). Fruta nativa do cerrado, o araticum está entre as espécies 

prioritárias deste bioma (CAVALCANTE et al., 2007). O valor alimentício, a 

possibilidade de processamento e o valor ecológico do araticum (SILVA et al., 

2001), corrobora o fato de que essa frutífera nativa do cerrado apresenta 

potencial econômico (CAVALCANTE et al., 2007). 

O soro é um subproduto da indústria de queijo e de caseína. Pode ser 

definido como a parte líquida, de cor amarelo-esverdeado, resultante da 

coagulação do leite por ácido ou por enzimas proteolíticas (PENNA et al., 2009). 

Os produtos de soro apresentam a importante vantagem de possuírem 

propriedades funcionais, além de serem uma fonte concentrada de nutrientes 

lácteos, sobretudo proteínas de elevado valor nutricional e cálcio (THAMER & 

PENNA, 2006). Tem-se observado que, enquanto nos países desenvolvidos cerca 

de 95% do total do soro é utilizado na indústria de alimentos, no Brasil apenas 

50% da produção é utilizada (CASTRO et al., 2009).  

De acordo com CUNHA et al. (2008) a bebida láctea fermentada que 

vem se destacando como “substituto” do iogurte, podendo ser utilizados leite ou 
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leite reconstituído e/ou derivados de leite, incluindo neste caso o soro de queijo, 

todos reconstituídos ou não (PENNA et al., 2001). SANTOS et al. (2008) 

estudaram a influência da concentração de soro na aceitação sensorial de bebida 

láctea fermentada com polpa de manga e constataram que a substituição parcial 

do leite por soro de queijo apresentou-se viável sensorial e tecnologicamente, 

levando ao aproveitamento de um potencial agente poluidor e aumentando a 

aceitação do produto. A implementação da produção e comercialização de bebida 

láctea fermentada com polpa de araticum possibilitaria o reaproveitamento do 

soro de queijo, que é um resíduo de alto valor nutritivo e baixo valor comercial, 

além de elevar a demanda por araticum, e agregar valor a este tipo de fruta 

(MATOS, 2009). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a aceitação e preferência 

sensorial, a intenção de compra, composição físico-química e a qualidade 

microbiológica de bebidas lácteas fermentadas saborizadas com polpa de 

araticum em locais centrais, escola pública e laboratório de análise sensorial.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Matéria prima  

 

O açúcar, os frutos de araticum, o establizante e o leite pasteurizado 

com teor de gordura padronizado em 3% foram obtidos do mercado varejista do 

município de Goiânia-GO. O soro de queijo minas frescal foi obtido conforme 

metodologia descrita por HOFMEISTER et al. (2005), ALVES (2010) e MARTINS 

et al. (2012), com algumas modificações: aquecimento de leite integral 

pasteurizado a 35ºC, adição de cloreto de cálcio (solução a 50%) e coalho líquido, 

homogeneização, repouso por 40-50 minutos, coagulação e teste do ponto de 

corte da massa, corte da massa de forma lenta e obtenção de cubos grandes 

(grão nº 1), repouso da massa por 15 minutos, realização de 1ª e 2ª mexedura por 

15 minutos de forma lenta e suave, dessoragem e obtenção do soro. 
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2.2 Obtenção e processamento da polpa de fruta branqueada  

 

Os frutos de araticum (Annona crassiflora Mart) foram adquiridos em 

feiras livres de Goiânia-GO. Após a recepção/pré-seleção ocorreu a pré-

lavagem/lavagem e a sanitização/enxágüe, depois efetivou-se a seleção e 

descascamento. Posteriormente fez-se o despolpamento e refino da polpa de 

araticum. A polpa refinada passou por um branqueamento (50ºC/5 minutos) 

(EVANGELISTA, 2001; JAY, 2005) e depois realizou-se o envase e fechamento 

em sacos (100 mL ) e potes (1 L) de polietileno, com congelamento e 

armazenamento da polpa a temperatura de -25ºC, até o momento de sua 

utilização e análises.  

 

 

2.3 Análises físico-químicas das polpas de araticum branqueada  

 

Nas amostras de polpa de araticum congelada e branqueada as 

análises físico-químicas de umidade (%m/m), cinzas (%m/m), lipídios (%m/m), 

proteína total (%m/m), fibra bruta (g/100g), ácido ascórbico/vitamina C (mg/100g), 

pH, acidez titulável (g/100g) e acidez em ácido cítrico (g/100g) foram realizadas 

de acordo com BRASIL (2008). Os sólidos totais foram obtidos pela diferença 

entre o peso total da amostra e o conteúdo de umidade da mesma (CECCHI, 

2007). A percentagem de carboidratos foi calculada por meio do método de 

diferença, onde os carboidratos totais são iguais a quantidade de umidade, 

cinzas, proteínas e lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 2010). O 

cálculo do valor energético total proveniente dos nutrientes foi expresso em 

quilocalorias (kcal), estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, kcal = 

(4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em WILSON et 

al. (1982), BRASIL (2003b) e TACO (2011). 
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2.4 Avaliações microbiológicas das polpas de araticum branqueada  

 

As determinações microbiológicas foram realizadas na polpa de 

araticum de acordo com metodologia descrita por (APHA, 2001), em que se 

avaliou o Número Mais Provável/mL (NMP/mL) de coliformes a 35ºC e coliformes 

a 45ºC, contagem de bolores e leveduras e pesquisa de Salmonella sp., de 

acordo com os parâmetros microbiológicos preconizados pela legislação para 

polpa de fruta BRASIL (2000) e BRASIL (2001). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

 

2.5 Análises físico-químicas das amostras de leite pasteurizado e soro de 

queijo  

 

As análises físico-químicas de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, 

lactose, pH e acidez em ácido lático, crioscopia, alizarol, densidade, fosfatase e 

peroxidase foram determinadas de acordo com BRASIL (2006). 

Os sólidos totais foram obtidos pela diferença entre o peso total da 

amostra e o conteúdo de umidade em base úmida da mesma (CECCHI, 2007). A 

percentagem de carboidratos foi calculada por meio do método de diferença, onde 

os carboidratos totais são iguais a quantidade de umidade, cinzas, proteínas e 

lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 2010). O cálculo do valor 

energético, proveniente dos nutrientes foi expresso em quilocalorias (kcal), 

estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, kcal = (4 x g proteína) + (4 

x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em WILSON et al. (1982), BRASIL 

(2003b) e TACO (2011). 

 

 

2.6 Formulação das bebidas lácteas fermentadas  

 

Foram elaboradas quatro formulações de bebidas lácteas fermentadas 

constituídas de estabilizantes (0,5% p/v), sacarose (10% p/v), cultura lática 

(cultivo lácteo de inoculação direta, Sacco® Lyofast Y450 B, constituído por cepas 
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de Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus com dosagem de cinco unidades de coagulação (5UC) para 500 L de 

leite), 40% de soro lácteo (v/v), 60% de leite integral pasteurizado (v/v), quatro 

concentrações de polpa de araticum (0,0, 5,0, 7,5 e 10,0% p/p) e amostra controle 

(iogurte saborizado com 10% de açúcar, acrescido de 0,5% p/v de estabilizante e 

cultura lática): P0S40: 0,0% polpa, 40% soro e 60% leite; P5S40: 5,0% polpa, 

40% soro e 60% leite; P7.5S40: 7,5% polpa, 40% soro e 60% leite; P10S40: 

10,0% polpa, 40%soro e 60% leite e Controle: 0,0% polpa, 0,0% soro e 100% 

leite. Em todas as formulações não foram adicionados aromatizantes, corantes e 

nem conservantes. 

 

  

2.7 Elaboração das bebidas lácteas fermentadas  

 

O processamento das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle 

foi baseado na metodologia descrita por SANTOS et al. (2008), com algumas 

modificações. Posteriormente, à mistura de leite e soro, foram adicionados 

sacarose e establizantes, e esta foi pasteurizada a 65°C por 30 minutos e 

resfriada até 43ºC. Em seguida foi adicionado o cultivo lácteo de inoculação 

direta, Sacco® Lyofast Y450 B constituído por cepas de Streptococcus salivarius 

ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. Depois foi realizada 

homogeneização e incubação a 43ºC por um período médio de cinco horas. A 

fermentação da bebida láctea ocorreu até o pH do meio atingir valores de 4,3 

(±0,25). Este intervalo de pH foi determinado em função das características 

sensoriais e de conservação do produto. Após a fermentação, a bebida láctea foi 

mantida sob refrigeração a temperatura de 4± 1°C, por 12 horas, sendo o coágulo 

quebrado por meio de agitação manual após o final desse período. Depois da 

quebra do coágulo foi adicionado a polpa de araticum (nas formulações com polpa 

de araticum) e homogeneizada. Após estarem prontas, realizou-se o envase das 

bebidas lácteas fermentadas em garrafas transparentes de polietileno (1 L e 140 

mL) e armazenamento a 4± 1ºC, até o momento da realização das análises. 
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2.8 Análises físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas e amostras 

controle 

 

As análises físico-químicas de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, 

pH, acidez titulável e lactose foram determinadas de acordo com BRASIL (2006). 

O percentual de umidade foi determinado pelo método gravimétrico com emprego 

de calor, aquecimento a 105°C. A percentagem de cinzas foram determinadas 

gravimetricamente por incineração em forno mufla a 550°C. O teor de lipídios foi 

avaliado gravimetricamente após extração em frascos de Mojonnier. O conteúdo 

de proteína total foi determinado pelo método micro-Kjeldahl, utilizando o fator de 

conversão de nitrogênio para proteína igual a 6,38. O valor de pH foi determinado 

utilizando-se potenciômetro previamente calibrado. A percentagem de acidez 

titulável foi determinada através de titulação da amostra e os resultados foram 

expressos em porcentagem de ácido lático. O percentual de glicídios redutores 

em lactose foi determinado por titulometria. 

As determinações das atividades de água (aw) foram realizadas 

instrumentalmente usando o equipamento específico (AQUALab, CX-2/BRASEQ), 

utilizando-se um higrômetro com resolução de 0,003 aw. Este equipamento foi 

acoplado a um banho termostático para manter constante a temperatura durante 

as medições. Essas condições permitem fazer medidas de aw em valores de 

temperatura compreendidos entre 20ºC e 43ºC. Para as determinações, a 

temperatura foi mantida em 25,0±0,3°C. As determinações foram realizadas 

segundo AOAC (2006), ARAÚJO et al. (2009) e ALVES et al. (2010). 

Os sólidos solúveis totais foram determinados por refratometria e 

expressos em ºBrix, através de refratômetro manual com escala de precisão de 0 

a 32% (ºBrix), com compensação automática de temperatura corrigida para 20ºC 

e precisão de 0,2%. O aparelho foi calibrado à temperatura ambiente com água 

destilada e procedeu-se a leitura das amostras, entre as avaliações estabeleceu-

se um intervalo de 20 minutos (CAVALCANTI et al., 2006; BRASIL, 2008).  

As análises de fibra alimentar total, solúvel e insolúvel foram realizadas 

pelo método enzimático-gravimétrico, segundo AOAC (2006) e BRASIL (2008).  

Os sólidos totais foram obtidos pela diferença entre o peso total da 

amostra e o conteúdo de umidade em base úmida da mesma (CECCHI, 2007). A 
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percentagem de carboidratos foi calculada por meio do método de diferença, onde 

os carboidratos totais são iguais a quantidade de umidade, cinzas, proteínas e 

lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 2010). O cálculo do valor 

energético, proveniente dos nutrientes foi expresso em quilocalorias (kcal), 

estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, kcal = (4 x g proteína) + (4 

x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em WILSON et al. (1982), BRASIL 

(2003b) e TACO (2011).  

Para determinar a viscosidade aparente, as amostras de bebida láctea 

fermentada e controle foram homogeneizadas e, em seguida cerca de 500 mL 

foram vertidos para um bequer para prosseguir com a análise. Foi utilizado 

viscosímetro digital BROOKFIELD, Modelo DV-II + com spindle (sonda cilíndrica) 

S63 acoplado, durante um período de 30 segundos, sob velocidade de 30 e 60 

rotações por minuto (rpm) e em temperatura de 5 ± 1ºC, ocorrendo o registro dos 

valores da viscosidade em centipoise (cP) (KOKSOY & KILIC, 2004; CALDEIRA et 

al., 2010).  

Os parâmetros de cor foram determinados em colorímetro (marca 

HUNTER LAB da BRASEQ, modelo Color Quest Xe) sistema de escala CIELAB 

L*a*b* Hunter Lab. Os parâmetros de cor L* (luminosidade), a* (componente 

vermelho-verde) e b* (componente amarelo-azul), medidos em relação à placa de 

cor branca, foram: L (mede a claridade da amostra) = luminosidade (0= cor preta 

a 100= cor branca); a = variando da cor verde (–60,0) ao vermelho (+60,0); e b = 

variando da cor azul (–60,0) ao amarelo (+60,0) (AGOSTINI et al., 2011; SOUZA, 

2011). 

 

 

2.9 Avaliações microbiológicas das bebidas lácteas fermentadas e amostras 

controle  

 

As determinações microbiológicas foram realizadas de acordo com 

metodologia descrita por BRASIL (2003a), em que se avaliou a contagem de 

bolores e leveduras e a presença de coliformes a 35ºC e coliformes a 45ºC, de 

acordo com os parâmetros microbiológicos preconizados pela legislação para 

bebidas lácteas fermentadas e iogurte (BRASIL, 2005). As determinações 
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microbiológicas de bactérias láticas foram realizadas de acordo com metodologia 

descrita por (APHA, 2001). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

2.10 Análise sensorial das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle  

 

Os testes de aceitação sensorial foram realizados em Supermercado 

de Goiânia-GO, no Laboratório de Análise Sensorial/UFG e Centro de Aulas da 

UFG com provadores adultos (a partir de 18 anos) e em Escola Pública de 

Goiânia-GO (CEPAE/UFG) com crianças entre 6 e 11 anos. 

As amostras de bebida láctea fermentada foram analisadas pelo teste 

de aceitação utilizando escala hedônica facial (para meninos e meninas) com sete 

faces (ANEXOS F e G) e escala hedônica estruturada (ANEXO H) de sete pontos 

(para adultos), cujos extremos corresponderam a “desgostei extremamente” (1) e 

gostei extremamente (7). Um total de 39 crianças (CEPAE/UFG), 50 adultos 

(Laboratório de Análise Sensorial /UFG) e 120 adultos (Centro de Aulas /UFG e 

Supermercado), provadores não-treinados, avaliaram aceitação global das 

bebidas elaboradas. O teste baseou-se em apresentar as amostras ao provador 

de forma monádica, estando estes em cabines individuais e iluminadas com luz 

branca. As amostras foram oferecidas em copos plásticos descartáveis (50 mL) 

de cor branca, codificados com três dígitos numéricos e avaliadas à temperatura 

de refrigeração (MINIM, 2010).  

O cálculo do índice de aceitabilidade (IA) para avaliação da aceitação 

global das bebidas lácteas fermentadas, foi realizado considerando-se a nota 

máxima alcançada pelo produto que está sendo analisado como 100% e a 

pontuação média (em %) foi o IA (TEIXEIRA et al., 1987). Para o cálculo do IA do 

produto foi adotada a expressão: IA(%)=A x 100/B, onde A=nota média obtida 

para o produto, e B=nota máxima dada ao produto. O produto atingindo um 

percentual igual ou maior que 70% será considerado aceito pelos provadores, 

sendo assim um IA de boa repercussão para a amostra (TEIXEIRA et al., 1987; 

DUTCOSKY, 2011). 

As formulações de bebida láctea fermentada também foram analisadas, 

no Laboratório de Análise Sensorial/UFG, através do teste de ordenação-
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preferência, quanto aos atributos cor, sabor e viscosidade (ANEXO I), em que 

cinquenta provadores não-treinados avaliaram as amostras. A cada provador 

foram oferecidas, simultaneamente, cinco e três amostras, acondicionados em 

copos plásticos descartáveis (de 50 mL) de cor branca, devidamente codificados 

com números de três dígitos, sendo solicitado aos provadores que ordenassem as 

amostras em ordem crescente de preferência (da menos para a mais preferida), 

estando estes em cabines individuais e iluminadas com luz branca, e as amostras 

foram avaliadas à temperatura de refrigeração. Foram atribuídas às amostras 

ordens de 1 (menor preferência) até 3 e 5 (maior preferência), respectivamente. 

Os procedimentos e as condições ambientais da análise sensorial estão de 

acordo com as recomendações de MINIM (2010).  

A intenção de compra (ANEXO H) das formulações de bebida láctea 

fermentada e amostra controle foram avaliadas aplicando-se um questionário 

estruturado junto ao teste sensorial de aceitação global, em supermercado de 

Goiânia-GO, no Laboratório de Análise Sensorial/UFG e Centro de Aulas da UFG, 

perguntando-se aos provadores adultos se comprariam os produtos caso 

estivessem disponíveis no mercado e se normalmente consomem bebida láctea 

fermentada. Em ambos os questionamentos os provadores responderam sim ou 

não. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFG, protocolo nº 

038/12 ( ANEXO S). 

 

 

2.11 Delineamento experimental e análise estatística  

 

Em relação às determinações físico-químicas e aos testes sensoriais 

de aceitação os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

diferenças das médias comparadas por teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância, utilizando-se o software R versão 2.11.1 (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2010). Os resultados das análises microbiológicas, índice de aceitação e 

intenção de compra foram avaliados de forma descritiva. Os resultados das 

análises sensoriais de ordenação-preferência foram analisados através do teste 

de Friedman (Tabela de NEWELL & MAC FARLANE), segundo MINIM (2010). Foi 

utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com três 
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repetições (do processamento) por tipo de tratamento. Todas as determinações 

físico-químicas e microbiológicas, nas amostras foram realizadas em triplicata. 

