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RESUMO 

 

A cultura da criação de búfalos abrange todos os estados brasileiros, sendo uma alternativa de 

produção de leite e carne. Além disso, o Brasil é principal criador de búfalos do continente 

americano, contudo o rebanho de búfalos ainda é muito pequeno, se comparado ao bovino, 

porém, encontra-se em expansão, contendo quantidades bastante significativas de bacias 

leiteiras, pela facilidade de adaptação desses animais as condições de distintos territórios, tal 

qual pelo alto valor nutricional dos seus produtos. O leite advindo dos bubalinos apresenta 

elevados teores de gordura, proteína, minerais, e também maiores resíduos sólidos o que lhe 

confere maior rendimento na utilização industrial. Entre os muitos produtos que podem ser 

elaborados a partir do leite, o iogurte ocupa colocação de destaque, pois, além de diminuir os 

problemas de perdas dessa matéria prima, por causa de sua perecibilidade e sua composição, 

que o deixa suscetível a deterioração microbiana, mostra grande valor nutricional e elevada 

aceitação. Além de ser considerada uma grande fonte de vitaminas e minerais, que auxiliam 

na preservação da saúde. Sendo assim, foram elaboradas três formulações em diferentes 

proporções de iogurte a base de leite de búfala e de vaca, com o objetivo de testar os produtos 

obtidos, estudar suas características físico-químicas e parâmetros microbiológicos em 

conjuntos com a análise sensorial dos produtos desenvolvidos. 

 

Palavras-chaves: Análise sensorial. Leite fermentado. Produção leiteira de búfalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The buffalo breeding culture covers all Brazilian states, being an alternative of milk and meat 

production. In addition, Brazil is the main buffalo breeder in the American continent. 

However, the buffalo herd is still very small when compared to cattle, but it is expanding, 

containing quite significant quantities of milk basins, due to the ease of adaptation of these 

conditions of different territories, just as by the high nutritional value of their products.  

The milk coming from buffaloes presents high levels of fat, protein, minerals and also larger 

solid residues which gives it greater yield in industrial use. Among the many products that can 

be made from milk, yogurt occupies a prominent position, as well as reducing the problems of 

losses of this raw material, because of its perishability and composition, which leaves it 

susceptible to microbial deterioration, shows great nutritional value and high acceptance. 

Besides being considered a great source of vitamins and minerals, they help in the 

preservation of health. Thus, three formulations were prepared in different proportions of 

yoghurt based on buffalo and cow's milk, in order to test the products obtained, to study their 

physico-chemical characteristics and microbiological parameters in conjunction with the 

sensorial analysis of the products developed. 

 

 

Keywords: Sensory analysis. Fermented milk. Buffalo dairy creation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da criação de búfalos abrange todos os estados brasileiros, sendo uma 

alternativa de produção de leite e carne. Além disso, o Brasil é principal criador de búfalos do 

continente americano, contudo o rebanho de búfalos ainda é muito pequeno, se comparado ao 

bovino, porém, encontra-se em expansão, contendo quantidades bastante significativas de 

bacias leiteiras, pela facilidade de adaptação desses animais as condições de distintos 

territórios, tal qual pelo alto valor nutricional dos seus produtos (ANDRIGHETTO, 2011). 

O mesmo autor afirma que leite advindo dos bubalinos apresenta elevados teores de 

gordura, proteína, minerais, e também maiores resíduos sólidos, o que lhe confere maior 

rendimento na utilização industrial.  

A produção e procura do leite de búfala e seus derivados vêm aumentando e ganhando 

uma grande importância no Brasil (BORGES et al., 2009). Atualmente, tem sido realizado um 

intenso trabalho visando à inserção definitiva da cultura de búfalos, pois este é um animal de 

tripla aptidão; produz carne, leite e energia (SIMÕES, 2014). 

O leite advindo dos bubalinos tem algumas peculiaridades em comparação ao leite de 

vaca, obtendo destaque para o sabor adocicado, elevado extrato seco e pelo maior teor de 

lactose (DALMASSO et al., 2011).  