Nas determinações físico-químicas foram determinados a média e o desvio-

padrão e nas análises de preferência e aceitação sensorial, foram determinadas, 

respectivamente, a soma das ordens e média.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Determinações físico-químicas das amostras de leite e soro de queijo 

 

Os valores de lipídios (2,97%), proteínas (3,25%), acidez em ácido 

lático (0,17%), crioscopia (-0,535) e sólidos totais (13,40%) obtidos nas amostras 

de leite no presente estudo (Tabela 1) estão dentro dos valores determinados por 

BRASIL (2002) para leite fluido pasteurizado, respectivamente (3,0%; mínimo 

2,9%; 0,14-0,18%; -0,530 a -0,512; mínimo 11,4). Entretanto os valores de 

umidade, cinzas e lipídios obtidos nesta pesquisa são inferiores aos obtidos por 

ANDRADE (2010), enquanto, os valores de lactose e sólidos totais são 

superiores. O teor de umidade do leite e soro está diretamente relacionado ao 

teor de sólidos totais, em proporção inversa (Tabela 1).  
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TABELA 1 - Determinações da composição físico-química das amostras de leite 
pasteurizado e soro de queijo 

Determinações Leite Soro 

Umidade (%) 86,60±0,01 91,75±0,02 

Cinzas (%) 0,71±0,01 0,51±0,01 

Lipídios (%) 2,97±0,06  0,13±0,06  

Lactose (%) 5,77±0,02  6,90±0,01  

Proteínas (%) 3,25±0,05  0,90±0,02  

pH 6,91±0,00  6,73±0,02  

Acidez em ácido lático (%) 0,17±0,00  0,11±0,00 

Crioscopia -0,530±0,01  -0,550±0,01 

Carboidratos totais (%) 6,47±0,01  6,71±0,02  

Sólidos totais (%) 13,40±0,02  8,25±0,01  

Valor calórico (kcal) 65,61±0,01 31,61±0,01 

Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio padrão  
 

Em relação a composição do soro de queijo os valores de umidade, 

cinzas, lipídios, proteínas, pH, acidez em ácido lático e crioscopia obtidos nas 

amostras são similares aos encontrados na literatura (ANTUNES, 2004; 

ORDONEZ, 2005; PENNA et al., 2009; ANDRADE, 2010), enquanto os valores de 

lactose e sólidos totais são superiores (Tabela 1). 

 

 

3.2 Determinações físico-químicas da polpa de araticum branqueada 

 

Os teores de umidade (69,07%) presente nas amostras de polpa de 

araticum (Tabela 2), foram inferiores aos valores (80,16±0,25%) relatados nos 

estudos realizados por SOUZA et al. (2012), enquanto os teores de cinzas 

(0,77%), lipídios (3,49%), carboidratos (24,42%), valor de energia (133,10 kcal), 

fibra (1,25%), proteínas (1,00%), acidez em ácido cítrico (0,60%) e pH (4,63) 

foram superiores aos valores informados pelos autores: cinzas (0,64), lipídios 

(1,84±0,16%), carboidratos (16,31±0,26%), valor de energia (85,47±0,11 kcal), 

fibra (0,13±0,00%), proteínas (0,92±0,02%), acidez em ácido cítrico (0,47%) e pH 

(4,44±0,04). Os valores de cinzas (0,61%), lipídios (2,90%), carboidratos totais 
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(21,50%) e valor calórico (87,00%) da polpa de araticum, em estudos de SANO et 

al. (2008) foram inferiores aos obtidos nesta pesquisa, entretanto, os valores de 

umidade (76,32%), fibras (1,66%) foram superiores e os de pH (4,70) e proteínas 

(1,28%) foram similares ao do presente estudo (Tabela 2). VIEIRA et al. (2010) 

informaram que a polpa de araticum possui em sua composição lipídios (1,6-

3,0%), carboidratos (10,3-12,8%) e valor calórico (52-87%), valores inferiores ao 

obtidos nesta pesquisa, porém os teores de fibras (3,8-5,2%) e ácido ascórbico 

(8,2-21,0%) informados pelos autores são superiores aos obtidos neste estudo e 

os de proteína bruta (0,4-1,3%) e pH (4,70) são similares (Tabela 2). Estas 

diferenças, provavelmente, ocorreram em função das amostras desta pesquisa 

terem passado pelo processo de branqueamento diferente das do trabalho dos 

autores anteriores. 

 

TABELA 2 - Determinações da composição físico-química das amostras de polpa 
de araticum branqueada 

Características Polpa de araticum branqueada 

Umidade (%) 69,07±0,13 

Cinza (%) 0,77±0,01 

Lipídeos (%) 3,49±0,09 

Proteínas (%) 1,00±0,04 

pH 4,63±0,00 

Acidez total (%) 9,32±0,10 

Acidez ácido cítrico (%) 0,60±0,01 

Fibra total (%) 1,25±0,05 

Ácido ascórbico (mg/100g) 1,57±0,03 

Sólidos totais (%) 30,93±0,13 

Carboidratos totais (%) 24,42±0,12 

Valor calórico (kcal) 133,10±0,66 

Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio padrão  
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MARTINS (2006) realizou análise físico-química de vários frutos do 

cerrado. Nas amostras dos frutos do araticum os valores obtidos foram: 

32,33%±0,99% de carboidratos totais; 1,14%±0,15% de proteínas; 2,30% de 

lipídios, 154,58 kcal de valor calórico; 76,73%±0,23% de umidade; 5,21±0,02 de 

pH; 2,96%±0,02% de acidez total e 0,85%±0,01% de cinzas. Os valores de acidez 

total encontrados por MARTINS (2006) foram inferiores aos obtidos neste estudo, 

enquanto os valores de pH, umidade, cinzas, carboidratos totais, proteínas e valor 

calórico foram superiores aos encontrados nesta pesquisa (Tabela 2). As 

diferenças existentes em relação às análises físico-química das amostras dos 

frutos e das polpas dos frutos de araticum podem estar associadas aos locais 

geográficos de colheita e graus de maturação diferenciados.  

Segundo SILVA et al. (2009), as composições centesimais das polpas 

de araticum in natura, congelada e branqueada foram, polpa in natura: umidade 

(76,70%), proteína (1,14%), lipídeos (1,38%), carboidratos (32,30%), cinzas 

(0,90%), fibras (7,00%), valor calórico (146,18 kcal); polpa congelada (-18°C 

durante 60 dias): umidade (74,20%), proteína (1,13%), lipídeos (1,04%), 

carboidratos (31,25%), cinzas (0,85%), fibras (6,8%), valor calórico (138.88 kcal) e 

polpa branqueada (78°C por 5 minutos em banho-maria): umidade (74,0%), 

proteína (1,10%), lipídeos (1,22%), carboidratos (30,98%), cinzas (0,76%), fibras 

(n.d.), valor calórico (139,30 kcal). Os valores de umidade (69,07%), carboidratos 

totais (24,42%) e valor calórico (133,10 kcal) foram inferiores aos encontrados por 

SILVA et al. (2009), enquanto os valores de lipídios (3,49%) foram superiores e os 

de proteínas (1,00%) foram similares (Tabela 2) aos dos autores, independente 

dos diferentes tipos de polpa avaliados. Entretanto, para os valores de fibra as 

amostras de polpa de araticum do presente estudo apresentaram valores 

reduzidos (1,25%) em comparação aos teores nas amostras in natura e 

congelada encontrados pelos autores anteriores.  
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3.3 Avaliação microbiológica da polpa de araticum branqueada 

 

A avaliação microbiológica das amostras de polpa de araticum (Tabela 

3) demonstraram a qualidade higiênico-sanitária adequada durante todo o 

processo de obtenção e processamento das amostras de polpa, pois 

apresentaram resultados de coliformes a 35ºC e a 45ºC, bolores e leveduras e 

Salmonella sp. dentro dos padrões de referência exigidos pela legislação vigente 

(BRASIL, 2000). Conforme os resultados apresentados, as polpas de frutas 

analisadas estão adequadas para o consumo, uma vez que estão de acordo com 

a legislação vigente, à qual estabelece um limite máximo para coliformes fecais de 

1,0 NMP/mL de amostra, conforme BRASIL (2000). A baixa contagem microbiana 

nas polpas pode ser atribuída à boa qualidade da matéria-prima empregada na 

fabricação do produto, além da destruição de micro-organismos promovido pelo 

branqueamento, resfriamento e congelamento subseqüentes (BUENO et al., 

2002). 

 

TABELA 3 - Avaliações microbiológicas nas amostras de polpa de araticum 
branqueada 

Determinações 
Polpa de araticum 

branqueada 

Valor de referência 

Coliformes a 35ºC (NMP/mL) <0,3 ----------- 

Coliformes a 45ºC (NMP/mL) <0,3 Máximo 1 

Salmonella sp./25mL Ausência Ausência 

Bolores e Leveduras (UFC/mL) 2,2x10 Máximo 5x103 

Os valores correspondem à média de três repetições.  
*Padrões de referência segundo Instrução Normativa nº 01 de 07/01/00 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento 
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3.4 Determinações físico-químicas de bebida láctea fermentada e amostras 

controle  

 

As amostras de bebida láctea fermentada e controle foram 

significativamente iguais (p≤0,05) entre si quanto aos parâmetros aw, brix, e 

carboidratos totais (Tabela 4). Os valores de aw obtidos equivalem aos 

encontrados em leite fluido pasteurizado e iogurte (0,93 a 0,99). As diferenças nos 

resultados de ºBrix e carboidratos totais provavelmente ocorreram devido a 

metodologia utilizada em suas determinações, ou seja, uso do refratômetro de 

bolso e cálculo de diferença, respectivamente. Entretanto, quanto aos valores de 

umidade, cinzas, proteínas, lactose, sólidos totais, pH e acidez em ácido lático, as 

amostras P0S40, P5S40, P7.5S40 e P10S40 foram iguais (p≤0,05) entre si e 

diferiram significativamente da amostra controle. A amostra controle apresentou 

valores de cinzas, proteínas, sólidos totais e acidez em ácido lático superiores aos 

das formulações de bebida láctea fermentada, enquanto os valores de umidade, 

lactose e pH foram inferiores (Tabela 4). Com a redução dos sólidos, as amostras 

de bebida láctea tendem a possuir mais umidade e menor teor de cinzas, 

proteínas e sólidos totais em relação à amostra controle. Quanto aos valores de 

lactose, as formulações P0S40, P5S40, P7.5S40 e P10S40 possuem valores 

superiores à amostra controle devido ao percentual de soro de queijo (Tabela 4). 

Os valores de lipídios das formulações de bebida láctea fermentada 

diferiram significativamente (p>0,05) e foram inferiores aos da amostra controle. 

Os valores de lipídios das amostras controle estão dentro dos valores para leite 

fluido (BRASIL, 2002). Observou-se que as diferenças nos teores de lipídios 

presentes nas formulações P0S40, P5S40, P7.5S40 e P10S40 foram 

respectivamente proporcionais à adição dos percentuais de polpa. Entretanto as 

formulações P0S40 e P5S40 assim como as formulações P7.5S40 e P10S40 

foram iguais entre si quanto aos valores de lipídios (Tabela 4).  
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Quanto aos valores de fibra alimentar total e insolúvel as formulações 

P5S40, P7.5S40 e P10S40 diferiram (p>0,05) significativamente entre si, a 

formulação P10S40 apresentou os maiores valores e a amostra P5S40 os 

menores valores. Entretanto em relação aos valores de fibra alimentar solúvel as 

formulações P7.5S40 e P10S40 foram iguais (p≤0,05) entre si, apresentaram os 

maiores valores e diferiram da formulação P5S40 (Tabela 4).  

As formulações P5S40, P7.5S40 e P10S40 foram iguais (p≤0,05) entre 

si quanto aos valores de viscosidade a 30 rpm e 60 rpm e diferiram 

significativamente (p>0,05) das formulações P0S40 com menor viscosidade e 

amostra controle com maior viscosidade (Tabela 4). O maior valor de viscosidade 

na amostra controle e menor valor na formulação P0S40 deu-se devido a 

composição das amostras e teor de sólidos presentes. A diferença de 2,5% nos 

percentuais de polpa entre as formulações P5S40, P7.5S40 e P10S40 foram 

insuficientes para que ocorresse diferenças nos valores de viscosidade entre 

estas formulações, ou seja, não alteraram a viscosidade das mesmas. 

Analisando os parâmetros de cor (L*, a* e b*) observou-se que as 

formulações P0S40, P5S40, P7.5S40, P10S40 e amostra controle diferiram 

(p>0,05) significativamente entre si. Quanto aos valores de L* (luminosidade) as 

amostras controle e P0S40 tendem a cor branca, valores mais próximos de 100. 

Em relação aos valores de a* e b*, as formulações P5S40, P7.5S40, P10S40 

tendem aos componentes de cor vermelha e amarela (Tabela 4). Os valores de 

luminosidade (L*) das amostras controle e P0S40 ocorreram devido a ausência de 

polpa de araticum. Da mesma forma a presença de polpa nas formulações 

P5S40, P7.5S40, P10S40 levou a tendência dos valores de cor para o vermelho 

(a*) e amarelo (b*) nestas formulações em comparação com as amostras controle 

e P0S40.  
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A formulações P5S40, P7.5S40, P10S40 foram iguais (p≤0,05) entre si 

e diferiram (p>0,05) significativamente da amostra controle quanto ao valor 

calórico. A amostra controle apresentou maior valor calórico quando comparada 

com as formulações P5S40, P7.5S40, P10S40 e P0S40, esta última com menor 

valor calórico absoluto (Tabela 4). A diferença do valor calórico entre as 

formulações de bebida láctea fermentada e a amostra controle ocorreu devido à 

composição físico-química e maior teor de sólidos totais da amostra controle, 

assim como ausência de soro de queijo.  
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TABELA 4 - Determinação da composição físico-química das amostras de bebida láctea fermentada elaborada com soro e 
diferentes concentrações de polpa de araticum branqueada e amostras controle 

Determinações 
Tratamentos 

Controle P0S40 P5S40 P7.5S40 P10S40 

Umidade (%) 80,28±0,03b 82,48±0,90a 82,18±0,26a 81,60±0,04a 81,50±0,03a 
Cinzas (%) 0,67±0,01 a 0,57±0,01 b 0,58±0,01 b 0,59±0,01 b 0,60±0,01 b 
Lipídios (%) 2,98±0,06a 1,78±0,01d 1,89±0,07cd 2,09±0,10bc 2,14±0,11b 

Proteínas (%) 3,39±0,09a 2,42±0,04b 2,47±0,15b 2,51±0,03b 2,54±0,01b 
Fibra alimentar total (%) 0,00±0,00d 0,00±0,00d 0,85±0,04c 1,13±0,06b 1,38±0,05a 

Fibra alimentar solúvel (%) 0,00±0,00c 0,00±0,00c 0,35±0,01b 0,52±0,02a 0,57±0,06a 
Fibra alimentar insolúvel (%) 0,00±0,00d 0,00±0,00d 0,50±0,05c 0,61±0,04b 0,80±0,00a 

pH 4,25±0,01b 4,43±0,03a 4,41±0,01a 4,39±0,03a 4,37±0,03a 
Acidez ácido lático (%) 0,86±0,06a 0,70±0,01b 0,72±0,02b 0,74±0,01b 0,74±0,01b 

Viscosidade 30 rpm (cP) 1834,67±12,86a 530,67±6,11c 600,00±0,00b 616,00±32,00b 601,33±19,73b 
Viscosidade 60 rpm (cP) 1397,33±21,94a 362,67±2,31c 446,67±4,16b 426,67±11,37b 432,67±3,06b 

Cor L* 84,35±0,17a 81,35±0,11b 77,89±0,24c 76,33±0,41d 75,44±0,29e 
Cor a* -1,50±0,02d -1,94±0,02e -0,18±0,07c 1,35±0,33b 2,02±0,06a 
Cor b* 4,69±0,08d 3,73±0,05e 8,57±0,14c 10,25±0,36b 11,43±0,13a 

aw 0,984±0,001a 0,984±0,003a 0,981±0,001a 0,981±0,001a 0,982±0,002a 
Sólidos solúveis (ºBrix) 15,10±0,00a 15,13±0,06a 15,13±0,06a 15,13±0,06a 15,13±0,06a 

Lactose (%) 4,48±0,08b 5,43±0,12a 5,63±0,13a 5,72±0,47a 5,93±0,27a 
Carboidratos totais (sf) (%) 12,68±0,05a 12,74±0,86a 12,88±0,31a 13,22±0,10a 13,22±0,09a 

Sólidos totais (%) 19,72±0,03a 17,52±0,90b 17,82±0,26b 18,40±0,04b 18,50±0,03b 

Valor calórico (sf) (%) 91,14±0,19a 76,71±3,70c 78,41±1,06bc 81,67±0,37b 82,25±0,63b 
Médias na mesma linha e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Os valores correspondem à média de 
três repetições com estimativa do desvio padrão. Legenda: sf = sem fibra 
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3.5 Avaliações microbiológicas de bebida láctea fermentada e amostras 

controle  

 

As análises microbiológicas realizadas nas amostras de bebida láctea 

fermentada indicaram que os resultados das determinações de coliformes a 35ºC 

e a 45ºC apresentaram valores de NMP/mL dentro dos padrões de referência da 

legislação em vigor (BRASIL, 2005).  

No RTIQ de Bebida Láctea (BRASIL, 2005) não é exigida a pesquisa 

de bolores e leveduras para bebidas lácteas fermentadas, ou seja, não existe 

padrão de referência. Entretanto, os resultados de bolores e leveduras (1,8x102-

6,2x102UFC/mL) obtidos nas formulações de bebidas lácteas encontram-se 

dentro dos padrões de referência para polpa de fruta branqueada e congelada 

(5x103 UFC/mL).  

De acordo com os resultados obtidos, em relação à segurança 

alimentar, todas as formulações encontravam-se dentro dos padrões 

microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente, sendo indicativo de práticas 

adequadas e controle rigoroso de qualidade durante a fabricação das bebidas 

lácteas fermentadas.  

Todas as amostras de bebida láctea fermentada atendem ao RTIQ de 

Bebida Láctea (BRASIL, 2005) pois apresentaram valores acima de 106 UFC/mL 

de bactérias láticas e são consideradas como tal. 

 

 

3.6 Análise sensorial de preferência, aceitação, índice de aceitabilidade e 

intenção de compra das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle  

 

Comparando-se os cinco tratamentos (controle, P0S40, P5S40, 

P7.5S40 e P10S40) eles foram igualmente (p≤0,05) preferidos em relação aos 

atributos consistência e cor. Entretanto, para o atributo sabor, o tratamento P5S40 

foi mais preferido (p>0,05) que os tratamentos controle e P0S40. Comparando-se 

os tratamentos com adição de polpa, observou-se que independente dos atributos 

de preferência avaliados (consistência, sabor e cor), os tratamentos P5S40, 
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P7.5S40 e P10S40 foram igualmente (p≤0,05) preferidos. 

Comparando-se os tratamentos com adição de polpa (P5S40, P7.5S40 

e P10S40), observou-se que independente do público consumidor (acadêmicos, 

adultos, crianças) e do local de realização do teste de aceitação (Laboratório, 

Centro de Aulas/UFG, Supermercado, CEPAE/UFG), os três tratamentos foram 

igualmente (p≤0,05) aceitos (Tabela 5). 

Os tratamentos P5S40, P7.5S40 e P10S40 tiveram IA superior a 70% e 

foram aprovados pelos consumidores que avaliaram as amostras no Centro de 

Aulas/UFG e Supermercado/Goiânia. Entretanto, os três tratamentos anteriores 

obtiveram IA inferior a 70% e não foram aprovados pelos consumidores que 

testaram as amostras no Laboratório/UFG. Em relação aos consumidores 

(crianças) que avaliaram as amostras no CEPAE/UFG, os tratamentos P5S40 e 

P10S40 foram aprovados com IA superior a 70% enquanto o tratamento P7.5S40 

com IA inferior a 70% não foi aprovado (Tabela 5). 

Comparando os tratamentos controle (Controle e P0S40) com os que 

foram adicionados de polpa (P5S40, P7.5S40 e P10S40), ambos obtiveram IA 

superior a 70% enquanto os tratamentos com polpa apresentaram IA inferior a 

70%. Provavelmente, a quantidade de amostras servidas aos provadores no 

laboratório (cinco), pode ter influenciado no IA das amostras. Em relação à 

aceitação os tratamentos controle, P7.5S40 e P10S40 foram igualmente (p≤0,05) 

aceitos pelos consumidores que avaliaram as amostras no laboratório de análise 

sensorial da UFG (Tabela 5). Segundo TEIXEIRA et al. (1987) e DUTCOSKY 

(2011), o produto atingindo um percentual igual ou maior que 70% é considerado 

aceito pelo provador. 

A maioria dos consumidores que avaliaram os tratamentos (P5S40, 

P7.5S40 e P10S40) no Centro de Aulas/UFG (85-91%) e no Supermercado (95-

98%) informou que compraria os produtos se estivessem disponíveis no mercado, 

e que normalmente consomem bebida láctea fermentada. Entretanto, sobre o 

tratamento P5S40, avaliado pelos consumidores no Laboratório/UFG, 55% dos 

consumidores informaram que não comprariam o produto se estivesse disponível 

no mercado, porém os outros tratamentos (P7.5S40 e P10S40) com 60% de 

aprovação seriam comprados. Já sobre os três tratamentos (P5S40, P7.5S40 e 

P10S40) avaliados no Laboratório/UFG os provadores informaram que 
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normalmente consomem bebida láctea fermentada (Tabela 5).  

 

TABELA 5 - Valores de aceitação, índice de aceitação (IA) e intenção de compra 
(VCPDM e VNCBLF) entre as amostras de bebida láctea fermentada 
elaborada com diferentes percentagens de polpa de araticum e 
amostras controle 

Tratamentos 
Aceitação 

Média 

IA  

(%) 

VCPDM 

Sim (%) 

VCPDM 

Não (%) 

VNCBLF 

Sim (%) 

VNCBLF 

Não (%) 

Laboratório/UFG 

Controle 5,30ab 76 85 15 91 9 

P0S40 5,47a 78 92 8 91 9 

P5S40 4,32c 62 45 55 92 8 

P7.5S40 4,79bc 68 60 40 92 8 

P10S40 4,66bc 67 60 40 91 9 

Centro de Aulas/UFG 

Controle ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

P0S40 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

P5S40 5,35a 76 87 13 63 37 

P7.5S40 5,26a 75 85 15 56 44 

P10S40 5,43a 78 91 9 65 35 

Supermercado/Goiânia 

Controle ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

P0S40 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

P5S40 5,67a 81 98 2 73 27 

P7.5S40 5,69a 81 96 4 73 27 

P10S40 5,81a 83 95 5 85 15 

CEPAE/UFG 

Controle ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

P0S40 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

P5S40 5,10a 73 ------- ------- ------- ------- 

P7.5S40 4,77a 68 ------- ------- ------- ------- 

P10S40 5,26a 75 ------- ------- ------- ------- 

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p<0,05).  
Legenda: VCPDM: Você compraria esse produto se estivesse disponível no mercado?; VNCBLF: 
Você normalmente consome bebida láctea fermentada?  
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A maioria dos consumidores que avaliaram os tratamentos controle 

(Controle e P0S40) no Laboratório/UFG (Tabela 5) informou que compraria os 

produtos se estivessem disponíveis no mercado (85-92%) e que normalmente 

consomem bebida láctea fermentada (91%).  

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os valores de proteínas obtidos nas formulações de bebida láctea 

fermentada, independente da concentração de soro e de polpa presente, 

indicaram teor mínimo de proteína acima do exigido pela legislação (acima de 

1,0%).  

Em relação à segurança alimentar, todas as formulações de bebida 

láctea fermentada encontravam-se dentro dos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação vigente.  

Constatou-se que todas as formulações de bebida láctea fermentada, 

independente dos percentuais de polpa, foram igualmente aceitas e preferidas 

pelos consumidores. Em relação à intenção de compra, a maioria dos 

consumidores comprariam todas as formulações de bebida láctea fermentada se 

estivessem disponíveis no mercado. Os tratamentos P5 S40, P7.5 S40 e P10 S40 

tiveram IA superior a 70% e foram aprovados pelos consumidores que avaliaram 

as amostras no Centro de Aulas/UFG e Supermercado/Goiânia.  

Em função dos resultados apresentados recomenda-se a formulação 

P5S40 com menor percentual de polpa.  
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CAPÍTULO 7 – VIDA-DE-PRATELEIRA, ACEITAÇÃO SENSORIAL, 

COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORIZADA COM POLPA DE ARATICUM 

 

RESUMO  

 

Foram elaboradas duas formulações de bebida láctea fermentada (40% de soro 
com 60% de leite), adicionadas de 5,0% de polpa de araticum, sendo uma das 
amostra controle (sem polpa). Em ambas as formulações foram adicionados 
estabilizante (0,5% p/v), sacarose (10% p/v) e cultura lática. Foi avaliada a vida-
de-prateleira das formulações através da composição físico-química, qualidade 
microbiológica (Coliformes a 35ºC e 45ºC, bolores e leveduras, bactérias láticas 
viáveis e Salmonella sp.), teste de aceitação sensorial (teste cego e com 
informação), índice de aceitabilidade e teste descritivo (diferença do controle). De 
acordo com os resultados obtidos, as formulações encontravam-se dentro dos 
padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente e estavam 
adequadas para o consumo. Durante todo o período de armazenamento, as 
amostras de bebida láctea fermentada saborizada com araticum apresentaram 
bactérias láticas viáveis dentro dos padrões estabelecidos (106). A bebida láctea 
fermentada manteve a qualidade microbiológica no decorrer do período de 
estocagem. A qualidade físico-química apresentou alterações significativas, pelo 
fato da bebida inicialmente já apresentar um baixo valor de pH e o aumento da 
acidez ficou evidenciado a partir da sétima semana de armazenamento. A 
composição físico-química das amostras de bebida láctea fermentada, durante o 
período de armazenamento não teve alterações significativas. A qualidade 
sensorial definiu o término do armazenamento da sexta para a sétima semana 
pelo fato da bebida já apresentar uma acidez mais elevada, sendo rejeitada nas 
análises sensoriais. Assim, a bebida láctea fermentada sabor araticum 
desenvolvida neste trabalho teve uma vida útil de aproximadamente seis 
semanas. 
 
Palavras-chave: Annona crassiflora, composição, leite, nutricional, sensorial  
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SHELF-LIFE, SENSORY ACCEPTANCE, PHYSICO-CHEMICAL COMPOSITION 

AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF FERMENTED DAIRY DRINK 

FLAVORED WITH ARATICUM PULP 

 

ABSTRACT  

 

Were prepared two formulations of a fermented dairy drink (40% whey and 60% 
milk), and added 5.0% araticum pulp, one of them being the control sample 
(without pulp). Were added stabilizer (0.5% w/v), sucrose (10% w/v) and lactic 
culture to both formulations. Were evaluated the shelf-life of the formulations 
through the physico-chemical composition, microbiological quality (coliforms at 
35ºC and 45ºC, yeasts and molds, viable lactic acid bacteria and Salmonella sp.), 
sensory acceptance testing (blind and informed), acceptability index and sensory 
test (difference of control). According to the results, the formulations were within 
the microbiological standards established by law and were suitable for 
consumption. Throughout the storage period, samples of fermented dairy drink 
flavored with araticum showed viable lactic acid bacteria within established 
parameters (106). The fermented dairy drink kept the microbiological quality during 
the storage period. The physico-chemical quality showed small changes, because 
the drink initially had a low pH, and the acidity was evident from the seventh week 
of storage on. The physico-chemical composition of the samples of the fermented 
dairy drink had no significant changes during the period of storage. The sensory 
quality defined the end of the storage from the sixth to the seventh week because 
the drink already had higher acidity, being rejected in sensory analysis. Thus, a 
fermented dairy drink flavored with araticum developed in this study had a shelf-
life of about six weeks. 
 

Keywords: Annona crassiflora, composition, milk, nutritional, sensory 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso dos alimentos como veículo de promoção do bem-estar e saúde 

e, ao mesmo tempo, como redutor dos riscos de algumas doenças, tem 

incentivado as pesquisas de novos componentes naturais e o desenvolvimento de 

novos ingredientes, possibilitando a inovação em produtos alimentícios e a 

criação de novos nichos de mercado (THAMER & PENNA, 2006). 

A qualidade de um alimento implica, entre outras coisas, na satisfação 

do consumidor. Para o consumidor um produto deve, além de possuir excelentes 

características físicas, químicas e microbiológicas, apresentar características 

sensoriais que atendam às suas necessidades e anseios (MINIM, 2010).  

A qualidade dos frutos é atribuída aos caracteres físicos que 

respondem pela aparência externa, entre os quais destacam-se o tamanho, a 

forma do fruto e a cor da casca. Essas características estão relacionadas ao 

conjunto de atributos referentes à aparência, sabor, odor, textura e valor nutritivo 

(CHITARRA & CHITARRA, 1990; PINTO et al., 2003; LEAL et al., 2006). O Brasil 

é um dos países com maior produção mundial de frutos, incluindo a fruticultura 

tropical. Entretanto, há um grande desperdício pós-colheita para algumas culturas, 

o que notadamente, gera prejuízos. Uma das alternativas para que isto não ocorra 

é a produção de bebidas a partir de frutas nativas ou daquelas que facilmente se 

propaguem no solo brasileiro (DIAS et al., 2003). 

A indústria de laticínios está entre as que apresentam maior 

crescimento na disponibilização de produtos funcionais, em especial iogurte, 

bebidas à base de soro de leite, leites fermentados, leite em pó, sorvetes e 

sobremesas lácteas congeladas, em que essa funcionalidade é efetivada por 

meio da utilização de culturas probióticas (MACEDO et al., 2008; LERAYER et al., 

2009). Vários micro-organismos são usados como probióticos, entre estes 

destacam-se algumas cepas comumente empregadas em produtos probióticos 

(Lactobacillus delbreuckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Leuconostoc mesenteroides 

subsp. Dextranium) (OLIVEIRA et al., 2002). Para produzir benefícios 

terapêuticos, um número em torno de 107 a 109 UFC/g de micro-organismos 

probióticos viáveis devem estar presente em toda a vida útil do produto 
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(GUEIMONDE & SALMINEN, 2006). Dentre os efeitos benéficos dos probióticos 

ao organismo podemos citar o equilíbrio bacteriano intestinal, melhora dos níveis 

de colesterol, ação em diarréias, redução do risco de desenvolvimento de câncer, 

produção de vitaminas, aumento da resposta imune, aumento da absorção de 

minerais, alívio da constipação, melhor utilização de lactose e, 

consequentemente, melhora dos sintomas de intolerância a esse açúcar (STEFE 

et al., 2008). Assim sendo, esses micro-organismos são comumente utilizados em 

intervenções dietéticas que visam à melhoria da saúde dos indivíduos (KOMATSU 

et al., 2008). Culturas probióticas com boas propriedades tecnológicas devem 

apresentar boa multiplicação no leite, promover propriedades sensoriais 

adequadas no produto e serem estáveis e viáveis durante o armazenamento. 

Desta forma, podem ser manipuladas e incorporadas em produtos alimentícios 

sem perder a viabilidade e a funcionalidade, resultando em produtos com textura 

e aroma adequados (OLIVEIRA et al., 2002; LOPEZ-RUBIO et al., 2006). Os 

iogurtes e leites fermentados além de possuírem grande aceitação pelo público 

em geral, e apresentarem excelente valor nutrivo, são os “veículos” mais 

utilizados para o consumo de probióticos (ANTUNES, 2004). 

No Brasil, o bioma Cerrado representa uma região muito rica em 

biodiversidade destacando-se pelos frutos nativos, que oferecem elevado valor 

nutritivo. Embora a maioria dos brasileiros pouco conheça sobre os frutos do 

Cerrado, eles podem ser alimentos com potencial destinados a programas de 

combate à desnutrição no Brasil (MORZELLE et. al., 2011). A vegetação dos 

cerrados brasileiros apresenta grande variedade de espécies nativas, com 

elevado e diversificado número de frutíferas. O araticum (Annona crassiflora) é 

uma espécie frutífera da família Annonaceae, nativa da região dos cerrados, com 

ocorrência em todo o Estado de Goiás (BRAGA FILHO et al., 2005). A aplicação 

alimentar contribui para o aproveitamento dos produtos regionais, incrementa o 

desenvolvimento de alternativas alimentícias e valoriza a causa da preservação e 

desenvolvimento sustentável das áreas nativas do cerrado (SOARES JÚNIOR et 

al., 2007). 

A indústria leiteira gera efluentes líquidos significativos, cuja disposição 

exige uma grande quantidade de investimentos de capital. Aproximadamente 85% 

do total de leite utilizado para o fabrico de queijo é descartado como soro de leite 
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(PANESAR et al., 2007) que constitui uma mistura complexa de muitos 

componentes (KOSSEVA et al., 2009). A produção diária de soro de leite atinge 

quantidades muito elevadas e seu descarte representa um sério problema 

ambiental (NITSCHKE et al., 2001). O soro de leite é uma matéria-prima utilizada 

na elaboração de novos produtos, principalmente na forma de bebidas à base de 

leite e frutas (COSTA et al., 2007).  

LERAYER et al. (2002) definiram bebida láctea como um tipo de leite 

fermentado que vem se destacando como “substituto” do iogurte, podendo ser 

utilizados leite ou leite reconstituído e/ou derivados de leite, incluindo neste caso o 

soro de queijo, todos reconstituídos ou não. Porém, a proporção leite e soro ainda 

não é bem definida (PENNA et al., 2001). 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 efluente. Este fato associado ao valor nutritivo do araticum e do 

soro lácteo, além da utilização de bactérias com potencial probiótico acarretará no 

desenvolvimento de um produto final com características funcionais (THAMER & 

PENNA, 2006).  

Objetivou-se com este trabalho avaliar a vida-de-prateleira, aceitação 

sensorial, composição físico-química e a qualidade microbiológica de bebidas 

lácteas fermentadas saborizadas com polpa de araticum, sem adição de 

conservantes e armazenada durante oito semanas. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Matéria prima  

 

Os ingredientes açúcar e establizantes, a matéria prima frutos de 

araticum e o leite pasteurizado com teor de gordura padronizado em 3% foram 

obtidos do mercado varejista do município de Goiânia, GO. O soro de queijo 

minas frescal foi obtido conforme metodologia descrita por HOFMEISTER et al. 

(2005), ALVES (2010) e MARTINS et al. (2012), com algumas modificações: 

aquecimento de leite integral pasteurizado a 35ºC, adição de cloreto de cálcio 
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(solução a 50%) e coalho líquido, homogeneização, repouso por 40-50 minutos, 

coagulação e teste do ponto de corte da massa, corte da massa de forma lenta e 

obtenção de cubos grandes (grão nº 1), repouso da massa por 15 minutos, 

realização de 1ª e 2ª mexedura por 15 minutos de forma lenta e suave, 

dessoragem e obtenção do soro. 

 

 

2.2 Obtenção e processamento da polpa de fruta braqueada  

 

Os frutos de araticum (Annona crassiflora Mart) foram adquiridos em 

feiras livres de Goiânia-GO. Após a recepção/pré-seleção ocorreu a pré-

lavagem/lavagem e a sanitização/enxágüe, depois efetivou-se a seleção e 

descascamento. Posteriormente, fez-se o despolpamento e refino da polpa de 

araticum. A polpa refinada passou por um branqueamento (50ºC/5 minutos) 

(EVANGELISTA, 2001; JAY, 2005) e depois realizou-se o envase e fechamento 

em sacos (100 mL) e potes (1 L) de polietileno, com congelamento e 

armazenamento da polpa a temperatura de -25ºC, até o momento de sua 

utilização e análises. 

 

 

2.3Análises físico-químicas das polpas de araticum branqueada  

 

Nas amostras de polpa de araticum branqueada/congelada as análises 

físico-químicas de umidade (%m/m), cinzas (%m/m), lipídios (%m/m), proteína 

total (%m/m), açúcares totais (g/100g), ácido ascórbico/vitamina C (mg/100g), pH, 

glicose, sacarose, acidez titulável (g/100g) e acidez em ácido cítrico (g/100g) 

foram realizadas de acordo com BRASIL (2008) e AOAC (2006). Os sólidos totais 

foram obtidos pela diferença entre o peso total da amostra e o conteúdo de 

umidade da mesma (CECCHI, 2007). A percentagem de carboidratos foi calculada 

por meio do método de diferença, onde os carboidratos totais são iguais a 

quantidade de umidade, cinzas, proteínas e lipídios subtraída de cem (SOARES 

JUNIOR et al., 2010). O cálculo do valor energético total proveniente dos 

nutrientes foi expresso em quilocalorias (kcal), estimado a partir dos fatores de 



 194 

conversão de Atwater, kcal = (4 x g proteína) + (4 x g carboidratos) + (9 x g 

lipídios), descritos em WILSON et al. (1982), BRASIL (2003b) e TACO (2011). 

Os valores de tanino (mg/100g) foram determinados segundo AOAC 

(2010). Os compostos fenólicos totais (mg/100g) expresso em ácido gálico foram 

determinados segundo SINGLETON & ROSSI (1965) e KIM et al. (2003). Os 

valores de carotenóides totais (mg/100g) expressos em luteína e beta-caroteno 

(ug/100g) e vitamina A (UI/100g) foram determinados segundo CARVALHO et al. 

(1992). As determinações de fibra alimentar total (g/100g), solúvel (g/100g) e 

insolúvel (g/100g) foram realizadas segundo PROSKY et al. (1984), PROSKY et 

al. (1992) e AOAC (2006). 