Além destas, algumas características o diferenciam do leite bovino: a concentração de 

colesterol que é menor e a quantidade de calorias, que é maior; e a relação do teor de alguns 

minerais, tais como cálcio e magnésio, que estão ricamente presentes nesse leite. A 

quantidade de aminoácidos também os diferencia, pois, sua quantidade é mais elevada no leite 

de búfala do que no leite de vaca (CZERWENKA et al., 2010). 

O leite pode ser utilizado como matéria prima para outros produtos como o iogurte, 

cujo processo inclui a etapa de fermentação bacteriana, transformando seu açúcar em ácido 

láctico. 

O iogurte é um líquido branco, espesso e pouco ácido, muito nutritivo, sendo assim, é 

comumente consumido junto com frutas, chocolate ou outro tipo de adoçante. É obtido da 

coagulação do leite pela ação dos seguintes microrganismos: Lactobacillusbulgaricus e 

Streptococcus thermophilus, facilitando sua digestão pelo organismo, principalmente na 

quebra da lactose (EMBRAPA, 1998). 

O iogurte constitui-se grande fonte de vitaminas e minerais, ajudando na manutenção 

da saúde do corpo, no melhor desenvolvimento e desempenho de ossos e dentes saudáveis e 

na conversão dos carboidratos, lipídios e proteínas em energia (GUIMARÃES, 2015). Sendo 
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o iogurte uma opção de lanche saudável e bastante versátil, pode ser consumido em diversos 

horários e com diversas combinações enriquecendo ainda mais esse alimento. 

O abacaxi (Ananascomosus L. Merril) destaca-se pelo valor energético, devido à sua 

composição de açúcares e elevado valor nutritivo, pela presença de sais minerais (ALVES, 

2014). É um fruto muito apreciado, pois, pode ser consumido de diferentes formas: in natura, 

enlatado, congelado, em calda, cristalizado, em forma de passa e picles e utilizado na 

confecção de doces, sorvetes, cremes, balas e bolos. Pode também ser processado na forma de 

suco, refresco, xarope, licor, vinho, vinagre e aguardente e serve como matéria prima para a 

extração de álcool e ração animal, pela utilização dos resíduos da industrialização 

(CRESTANI, 2010).  

O aspecto sensorial dos alimentos e seu controle de qualidade podem influenciar 

positivamente na fidelização do consumidor a um produto específico em um mercado cada 

vez mais exigente. Considerando tal fato é imprescindível que diante da elaboração de um 

novo produto, se considere a sua aceitação, para isso são utilizados os testes sensoriais, 

empregando-se uma escala hedônica que atribui notas ao produto e a intenção de compra dos 

avaliadores (TEIXEIRA, 2009). 

Sendo de grande valia novos estudos a respeito da exploração do leite de bubalinos 

para a obtenção de produtos, foram desenvolvidas três formulações de iogurte adicionado de 

abacaxi em calda, seguido de caracterização físico-química, sensorial e microbiológica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Semelhanças e diferenças entre os leites de búfala e de vaca 

A partir dos anos 90, pôde-se observar um maior investimento na bubalinocultura 

leiteira, inclusive voltada à produção de derivados de leite de búfalas. Muitos fatores 

contribuíram para tal, como o maior rendimento no processamento industrial e 

desenvolvimento de produtos considerando sua qualidade nutricional, consequentemente, isso 

tem levado a um aumento na valorização do mercado, elevando seus preços a cerca de duas 

vezes maiores do que o leite bovino, além de diversificar o mercado consumidor 

(BERNARDES, 2007). 

O leite bubalino é composto de características que o distinguem de outros tipos de 

leite. Com destaque para os teores de gorduras, proteínas, lactose e sólidos totais, conferindo 

relevante valor nutricional. O leite de búfala apresenta uma cor branca devido a inexistência 

de β-caroteno em sua composição. Entretanto, esta característica não afeta sua qualidade 

nutricional, porque a vitamina A está presente neste leite. O leite advindo das búfalas é mais 

concentrado que o bovino, contendo menor teor de água e maior concentração de matéria 

seca. Tem sabor adocicado e alto teor de cálcio, sendo assim recomendado para pessoas que 

possuem doenças ósseas por deficiência deste mineral (FIGUEREDO, 2010). 