 

 

2.4 Avaliações microbiológicas das polpas de araticum branqueada  

 

As determinações microbiológicas foram realizadas na polpa de 

araticum de acordo com metodologia descrita por (APHA, 2001), em que se 

avaliou o Número Mais Provável/mL (NMP/mL) de coliformes a 35ºC e coliformes 

a 45ºC, contagem de bolores e leveduras e pesquisa de Salmonella sp., de 

acordo com os parâmetros microbiológicos preconizados pela legislação para 

polpa de fruta BRASIL (2000) e BRASIL (2001). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

 

2.5 Análises físico-químicas das amostras de leite pasteurizado e soro de 

queijo  

 

As análises físico-químicas de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, 

lactose, pH e acidez em ácido lático, crioscopia, alizarol, densidade, fosfatase e 

peroxidase. foram determinadas de acordo com BRASIL (2006). 

Os sólidos totais foram obtidos pela diferença entre o peso total da 

amostra e o conteúdo de umidade em base úmida da mesma (CECCHI, 2007). A 

percentagem de carboidratos foi calculada por meio do método de diferença, onde 

os carboidratos totais são iguais a quantidade de umidade, cinzas, proteínas e 
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lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 2010). O cálculo do valor 

energético, proveniente dos nutrientes foi expresso em quilocalorias (kcal), 

estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, kcal = (4 x g proteína) + (4 

x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em WILSON et al. (1982), BRASIL 

(2003b) e TACO (2011).  

 

 

2.6 Formulação das bebidas lácteas fermentadas  

 

Foram elaboradas três formulações de bebida láctea fermentada para 

avaliar a vida-de-prateleira: P0S40 (amostra controle): 0% de polpa, 40% de soro 

e 60% de leite; CVP (controle semanal): 5,0% de polpa, 40% de soro e 60% de 

leite e P5S40 (amostra armazenada): 5,0% de polpa, 40% de soro e 60% de leite. 

Também, foram elaboradas três formulações de bebida láctea fermentada para 

realizar o treinamento dos provadores: P5S40: 5,0% de polpa, 40% de soro e 

60% de leite; P7.5S40: 7,5% de polpa, 40% de soro e 60% de leite e P10S40: 

10% de polpa, 40% de soro e 60% de leite. Em todas as formulações de bebida 

láctea fermentada foram adicionados estabilizante (0,5% p/v), sacarose (10% p/v) 

e cultura lática (cultivo lácteo de inoculação direta, Sacco® Lyofast Y450 B), 

constituído por cepas de Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus com dosagem de cinco unidades de 

coagulação (5UC) para 500 L de leite. Em todas as formulações não foram 

adicionados aromatizantes, corantes e nem conservantes. 

 

 

2.7 Elaboração das bebidas lácteas fermentadas  

 

O processamento das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle 

foi baseado na metodologia descrita por SANTOS et al. (2008), com algumas 

modificações. Posteriormente à mistura de leite e soro, foram adicionados 

sacarose e estabilizante/espessante. A mistura foi pasteurizada a 65°C por 30 

minutos e resfriada até 43ºC, sendo adicionado 6 mL.L-1 do cultivo lácteo de 

inoculação direta, Sacco® Lyofast Y450 B constituído por cepas de Streptococcus 
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salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus com 

dosagem de 5UC para 500 L de leite. O cultivo lácteo foi dissolvido em 1 L de leite 

pasteurizado e ocorreu a adição de 6 mL do inóculo para cada litro da mistura 

(leite e soro). Em seguida, foi realizada homogeneização e incubação a 43ºC por 

um período médio de cinco horas. A fermentação da bebida láctea e das amostras 

controle ocorreu até o pH do meio atingir valores de 4,3 (±0,25). Este intervalo de 

pH foi determinado em função das características sensoriais e de conservação do 

produto. Após a fermentação, a bebida láctea foi mantida sob refrigeração a 

temperatura de 4±1°C, por 12 horas, sendo o coágulo quebrado por meio de 

agitação manual após o final desse período. Depois da quebra do coágulo foi 

adicionado a polpa de araticum (nas formulações com polpa de araticum) e 

homogeneizada. Após estarem prontas, realizou-se o envase das bebidas lácteas 

fermentadas em garrafas transparentes de polietileno (1 L e 140 mL) e 

armazenamento a 4±1ºC, até o momento da realização das análises.  

 

 

2.8 Análises físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas e amostras 

controle 

 

O percentual de umidade foi determinado pelo método gravimétrico 

com emprego de calor, aquecimento a 105°C. A percentagem de cinzas foram 

determinadas gravimetricamente por incineração em forno mufla a 550°C. O teor 

de lipídios foi avaliado gravimetricamente após extração em frascos de Mojonnier. 

O conteúdo de proteína total foi determinado pelo método micro-Kjeldahl, 

utilizando o fator de conversão de nitrogênio para proteína igual a 6,38. O valor de 

pH foi determinado utilizando-se potenciômetro previamente calibrado. A 

percentagem de acidez titulável foi determinada através de titulação da amostra e 

os resultados foram expressos em porcentagem de ácido lático. As análises físico-

químicas de umidade, cinzas, lipídios, proteína total, lactose, pH, acidez titulável  

e o percentual de glicídios redutores em lactose avaliado por titulometria foram 

determinados de acordo com BRASIL (2006).  

As determinações das atividades de água (aw) foram realizadas 

instrumentalmente usando o equipamento específico (marca AQUALab modelo 
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CX-2/BRASEQ), utilizando-se um higrômetro com resolução de 0,003Aw. Este 

equipamento foi acoplado a um banho termostático para manter constante a 

temperatura durante as medições. Essas condições permitem fazer medidas de 

Aw em valores de temperatura compreendidos entre 20 e 43 ºC. Para as 

determinações, a temperatura foi mantida em (25,0 ± 0,3) °C. As determinações 

foram realizadas segundo AOAC (2006); ARAÚJO et al. (2009) e ALVES et al. 

(2010). 

Os sólidos solúveis totais foram determinados por refratometria e 

expressos em ºBrix, através de refratômetro manual (modelo ATAGO HAND 

RETRACTOMETER, Marca TECNAL) com escala de precisão de 0% a 32% 

(ºBrix), com compensação automática de temperatura corrigida para 20ºC e 

precisão de 0,2%. O aparelho foi calibrado à temperatura ambiente com água 

destilada e procedeu-se a leitura das amostras, entre as avaliações estabeleceu-

se um intervalo de 20 minutos (CAVALCANTI et al., 2006; BRASIL, 2008).  

Os sólidos totais foram obtidos pela diferença entre o peso total da 

amostra e o conteúdo de umidade em base úmida da mesma (CECCHI, 2007). A 

percentagem de carboidratos foi calculada por meio do método de diferença, onde 

os carboidratos totais são iguais a quantidade de umidade, cinzas, proteínas e 

lipídios subtraída de cem (SOARES JUNIOR et al., 2010). O cálculo do valor 

energético, proveniente dos nutrientes foi expresso em quilocalorias (kcal), 

estimado a partir dos fatores de conversão de Atwater, kcal = (4 x g proteína) + (4 

x g carboidratos) + (9 x g lipídios), descritos em WILSON et al. (1982), BRASIL 

(2003b) e TACO (2011).  

Para determinar a viscosidade aparente, as amostras de bebida láctea 

fermentada e controle foram homogeneizadas e, em seguida cerca de 500 mL 

foram vertidos para um becker para prosseguir com a análise. Foi utilizado 

viscosímetro digital BROOKFIELD, Modelo DV-II + com spindle (sonda cilíndrica) 

S63 acoplado, durante um período de 30 segundos, sob velocidade de 30 e 60 

rotações por minuto (rpm) e em temperatura de 5±1ºC, ocorrendo o registro dos 

valores da viscosidade em centipoise (cP) (KOKSOY; KILIC, 2004; CALDEIRA et 

al., 2010).  

Os parâmetros de cor foram determinados em colorímetro marca 

HUNTER LAB/BRASEQ, modelo Color Quest Xe, sistema de escala CIELAB 
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L*a*b* Hunter Lab. Os parâmetros de cor L* (luminosidade), a* (componente 

vermelho-verde) e b* (componente amarelo-azul), medidos em relação à placa de 

cor branca, foram: L* (mede a claridade da amostra) = luminosidade (0= cor preta 

a 100= cor branca); a* = variando da cor verde (–60,0) ao vermelho (+60,0); e b* 

= variando da cor azul (–60,0) ao amarelo (+60,0). A partir das coordenadas a* e 

b*, foram calculadas as coordenadas cilíndricas C* e h* (Equações 1 e 2), onde 

C* (croma) define a saturação (grau de saturação da cor) e h* (Hue angle) 

representa o ângulo de tom (tonalidade da cor): 

C*= [(a*)2 + (b*)2]1/2                            Equação 1 

h*= arctan (b*/a*)                               Equação 2 

 

 

2.9 Avaliações microbiológicas das bebidas lácteas fermentadas   

 

As determinações microbiológicas de bactérias láticas viáveis e 

Salmonella sp foram realizadas de acordo com metodologia descrita por (APHA, 

2001). As demais avaliações microbiológicas foram realizadas de acordo com 

metodologia descrita por BRASIL (2003a), em que se avaliou a contagem de 

bolores e leveduras e a presença de coliformes a 35ºC e coliformes a 45ºC, de 

acordo com os parâmetros microbiológicos preconizados pela legislação para 

bebidas lácteas fermentadas e iogurte (BRASIL, 2005). Todas as análises foram 

realizadas em três lotes das amostras de bebida láctea fermentada com n=5 

amostras por lote. 

 

 

2.10 Análise sensorial das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle  

 

Os testes sensoriais foram realizados no Laboratório de Análise 

Sensorial/UFG com provadores adultos (a partir de 18 anos).  

Para seleção de provadores testes discriminatórios foram realizados no 

laboratório, da Escola de Agronomia – Campus II/UFG, em Goiânia. Foram 

recrutados e pré-selecionados 28 provadores não treinados. O recrutamento dos 

provadores ocorreu após abordagem pessoal e convite para participarem da 
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pesquisa, por meio da assinatura do TCLE (ANEXO J) e aplicação de questionário 

(ANEXOS K e L). Os provadores foram pré-selecionados com relação à 

capacidade de identificarem diferenças em amostras similares pelo teste 

triangular (ANEXO M), com cinco repetições. Aqueles que apresentaram 

repetibilidade acima de 75% foram selecionados.  

Os testes sensoriais para treinamento de provadores (ANEXOS N e O) 

foram realizados em Laboratório de Análise Sensorial da Escola de Agronomia – 

Campus II/UFG, em Goiânia, com 22 provadores selecionados. Os provadores 

foram treinados com relação à capacidade de identificarem diferenças em 

amostras similares, para verificar os atributos de qualidades da bebida láctea 

fermentada. Foi utilizado o teste de escala não estruturada de 9 cm (ANEXO N), 

com provadores selecionados, em três repetições. Os provadores também foram 

treinados com relação ao uso do teste de diferença do controle (ANEXO O), em 

que foram realizadas três repetições com as amostras testes (P5S4O, P7.5S40 E 

P10S40). Em ambos os testes foram selecionados aqueles provadores que 

apresentarem capacidade de discriminação entre amostras, repetibilidade, e 

coerência com a equipe.  

Para avaliar a estabilidade das amostas foi utilizado o teste 

discriminatório, diferença do controle (ANEXO P) realizado semanalmente durante 

dois meses, em laboratório de análise sensorial, com 14 provadores treinados, na 

Escola de Agronomia – Campus II/UFG, em Goiânia. Os provadores avaliaram e 

comparavam a amostra de bebida láctea fermentada armazenada (estocada) com 

a fabricada semanalmente, em relação aos atributos aparência, cor, aroma, sabor, 

gosto ácido e consistência.  

Os testes sensoriais afetivos de aceitação, teste cego (ANEXO Q) e 

teste com informação (ANEXO R), sobre bebidas lácteas fermentadas com 

compostos bioativos, foram realizados no laboratório, da Escola de Agronomia – 

Campus II/UFG, em Goiânia. As amostras de bebida láctea fermentada foram 

analisadas pelo teste de aceitação, utilizando escala hedônica estruturada de 

nove pontos, cujos extremos corresponderam a “desgostei muitíssimo” (1) e 

gostei muitíssimo (9). Um total de cinquenta adultos, provadores não-treinados, 

avaliaram aceitação global das bebidas elaboradas. O teste baseou-se em 

apresentar as amostras ao provador de forma monádica, estando estes em 
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cabines individuais e iluminadas com luz branca. As amostras foram oferecidas 

em copos plásticos descartáveis (50 mL) de cor branca, codificados com três 

dígitos numéricos e avaliadas à temperatura de refrigeração (MINIM, 2010).  

O cálculo do índice de aceitabilidade (IA) para avaliação das 

formulações de bebidas lácteas fermentadas, foi realizado considerando-se a nota 

máxima alcançada pelo produto que está sendo analisado como 100% e a 

pontuação média (em %) será o IA (TEIXEIRA et al., 1987). Para o cálculo do IA 

do produto foi adotada a expressão: IA(%)=A x 100/B, em que A=nota média 

obtida para o produto, e B=nota máxima dada ao produto. O produto atingindo um 

percentual igual ou maior que 70% será considerado aceito pelos provadores, 

sendo assim um IA de boa repercussão para a amostra (TEIXEIRA et al., 1987; 

DUTCOSKY, 2011).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFG, 

protocolo nº 038/12 (ANEXO S).  

 

 

2.11 Delineamento experimental e análise estatística  

 

Em relação às determinações físico-químicas e aos testes sensoriais 

de aceitação os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

diferenças das médias comparadas por teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância, utilizando-se o software R versão 2.11.1 (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2010). Os resultados das análises microbiológicas e treinamento dos 

provadores foram avaliados de forma descritiva. Foi utilizado o delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com três repetições de processamento 

(três lotes) por tipo de tratamento. Todas as determinações físico-químicas e 

microbiológicas, nas amostras de polpa de araticum foram realizadas em 

triplicata. Nas análises físico-químicas foram determinados a média e o desvio-

padrão. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Determinações físico-químicas das amostras de leite pasteurizado e soro 

de queijo 

 

Os valores de lipídios (3,00%), proteínas (3,17%), acidez em ácido 

lático (0,17%), crioscopia (-0,532), sólidos totais (11,88%), densidade (1,032), 

alizarol (estável), fosfatase (negativa), peroxidase (positiva) obtidos nas amostras 

de leite no presente estudo (Tabela 1) estão dentro dos valores determinados por 

BRASIL (2002) para leite fluido pasteurizado, respectivamente (3,0%; mínimo 

2,9%; 0,14-0,18%; -0,530 a -0,512; mínimo 11,4; 1,028 a 1,034; estável; negativa; 

positiva). Entretanto os valores de sólidos totais, cinzas e lipídios obtidos nesta 

pesquisa são inferiores aos obtidos por ANDRADE (2010), enquanto os valores 

de umidade e lactose são superiores. Os teores de umidade do leite e soro de 

queijo estão diretamente relacionado ao teor de sólidos totais, em proporção 

inversa, ou seja, o soro de queijo possui maior teor de umidades e menor de 

sólidos totais em relação ao leite fluído (Tabela 1).  

 

TABELA 1 - Determinações da composição físico-química das amostras de leite 
pasteurizado e soro de queijo 

Determinações Leite±dp Soro±dp 

pH 6,81±0,00 5,03±0,00 
Acidez em ácido lático (g/100g m/m) 0,17±0,00 0,22±0,00 

Umidade (%m/m) 88,12±0,25 93,15±0,04 
Sólidos totais (mg/100g) 11,88±0,25 6,85±0,04 

Cinzas (%m/m) 0,66±0,11 0,53±0,01 
Lipídios (g/100g) 3,00±0,00 0,20±0,00 

Proteínas (g/100g) 3,17±0,05 0,93±0,02 
Lactose (%m/m) 6,53±0,17 6,72±0,14 

Carboidratos totais (mg/100g) 5,05±0,35 5,21±0,02 
Valor calórico (kcal) 59,87±1,27 26,36±0,14 

Crioscopia -0,532±0,001 -0,618±0,002 
Alizarol Estável -------------- 

Densidade 1,032±0,00 1,027±0,42 
Fosfatase Negativo -------------- 

Peroxidase Positivo -------------- 
Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio padrão. dp= 
Desvio padrão 

 

Em relação a composição das amostras de soro de queijo (Tabela 1) 
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obtidos nesta pesquisa, os valores de lipídios foram similares aos informados por 

ANDRADE (2010) de 0,04% a 0,50%. Entretanto os teores de umidade e pH 

obtidos nas amostras de soro foram inferiores e os teores de acidez em ácido 

lático, sólidos totais, proteínas e lactose foram superiores aos informados pelo 

autor (respectivamente, 93,6% e 5,9 a 6,7; e 0,18%, 6,35% a 6,5%, 0,75% a 

0,80%, 4,85% a 4,90%).  

Os valores de crioscopia, acidez em ácido lático, sólidos totais, 

proteínas, cinzas, lactose e densidade obtidos nas amostras de soro de queijo 

(Tabela 1), são superiores aos encontrados por TEIXEIRA & FONSECA (2008) em 

soro de queijo minas de várias regiões de Minas Gerais, enquanto os valores de 

pH, umidade e lipídios são inferiores aos obtidos pelos autores. Em relação à 

composição físico-química do soro de queijo, os teores de umidade, sólidos totais, 

cinzas, proteínas e carboidratos obtidos no presente estudo, são similares aos 

encontrados por SOARES et al. (2011) na determinação da composição do soro 

de queijo coalho in natura.  

 

 

3.2 Determinações físico-químicas da polpa de araticum branqueada 

 

Os teores de umidade (74,75%), lipídios (1,06%) e acidez em ácido 

cítrico (0,44%) presentes nas amostras de polpas de araticum (Tabela 2), foram 

inferiores aos valores relatados nos estudos realizados por SOUZA et al. (2012), 

respectivamente, de 80,16±0,25%, 1,84% e 0,47g/100. Entretanto, os teores de 

cinzas (0,73%), carboidratos (21,33%), valor de energia (100,12 kcal), fibra total 

(4,51%), proteínas (1,30%) e pH (4,63) (Tabela 2) foram superiores aos valores 

informados pelos autores: cinzas (0,64), carboidratos (16,31±0,26%), valor de 

energia (85,47±0,11 kcal), fibra (0,13±0,00%), proteínas (0,92±0,02%) e pH 

(4,44±0,04).  