Segundo Andrighetto (2011), ao serem avaliadas algumas amostras de leite bubalino e 

misturas deste com leite bovino, foi verificado que o leite de búfala tem o pH parecido ao do 

leite bovino. Contudo, a acidez titulável, apresenta resultados pouco maiores àqueles obtidos 

pela titulação de leite bovino. 

A gordura presente no leite de búfala é branca, composta de glóbulos maiores, 

consequentemente os produtos elaborados a partir desta matéria prima podem apresentar 

também cor branca. Além disso,sua temperatura de fusão é mais alta, entre 32 e 43°C. O leite 

bubalino coagula mais rápido que o leite de vaca por causa do seu elevado teor de cálcio e à 

baixa capacidade de retenção de umidade da caseína, o que faz com que o produto seja um 

pouco mais denso e concentrado (EMBRAPA, 1998). A composição média do leite de búfala 

é mais elevada em comparação a bovina, conforme descrito na Tabela 1 (VERRUMA; 

SALGADO, 1994). 
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Tabela 1- Comparativo entre os leites bubalino e bovino 

Parâmetros determinados Leite de Búfala Leite de Vaca 

Umidade (%) 83,00 88,00 

Gordura (%) 8,16 3,68 

Proteína (%) 4,50 3,70 

Cinzas (%) 0,70 0,70 

Extrato seco total(%) 17,00 12,00 

Vitamina A (U. I.) 204,27 185,49 

Calorias por 100 ml 104,29 62,83 

Fonte: VERRUMA; SALGADO (1994) 

 

2.2 Iogurte 

O iogurte tornou-se conhecido na Europa em meados do século XVI, por volta de 

1542. Na antiguidade ele foi considerado um produto medicinal, pois é de rápida e fácil 

digestão e benéfico à microbiota intestinal (ROBERT, 2008). 

Sendo este um produto caracterizado como um leite coagulado por fermentação láctica 

advinda da ação de LactobacilusbulgaricuseStreptococcusthermophilus, que vivem em 

simbiose, que pode ser consumido com ou sem adição de açúcares ou outros complementos 

(MESQUITA et al, 2012). 

Segundo a instrução normativa nº 46 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de 2007, entende-se por Leites Fermentados os produtos adicionados ou não 

de outros ingredientes, alcançados por coagulação e redução do pH do leite, ou reconstituído, 

adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica diante da ação de 

cultivos de microorganismos específicos (BRASIL, 2007). 

Robert (2008) já previa há dez anos um grande crescimento do consumo de iogurte, 

devido à sua visão positiva de alimento saudável e nutritivo. Merece destaque as seguintes 

propriedades do iogurte como baixo teor de lactose, por ser ela parcialmente convertida em 

ácido láctico, durante o processo da fermentação, facilitando a ingestão dele por indivíduos 

com intolerância a lactose.  

Além disso, as proteínas presentes no leite têm alto valor biológico, e, como são 

parcialmente pré-digeridas pela ação das bactérias lácteas, permite uma melhor digestibilidade 

do iogurte.  uma grande fonte de diversas vitaminas e minerais, incluindo, riboflavina, ácido 

fólico e niacina,cálcio, potássio e fósforo (ROBERT,2008).  
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O processo de elaboração de iogurte tem se aprimorado dia a dia, ganhado cada vez 

mais sofisticação, gerando uma pluralidade de produtos disponíveis para consumo. A 

produção do iogurte a base de leite de búfala, promove um enriquecimento do produto, pois 

além de associar os benefícios do leite de bubalinos, diversifica a forma na qual esse leite é 

utilizado (BEZERRA, 2010). 

 

2.3 Abacaxi 

Com sua origem no continente americano, a fruta que tem por nome cientifico 

Ananascomosus L. Merril, da família das Bromeliaceae, o abacaxi é um fruto originário do 

abacaxizeiro, que é uma planta tropical, que tem origem em regiões de clima quente e seco ou 

com chuvas irregulares. É considerado um fruto rústico, pois exige poucos tratos culturais 

(EMBRAPA, 2006). 

O abacaxi ocupa a oitava posição mundial em produção e a décima primeira em área 

colhida, sendo cultivado em mais de 70 países. As regiões Nordeste e Sudeste obtêm o maior 

cultivo, porém, a planta encontra excelentes condições para o seu desenvolvimento e 

produção em quase todos os territórios brasileiros (SILVA et al, 2008) 

Quase toda a produção de abacaxi no Brasil é destinada ao seu consumo natural,e uma 

pequena parte é levada a industrialização, para extração de sucos e doces em compota. Sendo 

uma fruta muito apreciada, pode ser consumido in natura, enlatado, congelado, em calda, 

cristalizado, em forma de passa e picles e utilizado na fabricação de doces, sorvetes, cremes, 

balas e bolos. O fruto é abundante em açúcar, se amadurecido na planta, e muito rico em sais 

minerais e vitaminas A, B1, B2 e C (CRESTANI, 2010). Como se observa na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Composição nutricional do abacaxi 

Componentes Quantidade (/100g) 

Calorias 52,0 mg 

Cálcio 18,0 mg 

Fósforo 8,0 mg 

Ferro 0,5 mg 

Vitamina B1 0,08 mg 

Vitamina B2 0,04 mg 

Vitamina C 61,0 mg 

Fonte: EMBRAPA, 2006. 
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2.4 Análise sensorial 

 

A análise sensorial é utilizada para medir, analisar e interpretar reações atribuídas aos 

alimentos e materiais que são analisadas pelos 5 sentidos: visão, olfato, gosto, tato e audição 

(BEZERRA,2010). 

Pode ser realizada tanto por uma equipe treinada, quanto por uma equipe não treinada. 

Os treinados são aqueles que adquiriram boa habilidade para perceber algumas propriedades 

sensoriais, e que obtiveram uma base teórica e prática. Os não treinados são os consumidores 

habituais dos produtos, são pessoas selecionadas aleatoriamente. Esse tipo de juiz é utilizado 

somente em provas afetivas, e é necessário um grande número de provadores 

(BEZERRA,2010). 

As provas afetivas representam a manifestação do juiz sobre o produto testado, 

comprovando se tal produto agrada ou desagrada, se é aceito ou preferido ao outro. Por 

resultar de uma expressão pessoal, essas provas apresentam grande diversificação nos 

resultados, dificultando sua interpretação. São provas realizadas com o objetivo de averiguar a 

preferência e o grau de contentamento com um novo produto, e a probabilidade de adquirir o 

produto testado (TEIXEIRA, 2009). 

Os métodos de análises sensoriais podem ser classificados em: discriminativos ou de 

diferença, de sensibilidade, descritivos e afetivos. Os métodos discriminativos exibem se 

existe ou não divergência visível entre as amostras. Entre eles, destacam-se: Teste triangular, 

Teste duo-trio, Teste de comparação pareada, Teste de ordenação, Teste A ou não-A e Teste 

de comparação múltipla ou de diferença do controle. Os métodos de sensibilidade quantificam 

a habilidade de perceber, identificar e/ou diferenciar qualitativa ou em quantidade de um ou 

mais estímulos pelos órgãos dos sentidos. Valendo citar: Teste de limite, Teste de estímulo 

constante e Teste de diluição. Os métodos descritivos são empregados com o intuito de se 

adquirir a caracterização qualitativa e quantitativa das amostras e identificar seu perfil 

sensorial. Destacando-se a Análise Descritiva Quantitativa, o Perfil de Sabor e o Perfil Livre. 

Os testes afetivos têm o objetivo de conhecer a aprovação do consumidor sobre o produto 

(testes de escala hedônica, escala do ideal e escala de atitude) e a preferência no julgamento 

de diferentes amostras (testes de ordenação da preferência e preferência pareada 

(MEILGAARD et al., 2007). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver e avaliar a qualidade de iogurte à base de leite de búfala com abacaxi em calda  

3.2 Objetivos Especificos 

  Produzir e testar as formulações propostas nesse artigo;  

 Estudar as características físico-químicas do produto final; 

 Avaliar os produtos obtidos conforme o padrão microbiológico previsto na 

legislação para Iogurte; 

 Avaliar a aceitação dos produtos desenvolvidos. 
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4 ARTIGO 

 

O presente trabalho está apresentado no formato de artigo requerido pela revista 

Instituto Lácteo Cândido Tostes, cujas normas de submissão de artigos se encontram em 

Anexo. 