Os valores de cinzas (0,61%), fibras (1,66%) e valor calórico (87,00%) 

da polpa de araticum, nos estudos de SANO et al. (2008) foram inferiores aos 

obtidos nesta pesquisa, entretanto os valores de carotenóides em luteína (0,84 

mg/100g), tanino (250 mg/100g), umidade (76,32%), carboidratos totais (21,50%) 

e lipídios (2,90%) foram superiores. Contudo, os valores de pH (4,70%) e 
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proteínas (1,28%) foram similares aos do presente estudo (Tabela 2). 

 

TABELA 2 - Determinações da composição físico-química das amostras de polpa 
de araticum branqueada 

Determinações Média±Desvio padrão 

Umidade (%m/m) 74,75±0,69 

Cinza (%m/m) 0,73±0,01 

Lipídios (g/100g) 1,06±0,15 

Proteínas (g/100g) 1,30±0,05 

pH 4,63±0,00 

Acidez ttitulável (g/100g) 6,14±0,27 

Acidez em ácido cítrico (g/100g m/m) 0,44±0,02 

Ácido ascórbico (mg/100g) 3,28±0,20 

Sólidos totais (mg/100g) 25,25±0,69 

Carboidratos totais (mg/100g) 21,33±0,48 

Valor calórico (kcal) 100,12±3,21 

Tanino (mg/100g) 213,66±9,86 

Compostos fenólicos totais (mg/100g em ácido gálico) 164,98±3,72 

Beta-caroteno (µg/100g) 80,37±1,12 

Vitamina A (UI/100g) 44,67±0,58 

Carotenóides em Luteína (mg/100g) 0,51±0,01 

Fibra alimentar Total (g/100g) 4,51±0,01 

Fibra alimentar. Solúvel (g/100g) 1,50±0,04 

Fibra alimentar. Insolúvel (g/100g) 3,01±0,03 

Glicose (g/100g) 12,15±0,46 

Sacarose (g/100g) 9,62±0,30 

Açúcares Totais (g/100g) 21,77±0,16 

Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio padrão 
 

 

 

 

VIEIRA et al. (2010) relatam que a polpa de araticum possui, em méida, 

composição em carboidratos de 10,3-12,8% e valor calórico de 52-87%, os quais 
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foram inferiores ao obtidos nesta pesquisa, porém os valores de lipídios (1,6-

3,0%), tanino (245 mg/10g), vitamina A (70-253 µgRAE/10g) e ácido ascórbico 

(8,2-21,0%) foram superiores. Entretanto, a proteína bruta (0,4-1,3%), fibras (3,8-

5,2%) e pH (4,70%) foram similares (Tabela 2). Estas diferenças ocorreram, 

provavelmente, em função das amostras terem passado pelo processo de 

branqueamento. 

MARTINS (2006) realizou análise físico-química de vários frutos do 

cerrado, encontrando nas amostras dos frutos do araticum os valores de 

32,33%±0,99% de carboidratos totais; 1,14%±0,15% de proteínas; 2,30% de 

lipídios, 154,58 kcal de valor calórico; 76,73%±0,23% de umidade; 5,21±0,02 de 

pH; 2,96% ± 0,02% de acidez total e 0,85%±0,01% de cinzas. Os valores de 

acidez total e proteínas obtidos neste estudo foram superiores aos encontrados 

por MARTINS (2006), enquanto os valores de pH, umidade, cinzas, lipídios, 

carboidratos totais e valor calórico foram inferiores (Tabela 2). As diferenças 

existentes em relação às análises físico-química das amostras dos frutos e das 

polpas dos frutos de araticum podem estar associadas aos locais geográficos de 

colheita e graus de maturação diferenciados.  

 

 

3.3 Avaliação microbiológica das amostras de polpa de araticum branqueada 

 

A avaliação microbiológica das amostras de polpa de araticum (Tabela 

3) demonstraram a qualidade higiênico-sanitária adequada durante todo o 

processo de obtenção e processamento das amostras de polpa, pois 

apresentaram resultados de coliformes a 35ºC e a 45ºC, bolores e leveduras e 

Salmonella sp. dentro dos padrões de referência exigidos pela legislação vigente 

(BRASIL, 2000).  

 

 

 

 

TABELA 3 - Avaliações microbiológicas nas amostras de polpa de araticum 
branqueada 
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Determinações Valores Valor de referência* 

Coliformes a 35ºC NMP/mL <0,3 ----------- 

Coliformes a 45ºC NMP/mL <0,3 Máximo 1 

Salmonella sp/25mL Ausência Ausência 

Bolores e Leveduras UFC/mL 1,0x10 Máximo 5,0x103 

Os valores correspondem à média de três repetições 
*Padrões de referência segundo Instrução Normativa nº 01 de 07/01/00 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento 

 

A baixa contagem microbiana nas polpas pode ser atribuída à boa 

qualidade da matéria-prima empregada na fabricação do produto, além da 

destruição de micro-organismos promovido pelo branqueamento, resfriamento e 

congelamento subseqüentes (BUENO et al., 2002). 

 

 

3.4 Determinações físico-químicas das amostras de bebida láctea 

fermentada e amostras controle  

 

Avaliando-se os valores de pH e acidez em ácido lático das 

formulações controle (P0S40) e P5S40 em comparação com a amostra CVP 

(Tabela 4), observou-se que nas duas últimas semanas (7ª e 8ª semanas) houve 

redução nos teores de pH e aumento da acidez, diferindo significativamente 

(p>0,05) em relação as demais semanas, resultado que era esperado. Entretanto, 

sobre os valores de lactose ao longo das semanas, observou-se que ambas as 

formulações (P0S40 e P5S40), apresentaram resultados similares e a partir da 

quinta semana os teores de lactose reduziram.  

Os valores de aw obtidos nas formulações P0S40 e P5S40 (0,99) 

equivalem aos encontrados em leite fluido pasteurizado e iogurte (0,93 a 0,99). 

 
 
 
 
 
 
 
TABELA 4 - Valores de pH, acidez em ácido lático e lactose obtidos nas 

formulações de bebida láctea fermentada saborizadas com polpa 
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de araticum e amostras controle, no tempo zero (inicial) e durante 
oito semanas 

Semanas 
Tratamentos 

P0S40 P5S40 CVP 

 pH 

Tempo (zero) Inicial 4,53±0,01a 4,54±0,00a 4,55±0,04a 
1ª Semana 4,52±0,01ab 4,53±0,01ab 4,54±0,00a 
2ª Semana 4,50±0,03abc 4,51±0,02ab 4,53±0,01a 
3ª Semana 4,49±0,01abc 4,50±0,01bc 4,54±0,03a 
4ª Semana 4,48±0,01bc 4,52±0,01bc 4,53±0,02a 
5ª Semana 4,46±0,01c 4,50±0,01bc 4,52±0,04a 
6ª Semana 4,45±0,10c 4,48±0,01c 4,53±0,03a 
7ª Semana 4,41±0,03d 4,44±0,02d 4,52±0,00a 
8ª Semana 4,38±0,02d 4,41±0,05e 4,51±0,02a 

 Acidez em ácido lático (%) 

Tempo (zero) Inicial 0,51±0,00b 0,53±0,00b 0,52±0,01a 
1ª Semana 0,52±0,01b 0,53±0,01b 0,52±0,01a 
2ª Semana 0,51±0,00b 0,54±0,01b 0,53±0,01a 
3ª Semana 0,52±0,01b 0,54±0,01b 0,53±0,00a 
4ª Semana 0,52±0,00b 0,53±0,01b 0,53±0,02a 
5ª Semana 0,51±0,01b 0,53±0,01b 0,53±0,00a 
6ª Semana 0,52±0,00b 0,53±0,01b 0,52±0,01a 
7ª Semana 0,58±0,01a 0,61±0,00a 0,53±0,01a 
8ª Semana 0,59±0,00a 0,60±0,00a 0,53±0,01a 

 Lactose (%) 

Tempo (zero) Inicial 5,76±0,01a 5,80±0,02a ------- 
1ª Semana 5,71±0,01ab 5,74±0,03ab ------- 
2ª Semana 5,68±0,01ab 5,72±0,02ab ------- 
3ª Semana 5,65±0,01abc 5,69±0,01abc ------- 
4ª Semana 5,59±0,01bc 5,64±0,01bc ------- 
5ª Semana 5,51±0,01d 5,54±0,01d ------- 
6ª Semana 5,37±0,01e 5,41±0,02e ------- 
7ª Semana 5,21±0,04f 5,24±0,01f ------- 

8ª Semana 5,10±0,01g 5,14±0,01g ------- 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão.  
Legenda: P0S40 = 40%soro/60%leite e 0% polpa (armazenada), P5S40 = 40%soro/60%leite e 5% 
polpa (armazenada), CVP = 40%soro/60%leite e 5% polpa (fabricada semanalmente) 

 

Analisando os parâmetros de cor (L*, a* e b*), observou-se que as 

formulações P0S40 e P5S40 (Tabela 5) diferiram significativamente (p>0,05) entre 

si. Quanto aos valores de L* (luminosidade) as amostras P0S40 tendem a cor 

branca, valores mais próximos de 100 em comparação com as amostras P5S40.  

Em relação aos valores de a* e b*, as formulações P0S40 e P5S40 

tendem aos componentes de cor vermelha e amarela (Tabela 5) e apresentaram 
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uma maior alteração da cor nas últimas duas semanas. As diferenças nos valores 

dos parâmetros de cor (L*, a* e b*) entre as amostras P0S40 e P5S40 ocorreram 

devido a ausência de polpa de araticum. Da mesma forma, a presença de polpa 

nas formulações P5S40 levou a tendência dos valores de cor para o vermelho (a*) 

e amarelo (b*) nestas amostras, em comparação com as formulações P0S40.  

 

TABELA 5 - Valores dos parâmetros de cor (L*, a* e b*) obtidos nas formulações 
de bebida láctea fermentada saborizadas com polpa de araticum e 
amostras controle, no tempo zero (inicial) e durante oito semanas 

Semanas 
Tratamentos 

P0S40 P5S40 

 Cor L* 

Tempo (zero) Inicial 74,74±0,43d 72,98±0,20d 
1ª Semana 74,95±0,32d 73,16±0,21d 
2ª Semana 75,15±0,06d 73,46±0,53d 
3ª Semana 75,72±0,40c 73,59±0,49cd 
4ª Semana 75,74±0,12c 73,67±0,32bcd 
5ª Semana 75,95±0,48bc 74,29±0,25abc 
6ª Semana 76,04±0,25abc 74,41±0,31ab 
7ª Semana 76,41±0,24ab 74,69±0,28a 
8ª Semana 76,53±0,29a 74,75±0,38a 

 Cor a* 

Tempo (zero) Inicial -1,72±0,03d 0,14±0,04d 
1ª Semana -1,68±0,04cd 0,15±0,02d 
2ª Semana -1,61±0,04bc 0,19±0,01d 
3ª Semana -1,58±0,07ab 0,26±0,01d 
4ª Semana -1,58±0,05ab 0,49±0,06c 
5ª Semana -1,58±0,05ab 0,52±0,04bc 
6ª Semana -1,57±0,06ab 0,57±0,02abc 
7ª Semana -1,55±0,07ab 0,68±0,05ab 
8ª Semana -1,53±0,06a 0,69±0,06a 

 Cor b* 

Tempo (zero) Inicial 4,00±0,20d 7,59±0,28e 
1ª Semana 4,22±0,31cd 7,88±0,31de 
2ª Semana 4,31±0,14bc 8,20±0,24cd 
3ª Semana 4,35±0,34bc 8,26±0,13bc 
4ª Semana 4,39±0,06bc 8,27±0,24bc 
5ª Semana 4,47±0,12abc 8,32±0,23c 
6ª Semana 4,53±0,03ab 8,37±0,19bc 
7ª Semana 4,59±0,19ab 8,59±0,15ab 

8ª Semana 4,69±0,05a 8,88±0,07a 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do dp 

 

Observou-se que o armazenamento das formulações provocou um 
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aumento do croma (C*), que indica o grau de saturação da cor e do valor de b*. O 

máximo valor do croma foi observado nas duas últimas semanas de 

armazenamento (Tabela 6). O armazenamento tornou a cor da formulação P5S40 

mais amarela. A tonalidade da cor (h*) das formulações foi afetada pelo tempo de 

armazenamento, os produtos armazenados tiveram seu grau de tonalidade 

diminuido com o aumento do tempo de armazenamento (Tabela 6). 

 

TABELA 6 - Valores dos parâmetros de cor (C* e h*) obtidos nas formulações de 
bebida láctea fermentada saborizadas com polpa de araticum e 
amostras controle, no tempo zero (inicial) e durante oito semanas 

Semanas 
Tratamentos 

P0S40 P5S40 

 Cor C* 

Tempo (zero) Inicial 4,35±0,19d 7,49±0,28e 
1ª Semana 4,55±0,27cd 7,88±0,29de 
2ª Semana 4,60±0,12bcd 8,20±0,24cd 
3ª Semana 4,63±0,34bcd 8,27±0,13c 
4ª Semana 4,67±0,07abc 8,29±0,25bc 
5ª Semana 4,74±0,11abc 8,33±0,23bc 
6ª Semana 4,80±0,03abc 8,39±0,20bc 
7ª Semana 4,84±0,20ab 8,61±0,15ab 
8ª Semana 4,93±0,04a 8,90±0,07a 

 Cor h* 

Tempo (zero) Inicial -66,62±1,07a 88,81±0,73a 
1ª Semana -68,17±1,49b 88,88±0,15a 
2ª Semana -69,44±0,98bc 88,72±0,94a 
3ª Semana -69,94±1,06cd 88,19±0,65a 
4ª Semana -70,23±0,55cde 86,62±0,32b 
5ª Semana -70,53±0,78cde 86,44±0,30bc 
6ª Semana -70,95±0,66def 86,11±1,25bc 
7ª Semana -71,31±0,27ef 85,50±0,71c 

8ª Semana -71,88±0,53f 85,55±0,35c 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão 

 

As amostras de bebida láctea fermentada (P0S40 e P5S40), mostraram 

ao longo das semanas de vida-de-prateleira valores similares quanto ao ºBrix 

(Tabela 7) e foram significativamente iguais entre si (p≤0,05). De forma similar, os 

valores de viscosidade a 30 rpm e 60 rpm (Tabela 7), também foram similares 

durante o período de armazenamento das formulações P0S40 e P5S40. Os 

resultados de viscosidade para ambas as formulações não diferiram 
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significativamente (p≤0,05) entre si e durante a vida-de-prateleira dos produtos. 

 

TABELA 7 - Valores de sólidos solúveis (ºBrix), viscosidade a 30 rpm e 60 rpm 
obtidos nas formulações de bebida láctea fermentada saborizadas 
com polpa de araticum e amostras controle, no tempo zero (inicial) e 
durante oito semanas de armazenamento 

Semanas 
Tratamentos 

P0S40 P5S40 

 Sólidos solúveis (ºBrix) 

Tempo (zero) Inicial 16,61±0,49a 16,67±0,50a 
1ª Semana 16,56±0,53a 16,61±0,49ab 
2ª Semana 16,53±0,10a 16,59±0,45ab 
3ª Semana 16,43±0,46a 16,48±0,37ab 
4ª Semana 16,23±0,21ab 16,43±0,48ab 
5ª Semana 16,16±0,22ab 16,18±0,36abc 
6ª Semana 16,11±0,16ab 16,14±0,07abc 
7ª Semana 16,06±0,07ab 16,09±0,08bc 
8ª Semana 15,78±0,15b 15,82±0,06c 

 Viscosidade a 30 rpm 

Tempo (zero) Inicial 560,67±0,08a 561,44±0,14a 
1ª Semana 563,00±0,03a 564,44±0,04a 
2ª Semana 564,67±0,05a 567,56±0,07a 
3ª Semana 568,00±0,09a 568,44±0,04a 
4ª Semana 570,11±0,02a 577,33±0,01a 
5ª Semana 583,33±0,01a 586,67±0,04a 
6ª Semana 593,22±0,04a 597,33±0,07a 
7ª Semana 599,33±0,06a 603,67±0,05a 
8ª Semana 608,67±0,07a 609,78±0,03a 

 Viscosidade a 60 rpm 

Tempo (zero) Inicial 359,89±0,01d 361,11±0,02c 
1ª Semana 368,89±0,03cd 372,00±0,08bc 
2ª Semana 376,89±0,03cd 377,33±0,05bc 
3ª Semana 379,33±0,08cd 382,11±0,05abc 
4ª Semana 384,00±0,06bcd 385,56±0,03abc 
5ª Semana 385,78±0,02bcd 387,33±0,04abc 
6ª Semana 391,22±0,04abc 398,22±0,01abc 
7ª Semana 405,22±0,01ab 407,78±0,02ab 

8ª Semana 409,56±0,03a 416,78±0,04a 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão 
 

Os valores de umidade, cinzas, sólidos totais, carboidratos totais e 

valor calórico (Tabela 8), para as formulações P0S40 e P5S40, diferiram 

significativamente entre o tempo zero e a última semana de armazenamento. 

Entretanto, quanto aos teores de lipídios e proteínas, para ambas as formulações, 
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durante o período de armazenamento, não se observou diferença significativa 

(p≤0,05) entre as semanas de vida-de-prateleira. A presença de polpa de araticum 

não interferiu nos resultados anteriores dos parâmetros físico-químicos, em 

relação ao período de armazenamento avaliado. 