DESENVOLVIMENTO DE IOGURTE DE LEITE DE BÚFALA COM ABACAXI EM 

CALDA 

 

Development of buffalo milk yogurt with pineapple in syrup 

 

RESUMO 

A cultura da criação de búfalos abrange todos os estados brasileiros, sendo uma alternativa de 

produção de leite e carne. Além disso, o Brasil é principal criador de búfalos do continente 

americano, contudo o rebanho de búfalos ainda é muito pequeno, se comparado ao bovino, 

porém, encontra-se em expansão, contendo quantidades bastante significativas de bacias 

leiteiras, pela facilidade de adaptação desses animais as condições de distintos territórios, tal 

qual pelo alto valor nutricional dos seus produtos. O leite advindo dos bubalinos apresenta 

elevados teores de gordura, proteína, minerais, e também maiores resíduos sólidos o que lhe 

confere maior rendimento na utilização industrial.Entre os muitos produtos que podem ser 

elaborados a partir do leite, o iogurte ocupa colocação de destaque, pois, além de diminuir os 

problemas de perdas dessa matéria prima, por causa de sua perecibilidade e sua composição, 

que o deixa suscetível a deterioração microbiana, mostra grande valor nutricional e elevada 

aceitação. Além de ser considerada uma grande fonte de vitaminas e minerais, que auxiliam 

na preservação da saúde. Sendo assim, foram elaboradas três formulações em diferentes 

proporções de iogurte a base de leite de búfala e de vaca, com o objetivo de testar os produtos 

obtidos, estudar suas características físico-químicas e parâmetros microbiológicos em 

conjuntos com a análise sensorial dos produtos desenvolvidos. 

 

Palavras-chaves: Análise sensorial; Leite fermentado; Produção leiteira de búfalas 

 

ABSTRACT 

The buffalo breeding culture covers all Brazilian states, being an alternative of milk and meat 

production. In addition, Brazil is the main buffalo breeder in the American continent. 
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However, the buffalo herd is still very small when compared to cattle, but it is expanding, 

containing quite significant quantities of milk basins, due to the ease of adaptation of these 

conditions of different territories, just as by the high nutritional value of their products.  

The milk coming from buffaloes presents high levels of fat, protein, minerals and also larger 

solid residues which gives it greater yield in industrial use. Among the many products that can 

be made from milk, yogurt occupies a prominent position, as well as reducing the problems of 

losses of this raw material, because of its perishability and composition, which leaves it 

susceptible to microbial deterioration, shows great nutritional value and high acceptance. 

Besides being considered a great source of vitamins and minerals, they help in the 

preservation of health. Thus, three formulations were prepared in different proportions of 

yoghurt based on buffalo and cow's milk, in order to test the products obtained, to study their 

physico-chemical characteristics and microbiological parameters in conjunction with the 

sensorial analysis of the products developed. 

 

 

Keywords :sensory analysis; fermented Milk; buffalo dairy creation 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

A bubalinocultura é comum em todo o país, sendo uma alternativa viável de produção 

de leite e carne, pela resistência que esses animais têm ao clima, vegetação e etc. Além disso, 

podemos encontrar o búfalo utilizado como animal de tração, como se faz em muitos dos 

países asiáticos, se constituindo num animal de múltiplas funções (RAMOS et al, 2004). 

O motivo pelo qual a criação de búfalos no Brasil, tem crescido tanto, é a produção 

leiteira, em especial para a produção de alimentos à base desse leite, devido ao elevado teor 

de gorduras (GUIMARÃES, 2015). Além de tudo, o leite proveniente dos búfalos, é muito 

rico nutricionalmente, tanto quando utilizado in natura, quanto sob a forma de produtos. 

O leite de búfala se diferencia do leite de vaca, pois contêm maiores teores de proteína, 

gordura, minerais como o cálcio e fósforo, bem como mais alto teor de lactose e cinzas 

(MACEDO, et al. 2001).  
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Segundo Toledo et al. (1998), a acidez titulável do leite de búfala é outra característica 

importante, e seus valores são mais elevados que os encontrados no leite de bovinos. 