 
TABELA 8 - Valores de umidade, cinzas, sólidos totais, carboidratos totais, valor 

calórico, lipídios e proteínas obtidos nas formulações de bebida 
láctea fermentada e amostras controle, no tempo zero (inicial) e 
prazo de oito semanas 

Semanas 
Tratamentos 

P0 S40 P5 S40 

 Umidade 

Tempo (zero) Inicial 80,46±0,02b 80,38±0,03b 
4ª Semana 80,53±0,09b 80,43±0,02b 
8ª Semana 81,21±0,08a 81,42±0,07a 

 Cinzas 

Tempo (zero) Inicial 0,59±0,00a 0,60±0,04a 
4ª Semana 0,56±0,01ab 0,58±0,02ab 
8ª Semana 0,54±0,01b 0,56±0,03b 

 Sólidos totais 

Tempo (zero) Inicial 19,54±0,02a 19,62±0,03a 
4ª Semana 19,47±0,09a 19,57±0,02a 
8ª Semana 18,79±0,08b 18,58±0,07b 

 Carboidratos totais (sf) 

Tempo (zero) Inicial 14,47±0,11a 14,38±0,09a 
4ª Semana 14,45±0,02a 14,39±0,07a 
8ª Semana 14,12±0,09b 13,55±0,12b 

 Valor calórico 

Tempo (zero) Inicial 86,06±0,03a 86.72±0,01a 
4ª Semana 85,79±0,07a 86.58±0,09a 
8ª Semana 81,77±0,05b 82.12±0,06b 

 Lipídios 

Tempo (zero) Inicial 2,11±0,06a 2,17±0,04a 
2ª Semana 2,06±0,08a 2,15±0,01a 
4ª Semana 2,03±0,11a 2,12±0,08a 
6ª Semana 1,81±0,23a 2,01±0,05a 
8ª Semana 1,74±0,04a 2,00±0,05a 

 Proteínas 

Tempo (zero) Inicial 2,43±0,03a 2,52±0,02a 
2ª Semana 2,42±0,01a 2,51±0,04a 
4ª Semana 2,42±0,04a 2,49±0,08a 
6ª Semana 2,40±0,03a 2,48±0,04a 

8ª Semana 2,38±0,02a 2,46±0,03a 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de três repetições com estimativa do desvio 
padrão. Legenda: sf = sem fibra 

3.5 Avaliações microbiológicas das amostras de bebida láctea fermentada   
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Os dados da Tabela 9 revelam que as populações de coliformes a 35ºC 

no lote 1, no decorrer do período analisado, foram inferiores a 0,3 NMP/mL 

(ausência na quantidade analisada) em todas as amostras avaliadas. Entretanto, 

embora alguns valores de coliformes a 35ºC, nos lote 2 e 3, não tenham sido 

menor que 0,3 NMP/mL, eles também encontram-se dentro dos padrões exigidos 

pela legislação vigente (BRASIL, 2005) Os dados da Tabela 10 revelam que as 

populações de coliformes a 45ºC, independente do lote e durante todo o período 

analisado, foram inferiores a 0,3 NMP/mL (ausência na quantidade analisada) em 

todas as amostras avalisadas. A baixa população de coliformes, provavelmente, 

está relacionada à pasteurização do leite e tratamento térmico do soro de queijo, 

além da possível ação das bactérias ácido láticas que produzem metabólitos 

durante a fermentação que atuam como inibidores (MORENO, 1995). A ausência 

de coliformes no produto final, também pode ser indicativo de boas condições 

higiênico-sanitárias, durante o processo de elaboração das bebidas (TEBALDI et 

al., 2007). As análises microbiológicas realizadas nas amostras de bebida láctea 

fermentada (Tabelas 9 e 10) indicaram que os resultados das determinações de 

coliformes a 35ºC e a 45ºC apresentaram valores de NMP/mL dentro dos padrões 

de referência da legislação em vigor (BRASIL, 2005).  

As populações de bolores e leveduras nas amostragens realizadas 

(Tabela 11) se apresentaram acima dos valores máximos dos padrões 

estabelecidos para leites fermentados (BRASIL, 2007), que é de, no máximo, 2,0 

x 102 UFC/g para o produto ainda na indústria. Muito embora as populações 

encontradas nas amostras, foram superiores a esse valor, os resultados não 

permitem considerar o produto inadequado para consumo, pois não existe padrão 

microbiológico para bebida láctea fermentada segundo BRASIL (2005). 

 

 

 

 

 

 

TABELA 9 - Populações de coliformes a 35ºC encontradas em amostras de 
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bebida láctea fermentada saborizadas com polpa de araticum, 
durante oito semanas 
Semanas n=5 Três lotes de bebida láctea fermentada 

40R1 40R2 40R3 

Tempo (zero) Inicial 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

1ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

2ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 0,3 0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 0,91 0,36 
 5 <0,3 0,36 0,91 

3ª Semana 1 <0,3 0,36 0,36 
 2 <0,3 0,3 0,36 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 0,3 0,36 
 5 <0,3 0,3 0,3 

4ª Semana 1 <0,3 <0,3 0,73 
 2 <0,3 <0,3 0,3 
 3 <0,3 0,3 0,3 
 4 <0,3 0,3 0,3 
 5 <0,3 <0,3 0,62 

5ª Semana 1 <0,3 0,3 0,3 
 2 <0,3 0,3 0,3 
 3 <0,3 <0,3 1,5 
 4 <0,3 <0,3 0,73 
 5 <0,3 <0,3 0,36 

6ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 0,91 <0,3 
 3 <0,3 0,36 <0,3 
 4 <0,3 0,62 0,3 
 5 <0,3 0,3 <0,3 

7ª Semana 1 <0,3 0,36 0,3 
 2 <0,3 0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 0,36 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 0,3 

8ª Semana 1 <0,3 0,3 0,36 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 0,3 <0,3 0,36 
 4 <0,3 <0,3 0,91 
 5 <0,3 0,36 <0,3 

Os valores obtidos de três lotes (repetições). Referência: n=5, c=2, m=10 e M=10
2 

 

 

 

 

TABELA 10 - Populações de coliformes a 45ºC encontradas em amostras de 
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bebida láctea fermentada saborizadas com polpa de araticum, 
durante oito semanas 

Semanas n=5 Três lotes de bebida láctea fermentada 

40R1 40R2 40R3 

Tempo (zero) Inicial 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

1ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

2ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

3ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

4ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

5ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

6ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

7ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

8ª Semana 1 <0,3 <0,3 <0,3 
 2 <0,3 <0,3 <0,3 
 3 <0,3 <0,3 <0,3 
 4 <0,3 <0,3 <0,3 
 5 <0,3 <0,3 <0,3 

Os valores obtidos de três lotes (repetições). Referência: n=5, c=2, m<3 e M=10 
 

 

 

 

TABELA 11 - Populações de bolores e leveduras encontradas em amostras de 
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bebida láctea fermentada saborizadas com polpa de araticum, 
durante oito semanas 

Semanas n=5 Três lotes de bebida láctea fermentada 

40R1 40R2 40R3 

Tempo zero 1 1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 2 1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 3 1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 4 1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 5 1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 

1ª Semana 1 <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 2 <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 2,0x10 UFC/mL est. 
 3 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 4 <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 5 <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 

2ª Semana 1 <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 
 2 <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10

2
 UFC/mL est. 

 3 <1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 2,7x10
2
 UFC/mL est. 

 4 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 
 5 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10

2
 UFC/mL est. <1,0x10 UFC/mL est. 

3ª Semana 1 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 
 2 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10

2
 UFC/mL est. 

 3 <1,0x10 UFC/mL est. 4,0x10
2
 UFC/mL est. 4,0x10

2
 UFC/mL est. 

 4 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10
2
 UFC/mL est. 1,0x10

2
 UFC/mL est. 

 5 1,0x10
2
 UFC/mL est. 1,0x10

2
 UFC/mL est. 1,0x10

2
 UFC/mL est. 

4ª Semana 1 1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10
2 
UFC/mL est. 

 2 <1,0x10 UFC/mL est. 6,0x10
2
 UFC/mL est. 2,0x10

2
 UFC/mL est. 

 3 <1,0x10 UFC/mL est. 2,0x10
2
 UFC/mL est. 3,0x10

2
 UFC/mL est. 

 4 <1,0x10 UFC/mL est. 3,0x10
2
 UFC/mL est. 1,6x10

2
 UFC/mL est. 

 5 <1,0x10 UFC/mL est. 6,0x10
2
 UFC/mL est. 1,5x10

2
 UFC/mL est. 

5ª Semana 1 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10
2
 UFC/mL est 3,0x10

2
 UFC/mL est. 

 2 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 2,0x10
2
 UFC/mL est. 

 3 <1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 6,0x10
2
 UFC/mL est. 

 4 1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10
2
 UFC/mL est. 5,0x10

2
 UFC/mL est. 

 5 1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 1,0x10 UFC/mL est. 

6ª Semana 1 <1,0x10 UFC/mL est. 4,0x10
2 
UFC/mL est. 2,0x10

3
 UFC/mL est. 

 2 1,0x10 UFC/mL est. 2,0x10
2
 UFC/mL est. 2,3x10

3
 UFC/mL est. 

 3 1,0x10
2
 UFC/mL est. 7,0x10

2
 UFC/mL est. 2,1x10

3
 UFC/mL est. 

 4 1,0x10
3
 UFC/mL est. 1,0x10

3
 UFC/mLest. 2,8x10

3
 UFC/mL est.  

 5 <1,0x10 UFC/mL est. 6,0x10
2
 UFC/mL est. 2,3x10

3
 UFC/mL est.  

7ª Semana 1 1,0x10
2 
UFC/mL est. 1,0x10

2
 UFC/mL est 9,0x10

2
 UFC/mL est. 

 2 1,0x10
2
 UFC/mL est. 9,0x10

2
 UFC/mL est 1,0x10

3
 UFC/mL est. 

 3 4,0x10
2
 UFC/mL est. 1,0x10

3
 UFC/mL est. 2,0x10

3
 UFC/mL est. 

 4 2,0x10
2
 UFC/mL est. 2,3x10

3
 UFC/mL 1,8x10

3
 UFC/mL est. 

 5 3,4x10
2
 UFC/mL  1,8x10

3
 UFC/mL 1,0x10

3
 UFC/mL est. 

8ª Semana 1 1,0x10 UFC/mL est. 4,0x10
3
 UFC/mL est. 6,0x10 UFC/mL est. 

 2 <1,0x10 UFC/mL est. 6,6x10
3
 UFC/mL 1,0x10

2
 UFC/mL est. 

 3 2,0x10 UFC/mL est. 2,6x10
3
 UFC/mL <1,0x10 UFC/mL est. 

 4 1,0x10 UFC/mL est. 1,6x10
3
 UFC/mL 8,0x10

2
 UFC/mL est. 

 5 <1,0x10 UFC/mL est. 6,5x10
3
 UFC/mL 4,8x10

2
 UFC/mL est. 

Os valores obtidos de três lotes (repetições) de n=5. Referência: nenhuma  

 

 

 

 

Alguns bolores são produtores de micotoxinas, as quais podem afetar a 
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saúde humana e animal, não podendo ser encontrados em contagens elevadas. A 

presença de leveduras também fornece informações, tais como condições 

higiênico-sanitárias deficientes, multiplicação no produto em decorrência de falhas 

no processamento e/ou estocagem e matéria prima com contaminação excessiva 

(TEBALDI et al., 2007). 

Os resultados encontrados para contagem de bactérias láticas, que 

mostram o comportamento da população no decorrer do armazenamento, estão 

expressos na Tabela 12. Dos três lotes analisados, todos apresentaram-se dentro 

dos padrões de contagens estabelecidos segundo BRASIL (2005) e BRASIL 

(2001) que estabelece o valor mínimo de 106 UFC/mL de bactérias láticas em 

bebidas lácteas fermentadas. A principal função das bactérias láticas nos 

alimentos é a acidificação destes produtos em pH próximo de quatro, o que 

impede o desenvolvimento de bactérias indesejáveis pela produção de ácidos 

orgânicos, majoritariamente, o ácido láctico (FORSYTHE, 2002). Isso permite que 

o tempo de conservação dos produtos fermentados seja muito maior que a dos 

produtos no qual a matéria-prima não foi fermentada. Outra função é desenvolver 

as propriedades organolépticas dos produtos fermentados (TEBALDI et al., 2007). 

A contagem celular mínima de cultura específica recomendada para bebidas 

lácteas fermentadas é de 1,0 x 106 células viáveis/mL no momento do consumo 

(BRASIL, 2005). A contagem final, após 60 dias de estocagem, de células viáveis 

na bebida láctea fermentada mostrou-se dentro dos limites recomendados para 

este produto, tornando-o atrativo como adjunto na dieta humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 12 - Populações de bactérias láticas encontradas em amostras de bebida 
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láctea fermentada saborizadas com polpa de araticum, durante oito 
semanas 

Semanas n=5 Três lotes de bebida láctea fermentada 

40R1 40R2 40R3 

Tempo (zero) Inicial 1 3,0x10
8
 4,2x10

8
 3,8x10

8
 

 2 2,6x10
8
 2,4x10

8
 3,5x10

8
 

 3 3,0x10
8
 3,2x10

8
 3,4x10

8
 

 4 3,2x10
8
 3,4x10

8
 3,7x10

8
 

 5 3,5x10
8
 4,0x10

8
 4,0x10

8
 

1ª Semana 1 2,5x10
8
 3,9x10

8
 1,0x10

8
 

 2 1,9x10
8
 3,0x10

8
 1,2x10

8
 

 3 1,8x10
8
 2,3x10

8
 4,0x10

7
 

 4 2,1x10
8
 2,8x10

8
 1,1x10

8
 

 5 1,4x10
8
 1,9x10

8
 1,5x10

8
 

2ª Semana 1 2,6x10
8
 2,6x10

8
 1,7x10

8
 

 2 3,5x10
8
 3,3x10

8
 1,9x10

8
 

 3 3,4x10
8
 1,7x10

8
 1,1x10

8
 

 4 3,6x10
8
 2,1x10

8
 1,4x10

8
 

 5 4,7x10
8
 2,5x10

8
 1,4x10

8
 

3ª Semana 1 1,7x10
8
 2,2x10

8
 1,4x10

8
 

 2 1,7x10
8
 2,6x10

8
 1,1x10

8
 

 3 2,7x10
8
 2,7x10

8
 1,3x10

8
 

 4 2,5x10
8
 2,7x10

8
 2,2x10

8
 

 5 2,9x10
8
 2,3x10

8
 2,3x10

8
 

4ª Semana 1 3,2x10
8
 2,3x10

8
 1,8x10

8
 

 2 3,1x10
8
 2,6x10

8
 2,4x10

8
 

 3 3,2x10
8
 2,4x10

8
 1,7x10

8
 

 4 2,8x10
8
 2,9x10

8
 1,5x10

8
 

 5 3,3x10
8
 3,1x10

8
 1,9x10

8
 

5ª Semana 1 2,0x10
8
 2,2x10

8
 1,5x10

8
 

 2 1,9x10
8
 1,9x10

8
 1,5x10

8
 

 3 2,5x10
8
 2,0x10

8
 1,3x10

8
 

 4 2,6x10
8
 2,1x10

8
 1,7x10

8
 

 5 2,1x10
8
 2,2x10

8
 1,6x10

8
 

6ª Semana 1 2,2x10
8
 3,0x10

8
 1,7x10

8
 

 2 3,0x10
8
 3,2x10

8
 1,9x10

8
 

 3 2,6x10
8
 2,3x10

8
 2,1x10

8
 

 4 2,5x10
8
 2,7x10

8
 2,0x10

8
 

 5 3,0x10
8
 2,2x10

8
 1,9x10

8
 

7ª Semana 1 3,0x10
8
 3,1x10

8
 3,2x10

8
 

 2 2,8x10
8
 2,5x10

8
 2,1x10

8
 

 3 2,4x10
8
 3,2x10

8
 2,0x10

8
 

 4 3,1x10
8
 2,8x10

8
 2,2x10

8
 

 5 3,0x10
8
 2,5x10

8
 2,4x10

8
 

8ª Semana 1 2,4x10
8
 2,6x10

8
 2,1x10

8
 

 2 2,0x10
8
 2,9x10

8
 1,9x10

8
 

 3 2,6x10
8
 3,0x10

8
 2,0x10

8
 

 4 1,9x10
8
 2,8x10

8
 1,6x10

8
 

 5 2,2x10
8
 2,4x10

8
 2,4x10

8
 

Os valores obtidos de três lotes (repetições) de n=5. Referência: 10
6
 

 

Para produtos adquiridos no comércio, a legislação vigente do 

Ministério da Saúde através da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 12, de 

2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), estabelece que a bebida láctea fermentada 

(refrigerada, com ou sem adição) deve ter ausência de Salmonella sp. em 25 mL 
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do produto (Tabela 13).  

 

TABELA 13 - Populações de Salmonella sp. encontradas em amostras de bebida 
láctea fermentada saborizadas com polpa de araticum, durante oito 
semanas 

Semanas n=5 Três lotes de bebida láctea fermentada 

40R1 40R2 40R3 

Tempo (zero) Inicial 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

1ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

2ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

3ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

4ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

5ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

6ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

7ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

8ª Semana 1 ausência ausência ausência 
 2 ausência ausência ausência 
 3 ausência ausência ausência 
 4 ausência ausência ausência 
 5 ausência ausência ausência 

Os valores obtidos de três lotes (repetições) de n=5. Referência: nenhuma  

 

Pode-se considerar, no presente estudo, que as matérias primas 
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utilizadas na produção das bebidas lácteas fermentadas foram de boa qualidade 

higiênico-sanitária, bem como foram adotados cuidados higiênico-sanitários nas 

diferentes fases de produção. A ausência de bactérias do grupo Coliformes e 

Salmonella indica que as bebidas foram processadas em boas condições 

higiênico-sanitárias. Assim, de acordo com BRASIL (2001) e BRASIL (2005), as 

formulações de bebida láctea fermentada apresentaram padrões microbiológicos 

situados dentro dos limites estabelecidos, mostrando excelente qualidade 

microbiológica, mantida durante o período de estocagem estabelecido. 

 

3.6 Análise sensorial de seleção, treinamento e aceitação (vida-de-prateleira) 

das bebidas lácteas fermentadas e amostras controle  

 

Os provadores foram selecionados com relação à capacidade de 

identificarem diferenças em amostras similares pelo teste triangular e aqueles que 

apresentaram repetibilidade acima de 75% foram selecionados. Entre os vinte e 

oito provadores que participaram do teste triangular, a maioria (22 provadores) 

obteve repetibilidade (% de acertos) a partir de 80% e foram selecionados para 

participarem das etapas de treinamento. 

Os 22 provadores selecionados foram treinados com relação à 

capacidade de identificarem diferenças em amostras testes (P5S40, P7.5S40 e 

P10S40), para avaliarem os atributos de qualidade (cor, viscosidade, aroma e 

sabor característico, gosto doce, gosto ácido e consistência) da bebida láctea 

fermentada, utilizando-se o teste de escala não estruturada de 9 cm. Os 

provadores também foram treinados, utilizando-se o teste de diferença do 

controle, para avaliarem os atributos de qualidade (aparência, cor, viscosidade, 

aroma, sabor, gosto doce, gosto ácido e consistência) da bebida láctea 

fermentada. Entre estes, 14 provadores que realizaram as etapas de treinamento 

apresentaram capacidade de discriminação entre amostras, repetibilidade e 

coerência com a equipe quanto à comparação entre as amostras testes e amostra 

controle, ou seja, nas três repetições dos testes as formulações diferiram 

significativamente (p>0,05) entre si. 

A partir da 6ª semana de armazenamento constatou-se um ligeiro 

aumento nos valores dos atributos aparência, cor, aroma, sabor, gosto ácido e 
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consistência (Tabelas 14 e 15). Os resultados mostraram que a bebida láctea 

fermentada, adicionada de polpa de araticum e sem uso de conservantes, 

apresentou estabilidade sensorial durante aproximadamente seis semanas. 

Assim, a bebida láctea desenvolvida neste estudo apresentou um tempo de 

prateleira significativo quando comparado aos produtos comerciais existentes no 

mercado, representando um resultado satisfatório, considerando o fato de não se 

ter adicionado nenhum conservante no produto. 

 

TABELA 14 - Avaliação da vida-de-prateleira das amostras de bebida láctea 
fermentada saborizada com polpa de araticum e amostras controle, 
para os atributos aparência, cor e aroma, utilizando o teste 
diferença do controle, no tempo zero (inicial) e durante sete 
semanas 

Semanas CVP P5 S40 

 Atributo: Aparência 

Tempo (zero) Inicial 1,00a 1,00d 
1ª Semana 1,00a 1,07cd 
2ª Semana 1,07a 1,21bcd 
3ª Semana 1,00a 1,14cd 
4ª Semana 1,14a 1,29bcd 
5ª Semana 1,00a 1,43abc 
6ª Semana 1,21a 1,71ab 
7ª Semana 1,00a 1,93a 

 Atributo: Cor 

Tempo (zero) Inicial 1,00a 1,07d 
1ª Semana 1,07a 1,14cd 
2ª Semana 1,00a 1,29bcd 
3ª Semana 1,14a 1,36bcd 
4ª Semana 1,00a 1,50cd 
5ª Semana 1,00a 1,64abc 
6ª Semana 1,21a 1,71ab 
7ª Semana 1,00a 2,14a 

 Atributo: Aroma 

Tempo (zero) Inicial 1,07a 1,21cd 
1ª Semana 1,00a 1,00d 
2ª Semana 1,00a 1,21bcd 
3ª Semana 1,07a 1,29bcd 
4ª Semana 1,00a 1,57bc 
5ª Semana 1,00a 1,71abc 
6ª Semana 1,00a 1,79ab 

7ª Semana 1,07a 2,21a 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de n=14 provadores treinados 

 

TABELA 15 - Avaliação da vida-de-prateleira das amostras de bebida láctea 
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fermentada saborizada com polpa de araticum e amostras controle, 
para os atributos sabor, gosto ácido e consistência, utilizando o 
teste diferença do controle, no tempo zero (inicial) e durante sete 
semanas 

Semanas CVP P5 S40 

 Atributo: Sabor 

Tempo (zero) Inicial 1,00a 1,00d 
1ª Semana 1,07a 1,07d 
2ª Semana 1,00a 1,14d 
3ª Semana 1,00a 1,21cd 
4ª Semana 1,07a 1,64bc 
5ª Semana 1,00a 1,79b 
6ª Semana 1,14a 1,86ab 
7ª Semana 1,00a 2,29a 

 Atributo: Gosto ácido 

Tempo (zero) Inicial 1,00a 1,07e 
1ª Semana 1,07a 1,00de 
2ª Semana 1,00a 1,14de 
3ª Semana 1,07a 1,43cde 
4ª Semana 1,21a 1,50cd 
5ª Semana 1,00a 1,64bc 
6ª Semana 1,07a 1,93ab 
7ª Semana 1,00a 2,43a 

 Atributo: Consistência 

Tempo (zero) Inicial 1,00a 1,14c 
1ª Semana 1,00a 1,21bc 
2ª Semana 1,07a 1,36bc 
3ª Semana 1,00a 1,50bc 
4ª Semana 1,07a 1,57bc 
5ª Semana 1,00a 1,71bc 
6ª Semana 1,00a 1,79b 

7ª Semana 1,14a 2,50a 
Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de n=14 provadores treinados 

 

 

3.7 Aceitação (teste cego e com informação) e índice de aceitabilidade das 

bebidas lácteas fermentadas e consumo de produtos lácteos fermentados 

 

Em termos de valores absolutos utilizando-se o teste cego (Tabela 16), 

a amostra controle (P0S40) obteve média de aceitação (7,60) e IA (84%) superior 

à amostra P5S40 (respectivamente, 7,36 e 82%) e, diferentemente, através do 

teste com informação a amostra controle (P0S40) obteve média de aceitação 

(7,32) e IA (81%) inferior à amostra P5S40 (respectivamente, 7,68 e 85%). 
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Entretanto, independente do teste sensorial aplicado (teste cego e teste com 

informação), as amostras controle (P0S40) e P5S40 foram significativamente 

iguais (p>0,05) entre si e ambas apresentaram IA superior a 70% (Tabela 16).  

O fornecimento da informação (com compostos bioativos) sobre o 

produto não influenciou a resposta do consumidor, sendo indiferente para a 

aceitação da amostra P5S40 em comparação com amostra P0S40 (sem 

compostos bioativos). As amostras P0S40 e P5S40 (Tabela 16) obtiveram boa 

aceitabilidade pelos consumidores, pois segundo TEIXEIRA et al. (1987) e 

DUTCOSKY (2011), o produto atingindo um percentual igual ou maior que 70% é 

considerado aceito pelo provador.  

 

TABELA 16 - Aceitação e índice de aceitação sensorial das amostras de bebida 
láctea fermentada saborizada com polpa de araticum e amostras 
controle, utilizando o teste cego e teste com informação 

Avaliações Sensoriais 
Formulações 

P0S40 P5S40 

Teste Cego (média) 7,60a 7,36a 

Índice de Aceitação (%) 84,00 82,00 

Teste com Informação (média) 7,32a 7,68a 

Índice de Aceitação (%) 81,00 85,00 

Médias na mesma linha e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Os valores correspondem à média de n=50 provadores não treinados 

 

Avaliando-se o consumo de produtos lácteos fermentados, sem e com 

adição de compostos bioativos, a maior percentagem dos provadores, 

respectivamente de 32% e 36%, informou que consomem uma vez por semana 

(Tabela 17). Observou-se um maior percentual de provadores que consomem 

produtos lácteos fermentados com adição de compostos biotivos. Entretanto, em 

termos de freqüência de consumo diariamente, os produtos lácteos fermentados 

com compostos bioativos obtiveram menor freqüência de consumo (8%) quando 

comparados com aqueles sem compostos bioativos (24%).  

A maioria dos consumidores entrevistados, que foram avaliados sobre 

consumo, compra e conhecimento de produtos lácteos com e sem adição de 

compostos bioativos, responderam que conhecem (88%), consomem (68%) e 

comprariam (96%) produtos lácteos com compostos bioativos. 
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TABELA 17 - Consumo de produtos lácteos fermentados com e sem adição de 
compostos bioativos 

Freqüência de 

consumo (%) 

Produtos lácteos fermentado 

Sem compostos bioativos Com compostos bioativos 

Diariamente 24,00 8,00 

Três vezes/semana 24,00 16,00 

Uma vez/semana 32,00 36,00 

Raramente 20,00 20,00 

Não consumo 0,00 20,00 

Consumidores de 

produtos lácteos com 

compostos bioativos 

(percentagem) 

Conhece produtos lácteos com compostos bioativos 

Sim Não 

88 12 

Consome produtos lácteos com compostos bioativos 

Sim Não 

68 32 

Compraria produtos lácteos com compostos bioativos 

Sim Não 

96 4 

 

Sobre o perfil dos consumidores, que participaram das avaliações 

sensoriais (Figura 1) das formulações de bebidas lácteas fermentadas, a maioria 

é do sexo feminino (72%), com idade entre 19 e 29 anos (84%), grau de instrução 

superior completo (64%), freqüência de consumo de produtos lácteos entre todo 

dia (36%) e duas vezes por semana (32%), tem o hábito de consumir produtos 

lácteos (100%) e prefere consumir produtos lácteos sem conservantes (84%). 

Em relação às informações dos provadores sobre os tipos e sabores de 

produtos lácteos mais consumidos (Figura 2), a maioria consome iogurte (52%) e 

prefere sabor de morango (52%). Sobre a leitura dos rótulos e condições de 

saúde dos provadores, a maioria dos consumidores (52%) sempre lê os rótulos 

dos produtos lácteos que consome, observa o prazo de validade (68%) e não 

possue problemas de saúde (96%).  
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FIGURA 1 – Perfil de consumidores de produtos lácteos, obtidos com a aplicação 
do questionário de recrutamento 
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FIGURA 2 - Informações sobre tipos e sabores de produtos lácteos consumidos, 
leitura de rótulos e condições de saúde dos provadores, obtidos com 
a aplicação do questionário de recrutamento 
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4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos em relação à segurança 

alimentar, as formulações das bebidas lácteas fermentadas encontravam-se 

dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente no 

decorrer do período de estocagem, sendo indicativo de práticas adequadas e 

controle rigoroso de qualidade durante a fabricação, e estavam adequadas para o 

consumo. Durante todo o período de armazenamento, as amostras de bebida 

láctea fermentada saborizada com araticum apresentaram bactérias láticas 

viáveis dentro dos padrões estabelecidos (106). 

A qualidade físico-química apresentou pequenas alterações 

significativas, pelo fato da bebida inicialmente já apresentar um baixo valor de pH, 

o aumento da acidez ficou evidenciado a partir da sétima semana de 

armazenamento. A composição físico-química das amostras de bebida láctea 

fermentada, durante o período de armazenamento não teve alterações 

significativas. A qualidade sensorial definiu o término do armazenamento da sexta 

para a sétima semana pelo fato da bebida já apresentar uma acidez mais elevada, 

sendo rejeitada nas análises sensoriais. Assim, a bebida láctea fermentada sabor 

araticum desenvolvida neste trabalho teve uma vida útil de aproximadamente seis 

semanas.  
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CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados obtidos no estudo, sugerem que o uso da polpa de 

araticum é viável em termos de aceitação sensorial e que torna-se mais uma 

alternativa de aproveitamento de frutos do cerrado, o que contribuiria para o 

plantio comercial e minimizaria os custos de aquisição dos frutos e polpas 

comerciais.  

Com os resultados mostrou-se ser possível a produção e o consumo de 

bebidas lácteas fermentadas adicionadas de polpa de frutos do cerrado e sem uso 

de conservantes, com vida de prateleira similar aos produtos lácteos fermentados 

comerciais que usam conservantes.  

Observou-se a necessidade de mais informações aos consumidores 

sobre os benefícios dos compostos bioativos, assim como as diferenças entre 

iogurte e bebida láctea fermentada. Apesar das informações veiculadas na mídia 

(TV, jornais) e internet, a população ainda faz confusão entre iogurte e bebida 

láctea fermentada e pouco conhece a respeito da sua composição nutricional e 

ingredientes, pois normalmente não costumam ler estas informações nos rótulos 

dos produtos. 

Ainda há muito a ser explorado sobre as diferentes formas de utilização 

de frutos do cerrado, assim como sobre a elaboração de bebidas lácteas 

fermentadas com uso destes, principalmente, pela necessidade de informações 

sobre sua aquisição, composição funcional, formas de processamento e 

armazenamento, sendo estes limitadores para a elaboração de produtos diversos. 

Sugere-se trabalhos futuros que poderiam atender e fortalecer estas 

necessidades de pesquisa.  

Com este estudo, servindo de base para novas pesquisas, preenche-se 

mais uma lacuna na área de ciência e tecnologia de alimentos, constituindo uma 

outra ferramenta para auxiliar os estudos que visam o desenvolvimento e 

caracterização de novos produtos sem uso de conservantes e com uso de soro de 

queijo e polpa de frutos do cerrado brasileiro. 
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ANEXO A 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL COM ESCALA HEDÔNICA  

 

 

Nome:__________________________________________________  

Data: _____________ 

 

Você está recebendo amostras codificadas de bebida láctea. Por favor, avalie 

cada uma das amostras, utilizando a escala abaixo para descrever o quanto você 

gostou ou desgostou do produto e indique sua opinião em relação aos atributos 

avaliados: aparência, aroma, cor e textura. Indique a posição da escala (Nota) que 

melhor reflita seu julgamento.  

NOTAS/ESCALA: 

9 - Gostei muitíssimo 

8 - Gostei muito 

7 - Gostei moderadamente 

6 - Gostei levemente 

5 - Indiferente 

4 - Desgostei levemente 

3 - Desgostei moderadamente 

2 - Desgostei muito 

1 - Desgostei muitíssimo 

 

CÓDIGO Nº Atributo NOTA Atributo NOTA Atributo NOTA Atributo NOTA 

Amostra _____ Aparência _____ Aroma: _____ Cor: _____ Textura _____ 

Amostra _____ Aparência _____ Aroma: _____ Cor: _____ Textura _____ 

Amostra _____ Aparência _____ Aroma: _____ Cor: _____ Textura _____ 

 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL COM ESCALA HEDÔNICA  

 

 

Nome:__________________________________________________  

Data: _____________ 

 

Você está recebendo amostras codificadas de bebida láctea. Por favor, avalie 

cada uma das amostras, utilizando a escala abaixo para descrever o quanto você 

gostou ou desgostou do produto e indique sua opinião em relação aos atributos 

avaliados: aparência, aroma, cor e textura. Indique a posição da escala (Nota) que 

melhor reflita seu julgamento.  

NOTAS/ESCALA: 

9 - Gostei muitíssimo 

8 - Gostei muito 

7 - Gostei moderadamente 

6 - Gostei levemente 

5 - Indiferente 

4 - Desgostei levemente 

3 - Desgostei moderadamente 

2 - Desgostei muito 

1 - Desgostei muitíssimo 

 

CÓDIGO Nº Atributo NOTA Atributo NOTA Atributo NOTA Atributo NOTA 

Amostra _____ Aparência _____ Aroma: _____ Cor: _____ Textura _____ 

Amostra _____ Aparência _____ Aroma: _____ Cor: _____ Textura _____ 

Amostra _____ Aparência _____ Aroma: _____ Cor: _____ Textura _____ 

Amostra _____ Aparência _____ Aroma: _____ Cor: _____ Textura _____ 

 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

 

TESTE DE PREFERÊNCIA ORDENAÇÃO:Bebida Láctea  

 

Nome:____________________________________________________________ 

Data: _________________ 

 

Você está recebendo amostras codificadas de bebida láctea. Por favor, 

avalie cada uma das amostras da esquerda para a direita e coloque-as em ordem 

crescente de sua preferência. 

 

 

Código da amostra           ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____  

Ordem de preferência  - preferida                                                       + preferida 

 

 

 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO D 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL COM ESCALA HEDÔNICA 

Nome:__________________________________________________  

Data: _____________ 

Você está recebendo amostras codificadas de bebida láctea. Por favor, prove-as 

da esquerda para a direita e avalie cada uma das amostras, utilizando a escala 

abaixo para descrever o quanto você gostou ou desgostou do produto. Escreva o 

valor da escala que você considera correspondente à amostra (código). Antes de 

cada avaliação, você deverá fazer uso da água e da bolacha para limpeza do 

palato. 

VALOR DA ESCALA: 

9 - Gostei muitíssimo 

8 - Gostei muito 

7 - Gostei moderadamente 

6 - Gostei levemente 

5 - Indiferente 

4 - Desgostei levemente 

3 - Desgostei moderadamente 

2 - Desgostei muito 

1 - Desgostei muitíssimo 

Amostras ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Atributos Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor ____ 

Impressão 

Global 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Sabor ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Aparência ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Cor ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Aroma ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Consistência ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
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Agora para as mesmas amostras analise com relação à intenção de 

compra, prove as amostras e escreva o valor da escala abaixo de 5 pontos que 

você considera correspondente à amostra (código).  

 

VALOR DA ESCALA: 

5 - Eu certamente compraria  

4 - Eu provavelmente compraria  

3 - Eu tenho dúvida se compraria  

2 - Eu provavelmente não compraria  

1 - Eu certamente não compraria  

 

Amostras ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Valor ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

Comentários: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO E 

 

TESTE DE PREFERÊNCIA ORDENAÇÃO: Bebida Láctea  

 

Nome:____________________________________________________________  

Data: _________________ 

 

Você está recebendo amostras codificadas de bebida láctea. Por favor, avalie 

cada uma das amostras da esquerda para a direita e coloque-as em ordem 

crescente de sua preferência. Antes de cada avaliação, você deverá fazer uso da 

água e da bolacha.  

 

Código da 

Amostra 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Código da 

Amostra 

Ordem de 

Preferência 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Ordem de 

Preferência 

Menos 

Preferida 

            Mais 

Preferida 

 

Comentários: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO F 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL COM ESCALA HEDÔNICA FACIAL  

 

Nome:____________________________________________ Data: ___________ 

Idade: _______ anos 

 

Nº AMOSTRA ____________ 

 

Por favor, avalie a amostra servida e indique o quanto você gostou ou desgostou 

do produto. Marque a resposta que melhor reflita seu julgamento 

 

 

 

 

Faça um X dentro do quadrado abaixo da figura que melhor descreve sua 

opinião sobre este produto. 

 

 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO G 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL COM ESCALA HEDÔNICA FACIAL  

 

Nome:__________________________________________ Data: _____________ 

Idade: _____ anos 

 

Nº AMOSTRA ____________ 

 

Por favor, avalie a amostra servida e indique o quanto você gostou ou desgostou 

do produto. Marque a resposta que melhor reflita seu julgamento 

 

 

 

 

Faça um X dentro do quadrado abaixo da figura que melhor descreve sua 

opinião sobre este produto. 

 

 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO H 

 

ACEITAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE ARATICUM 

 

Nome:___________________________________________ Data: ____________ 

Origem (Local): _________  

Conhecia o araticum? (   ) Sim (   ) Não 

Sexo:  

(   ) Masculino (   ) Feminino  

Faixa etária: 

 (   ) < 19 anos   (   )19-29  anos   (   ) 30-40 anos    (   ) 41-60 anos    (   ) Acima de 

60 anos 

Você está recebendo uma amostra codificada do produto (bebida láctea 

fermentada). Por favor, avalie a amostra servida e indique o quanto você gostou 

ou desgostou do sabor do produto. Escreva o código do produto avaliado. Utilize 

e marque um X na escala abaixo. Informe a sua intenção de compra do produto e 

consumo de bebida láctea fermentada.  

 

CÓDIGO DO PRODUTO: __________ 

 

ESCALA: 

(   ) 7 - Gostei extremamente 

(   ) 6 - Gostei muito 

(   ) 5 - Gostei  

(   ) 4 - Não gostei/nem desgostei 

(   ) 3 - Desgostei  

(   ) 2 - Desgostei muito 

(   ) 1 - Desgostei extremamente 

 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Você compraria esse produto, se estivesse 
disponível no mercado? 
(   ) Sim (   ) Não 
 
Você normalmente consome bebida láctea 
fermentada? 
(   ) Sim (   ) Não 
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ANEXO I 

TESTE DE PREFERÊNCIA (ORDENAÇÃO): Bebida Láctea fermentada 

Nome:____________________________________________________________  
Data: _________________ 

 
Prove e observe as amostras de bebida láctea fermentada da esquerda 

para a direita e coloque-as em ordem crescente de sua preferência para o atributo 
avaliado (consistência, sabor e cor). Tome água após a avaliação de cada 
amostra e espere 30 trinta segundos. 

 

Consistência (Viscosidade): 

Código da amostra       _______     _______      _______     _______     _______  

Ordem de preferência  + preferida                                                           - preferida 

Sabor: 

Código da amostra       _______     _______      _______     _______     _______  

Ordem de preferência  + preferida                                                           - preferida 

Cor: 

Código da amostra       _______     _______      _______     _______     _______  

Ordem de preferência  + preferida                                                           - preferida 
 

Consistência (Viscosidade): 

Código da amostra            __________         __________          __________  

Ordem de preferência        + preferida                                           - preferida 

Sabor: 

Código da amostra            __________         __________          __________  

Ordem de preferência        + preferida                                           - preferida 

Cor: 

Código da amostra            __________         __________          __________  

Ordem de preferência        + preferida                                           - preferida 
 
 
Comentários:______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO J 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: ADULTOS 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Alexsandra Valéria Sousa Costa, sou o pesquisador 

responsável e minha área de atuação é Sanidade Animal, Higiene e 

Tecnologia de Alimentos. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, 

você não será penalizado (a) de forma alguma.  

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o (s) 

pesquisador (es) responsável (is), Alexsandra Valéria Sousa Costa nos telefones: 

(62) 8483-1595, (62) 3271-6975. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos 

como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-

1215.  

Se o (a) senhor (a) aceitar participar, irá avaliar os produtos quanto a avaliação 

global e intenção de compra, para tanto preencherá uma ficha de avaliação do 

produto tomando cerca de 15 minutos. A Ficha e os dados coletados serão de uso 

exclusivo nesta pesquisa e de acesso limitado aos pesquisadores. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

- título: PROPRIEDADES FUNCIONAIS, NUTRICIONAIS E SENSORIAIS DE 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORIZADA COM POLPA DE ARATICUM  

 

O propósito desta pesquisa será elaborar bebida láctea fermentada 

saborizada com polpa de araticum e avaliar suas propriedades funcionais, 

nutricionais e sensoriais. Dessa forma esse estudo irá determinar, através de 

avaliações nutricionais, sensoriais e físico-químicas, a potencialidade funcional e 

nutricional desse produto, além de gerar informações que sirvam de incentivo 
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para as indústrias transformarem o soro e os frutos do cerrado e comercializarem 

seus produtos derivados, tais como, bebida lácteas, iogurtes, sorvetes, néctares, 

sucos. Assim incorporá-los no hábito alimentar brasileiro para prevenir e/ou 

minimizar a incidência de certas doenças. Antes das análises sensoriais, para 

garantir a segurança alimentar aos provadores, serão realizadas as análises 

microbiológicas e físico-químicas, semanalmente, assim como as análises 

sensoriais durante 56 dias de armazenamento (oito semanas).  

Os sujeitos da pesquisa (consumidores) deverão ter interesse, 

disponibilidade, e afetividade com produtos derivados de leite para participar e 

contribuir com este estudo. Serão excluídos os sujeitos com disfunção que 

comprometa a acuidade sensorial, alergia a fermento lácteo (Lactobacillus 

bulgaricus, Streptococcus thermophilus), alergia a aditivos alimentares, alergia a 

produtos derivados de leite, alergia a polpa de araticum e pessoas com diabetes.  

Serão recrutados e selecionados aqueles que atenderem aos critérios de 

inclusão da pesquisa, não havendo neste caso riscos relacionado à pesquisa. 

Após o aceite, será explicado aos sujeitos e/ou seus representantes legais a sua 

forma de participação, assim como os benefícios e caso aceite, será assinado 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, específico de cada tipo de 

análise sensorial. Como forma de garantir a privacidade dos indivíduos, as fichas 

usadas nos testes sensoriais serão de uso exclusivo nesta pesquisa e de acesso 

limitado aos pesquisadores. Além disso, os nomes dos voluntários não serão 

divulgados. 

A pesquisa não lhe trará danos morais, ou psicológicos. Os riscos que 

podem estar associados a essa análise são os de alergia a qualquer um de seus 

ingredientes: leite integral padronizado, soro de queijo, açúcar, polpa in natura de 

araticum, aditivos (espessante, conservante/sorbato de potássio, estabilizantes, 

gelatina), fermento lácteo (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus). 

Trata-se de um produto elaborado dentro das Boas Práticas de Fabricação, 

Procedimentos Padrões de Higiene Operacional e Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle, ou seja, garantindo a segurança alimentar. Além disso, caso 

algum provador apresente reação adversa comprovada ao produto oferecido na 

presente pesquisa este será encaminhado para atendimento médico, nos Centros 

de Assistência Integral a Saúde (CAIS) e Hospitais Públicos de Goiânia (HC, 
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HGG).  

O (a) senhor (a) não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa 

bem como nada será pago por sua participação. Se o (a) senhor (a) aceitar 

participar, irá avaliar a bebida láctea fermentada com polpa in natura de araticum, 

para tanto preencherá uma ficha de avaliação do produto a qual será de uso 

exclusivo nesta pesquisa e de acesso limitado aos pesquisadores, há garantia do 

sigilo que assegura a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa. O (a) senhor (a) tem liberdade de recusar a participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento em qualquer momento, sem penalização 

alguma e sem qualquer prejuízo. 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _____________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, ____________________________________________, RG / CPF/ n.º de 

prontuário/ n.º de matrícula _______________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo Propriedades funcionais, nutricionais e 

sensoriais de bebida láctea fermentada saborizada com polpa de araticum, 

como sujeito (consumidor). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo 

pesquisador (a) Alexsandra Valéria Sousa Costa sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso. 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito (consumidor): ______________________________ 
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ANEXO K 

 

RECRUTAMENTO DE PROVADORES PARA ANÁLISE SENSORIAL  

SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PROVADORES: BEBIDA LÁCTEA 

 

Nome__________________________________________________________ 

Faixa etária: ____<19;     ____19-29;      ____30-40;     ____41-60;     ____> 60 

Telefone: Residência e/ou Celular ____________       Trabalho _____________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

1. Indique os horários de sua disponibilidade para participar das análises 

sensoriais. 

Período matutino 

Segunda: ______________________; Terça: ___________________________ 

Quarta: _______________Quinta______________Sexta: _________________ 

 

Período Vespertino 

Segunda: ______________________; Terça: ___________________________ 

Quarta: _______________Quinta______________Sexta: _________________ 

2. Por favor, indique se você tem algum tipo de problema (alergia, desconforto, 

não gosta, etc) de algum dos seguintes alimentos. 

Queijo _____    Aditivos _____    Leite _____     Iogurte _____     Açúcar _____    

Polpa de fruta _____    Outros _____     Nenhum _____ 

3. Indique quanto você aprecia cada um desses produtos: 

                                 Gosto              Nem gosto Nem desgosto              Desgosto 

a) leite                   ________                      ________                             _______ 

b) bebida láctea    ________                      ________                             _______ 

c) iogurte               ________                      ________                             _______ 

4. Cite alimentos e ingredientes que você desgosta muito. 

__________________, ______________________, ____________________,  

5. Cite três alimentos que sejam ácidos? 

__________________, ______________________, ____________________ 

6. Cite um alimento que seja cremoso e de fácil espalhabilidade.  

__________________, ______________________ 
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7. Especifique os alimentos que você não pode comer ou beber por razões de 

saúde.  

__________________, ______________________, ____________________,  

8. Por favor, indique se você está fazendo alguma dieta especial: 

Baixa caloria (   )         Baixo teor de sal (   )         Outra (   )         Nenhuma (    ) 

9. Você está tomando algum remédio?  

Não (   )    Sim (   )          Qual_______________________________ 

10. Indique se você possui 

Diabetes (    )       Hipertensão (   )        Hipoglicemia (    )       Doença Bucal (    ) 

Alergia a lactose (    )               Alergia a Derivados de Leite (    )   

Alergia a Fermento Lácteo (    )                    Alergia a Polpa de Araticum (    ) 

Alergia a aditivos (    )                         Nenhuma alergia (    ) 

11. Você é fumante?  Sim (   )                     Não (   ) 
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ANEXO L 

 

QUESTIONÁRIO DE RECRUTAMENTO DE PROVADORES 

 

O Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da UFG, está realizando um estudo de consumidor. Se 

você deseja participar desse estudo, por favor, preencha este formulário. Se tiver 

qualquer dúvida ou necessitar de informações adicionais, entrar em contato com 

Alexsandra Valéria Sousa Costa (62 8483-1595). Sua participação é de extrema 

importância para efetivação do nosso trabalho. Ressaltamos que a sua identidade 

será preservada e que as informações coletadas neste estudo serão utilizadas 

estritamente para esta pesquisa. 

 

1 - Sexo: (    ) Masculino   (    ) Feminino 

2 - Idade: (    ) < 19 (    )19-29  (    ) 30-40 (    ) 41-60 (    ) Acima de 60 

3 - Grau de instrução:  

(    ) Primário completo  (    ) Primário incompleto  (    ) Fundamental completo  

(    ) Fundamental incompleto  (    ) Ensino médio completo  

(    ) Ensino médio incompleto   (    ) Superior completo  

(    ) Superior incompleto  (    ) Pós Graduação completo  

(    ) Pós Graduação incompleto  (    ) outro:________________________ 

4 - Você tem o hábito de consumir produtos lácteos? (    ) Sim  (    ) Não 

5 -Qual a sua frequência de consumo de produtos lácteos? Marque uma opção. 

(    )Todo dia (    ) 2 vezes/semana (    ) 1 vez/semana  

(    ) de 15 em 15 dias (    ) 1 vez/mês  (    )  outro: __________________  

6 - Qual produto lácteo você mais consome? Marque uma opção 

(    ) Iogurte  (    ) Requeijão (    )  Bebida láctea  (    ) Leite fermentado  

(    ) Queijo   (    ) Doce   (    ) Outros: _________________ (    ) Não consumo 

7 - Qual o sabor de sua preferência para lácteos? Marque uma opção.  

(    ) Pêssego   (    ) Morango   (    ) Abacaxi  (    ) Coco   (    ) Outro: ________ 

(    ) Chocolate  (    ) Araticum  (    ) Ameixa  (    ) Graviola  (    ) Cajá 

8 - Você costuma ler os rótulos de produtos lácteos ou das bebidas lácteas / 

iogurtes que consome? Marque uma opção. 
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(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Ocasionalmente  

(    ) Nunca 

9 - O que você mais observa no rótulo dos produtos acima? Marque uma opção. 

(    ) Prazo de validade  (    ) Preço (    ) Marca  (    ) Design  (    ) Embalagem 

(    )  Informações sobre ingredientes         (    ) Informações nutricionais          

(    ) Informações sobre aditivos/conservantes        (    ) Outros: ________ 

10 - Indique se você possui.  

(    )  Diabetes      (    ) Hipertensão   (    )  Hipoglicemia     (    )  Doença Bucal 

(    )  Alergia a lactose        (   )  Alergia a aditivos químicos        (    ) Nenhuma  

11 - Você prefere consumir produtos com ou sem conservantes/aditivos químicos? 

(   ) com conservantes/aditivos químicos (   ) sem conservantes/aditivos químicos 

12-Você conhece produtos lácteos com compostos 

bioativos/funcionais/nutracêuticos/probióticos/prebióticos?  

Conheço: (    ) Sim  (    ) Não  

13-Você consome produtos lácteos com compostos 

bioativos/funcionais/nutracêuticos/probióticos/prebióticos?  

Consumo: (    ) Sim  (    ) Não 

14-Você compraria produtos lácteos com compostos 

bioativos/funcionais/nutracêuticos/probióticos/prebióticos?  

Compraria: (    ) Sim  (    ) Não  
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ANEXO M 

 

FICHA SENSORIAL TESTE TRIANGULAR: SELEÇÃO DE PROVADORES 

 

 

Nome:_____________________________________________Data: __________  

 

Produto: Bebida láctea 

 

Você está recebendo três amostras codificadas. Duas amostras são iguais e uma 

é diferente. Por favor, prove as amostras da esquerda para a direita e circule o 

código da amostra que você julgar DIFERENTE. Entre as avaliações enxágüe a 

boca com água e espere trinta segundos. 

 

Código: _____ Código: _____ Código: ____ 

 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO N 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO TESTE DESCRITIVO: ESCALA NÃO-ESTRUTURADA 

TREINAMENTO DE PROVADORES (Bebida Láctea) 

 

 

 

Nome:__________________________________________________  

Data: _____________ 

 

Por favor prove a amostra e marque com um traço vertical nas escalas abaixo, a 

posição que identifique melhor a intensidade da característica avaliada.  

Nº AMOSTRA ____________ 

Aparência 
 
Cor                                    Clara                                                                 Escura 
                                         ___________________________________________ 
 
Viscosidade                    Pouco                                                                     Muito 
                                         ___________________________________________ 
 
Aroma 

 
Aroma característico     Fraco                                                                       Forte 
                                         ___________________________________________ 
 
Sabor  
 
Sabor característico      Fraco                                                                       Forte 
                                         ___________________________________________ 
 
Gosto doce                  Pouco                                                                        Muito 
                                         ___________________________________________ 
 
Gosto ácido                      Fraco                                                                    Forte 
                                         ___________________________________________ 
 
Textura 

 
Consistência                   Pouco                                                                    Muito 
                                         ___________________________________________ 
 

Faixa etária 
< 19 anos      (  ) 
19 a 29 anos (  ) 
30 a 40 anos (  ) 
41 a 60 anos (  ) 

> 60 anos      (  ) 



 254 

ANEXO O 

Ficha de Avaliação: Teste de Diferença do Controle (Bebida Láctea) 

TREINAMENTO DE PROVADORES 

 

Nome:__________________________________________________  

Data: _____________ 

 

Você está recebendo uma amostra controle (C) e três amostras codificadas. 

Compare cada amostra com o controle quanto ao atributo avaliado. Expresse o 

valor da diferença utilizando a escala abaixo:  

 
ESCALA: (1) Nenhuma   (2) Ligeira   (3) moderada   (4) muita   (5) extrema 

 
 

Aparência geral 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
Cor característica 

Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
Viscosidade 

Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
Aroma característico 

Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
 
 

Sabor característico 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
Gosto doce 

Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
Gosto ácido 

Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
Consistência 

Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 
Código Amostra _____ Escala _____ 

 
 

Comentários: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Faixa etária 
< 19 anos      (  ) 
19 a 29 anos (  ) 
30 a 40 anos (  ) 
41 a 60 anos (  ) 

> 60 anos      (  ) 
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ANEXO P 

 

Ficha de Avaliação: Teste de Diferença do Controle (Bebida Láctea) 

 

Nome:____________________________________________ Data: _________ 

 

Faixa etária:  

(   ) <19 anos       (   ) 19 a 29 anos        (   ) 30 a 45 anos        (   ) 46 a 60 anos 

 

Você está recebendo uma amostra controle (C) e duas amostras codificadas. 

Compare cada amostra com o controle quanto aos atributos de aparência geral, 

cor, aroma característico, sabor característico, gosto ácido e consistência 

(viscosidade). Expresse o valor da diferença utilizando a escala abaixo:  

 

                                                        Atributos         Amostra ____    Amostra ____ 

(1) Nenhuma diferença            Aparência geral                       (   )                      (   ) 

(2) Diferença ligeira                 Cor                                           (   )                      (   ) 

(3) Diferença moderada           Aroma caracteristico               (   )                      (   ) 

(4) Diferença grande                Sabor característico                (   )                      (   ) 

(5) Diferença extrema             Gosto ácido                              (   )                      (   ) 

                                                Consistência/Viscosidade        (   )                      (   ) 

 

Comentários:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO Q 

 

FICHA SENSORIAL ESCALA HEDÔNICA 

 

Aceitação de bebida Láctea Fermentada: TESTE CEGO 

 

Nome:_________________________________________Data: -----/------/-------  

Faixa etária: < 19 anos  (  )          19 a 29 anos  (  )          30 a 40 anos  (  )  

                41 a 60 anos  (  )          >60 anos       (  ) 

 

Você está recebendo duas amostras codificadas de bebida láctea fermentada, 

sabor araticum. Por favor, prove as amostras, indicando o quanto você gostou ou 

desgostou do produto. Utilize as escalas abaixo para informar a nota do atributo 

avaliado. 

 

Qualidade Global                                        Código          Nota 

9 Gostei muitíssimo                                    _______       ______ 

8 Gostei muito                                             _______       ______ 

7 Gostei moderadamente     

6 Gostei levemente                                         Indique, por favor a freqüência de  

5 Indiferente                                                   consumo de produtos fermentados  

4 Desgostei levemente                                              (    ) Diariamente 

3 Desgostei moderadamente                                    (    ) Três vezes por semana  

2 Desgostei muito                                                     (    ) Uma vez na semana 

1 Desgostei muitíssimo                                             (    ) Raramente 

                                                                                  (    ) Não consumo 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO R 

 

FICHA SENSORIAL ESCALA HEDÔNICA 

 

Aceitação de bebida Láctea Fermentada: TESTE COM INFORMAÇÃO 

 

Nome:_________________________________________Data: -----/------/-------  

Faixa etária:  < 19 anos  (   )          19 a 29 anos  (   )          30 a 40 anos  (   )   

                 41 a 60 anos  (   )          >60 anos        (   ) 

 

Você está recebendo duas amostras de bebida láctea fermentada, sabor 

araticum, com e sem compostos bioativos. Por favor, prove as amostras, 

indicando o quanto você gostou ou desgostou do produto. Utilize as escalas 

abaixo para informar a nota do atributo avaliado. 

 

Qualidade Global                                 Código                        Nota 

9 Gostei muitíssimo                  com composto bioativos        ______ 

8 Gostei muito                           sem composto bioativos        ______ 

7 Gostei moderadamente                           

6 Gostei levemente                                  Você consome produtos fermentados 

5 Indiferente                                                 que contêm compostos bioativos? 

4 Desgostei levemente                                          (     )   sim  (     )  Não 

3 Desgostei moderadamente                       Indique, por favor a freqüência de 

2 Desgostei muito                                          consumo, caso seja consumidor 

1 Desgostei muitíssimo                                           (    ) Diariamente 

                                                                                (    ) Três vezes por semana 

                                                                                (    ) Uma vez na semana 

                                                                                (    ) Raramente 

                                                                                (    ) Não consumo 

Comentários:______________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ANEXO S 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/UFG: PROTOCOLO Nº 038/12 

 

 

 

 

 