(ANDRIGHETTO, 2011). 

Este leite é cerca de 40-50% mais produtivo na elaboração de produtos oriundo dele, 

como queijos, iogurte, doce de leite, etc., que o leite bovino devido ao alto teor de extrato 

seco total (ANDRADE, 2011). A FAO (Food and Agriculture Organization) reconheceu a 

importância do leite de búfala devido a superioridade da composição química em relação ao 

de vaca (FAO, 2004). 

Características marcantes do leite de búfala são: a sua coloração totalmente branca, 

devido à ausência de pigmentos carotenóides, o que também confere coloração branca a 

manteiga e ao queijo produzido, e o sabor levemente adocicado (TEIXEIRA, et al. 2005). 

Entre os muitos produtos que podem ser elaborados a partir do leite, o iogurte ocupa 

colocação de destaque, pois, além de diminuir os problemas de perdas dessa matéria prima, 

por causa de sua perecibilidade e composição, que o deixa suscetível a deterioração 

microbiana, mostra grande valor nutricional e boa aceitação. Além de ser considerada uma 

ótima fonte de vitaminas e minerais, que auxiliam na preservação da saúde (GUIMARÃES, 

2015). 

De acordo com a Instrução normativa nº 46 de 2007, o iogurte é caracterizado como um 

Leite Fermentado, alcançado por coagulação e redução do pH do leite, ou reconstituído, 

podendo ser adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica diante da 

ação de cultivos de microorganismos específicos. Os microorganismos específicos devem ser 

viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu tempo de prateleira (BRASIL, 

2007). 

O abacaxi tem características de sabor e aroma como um bom equilíbrio entre o ácido e 

o doce, tornando-o uma fruta bastante apreciada para o consumo in natura. Porém, também é 

bastante consumido industrializado, em forma de fruta em calda, suco pasteurizado e geleias 

(SEBRAE, 2016). 

Com o passar dos anos o cuidado com a saúde aumentou, junto com esse cuidado, veio 

a preocupação com a alimentação, e o consumo de alimentos mais saudáveis e nutritivos, o 

iogurte é um deles (GUIMARÃES, 2015).A proposta de utilizar o abacaxi em calda junto 

com o iogurte de leite de búfala originou-se com o propósito de agregar sabor, aroma e 

melhora de textura, além de que o abacaxi contém a bromelina, que é uma enzima que é capaz 

de degradar as proteínas, auxiliando assim no processo de digestão (EMBRAPA, 2006). 
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O presente trabalho propõe a formulação de um iogurte à base de leite de búfala com 

abacaxi em calda, agregando valor e sabor ao leite. Além de testar formulações, estudar suas 

características físico-químicas e parâmetros microbiológicos em conjuntos com a análise 

sensorial dos produtos desenvolvidos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Esta pesquisa caracteriza-se como científica, laboratorial, quantitativa e 

discriminativa. Foi desenvolvida nos laboratórios de Técnica Dietética/Análise Sensorial de 

Alimentos, Bromatologia e Microbiologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

– Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão (CAV). Seu embasamento teórico baseou-

se artigos científicos em periódicos, nas bases de dados SCIELO, Periódico CAPES e 

Pubmed. As palavras chaves utilizadas foram: Análise sensorial, Leite Fermentado, 

Produção leiteira de búfalas. 

O leite adquirido para esta pesquisa foi obtido, através da ordem em búfalas leiteiras 

pertencentes à raça Murrah,  no Município de Taipu-RN, na fazenda Tapuio, transportado 

em caixa térmica, sob controle de temperatura até o Laboratório de Técnica Dietética, para 

o seu processamento e realização das análises físico-químicas. 

Esta pesquisa foi submetida para apreciação do Comitê de Ética para Humanos da 

Universidade Federal de Pernambuco, conforme exigência da resolução 466. Após 

aprovação, procedeu-se com a realização das análises microbiológicas, físico-químicas e 

sensoriais. 

Foram elaboradas e testadas três formulações de iogurte contendo distintas 

proporções de leite de búfala e leite de vaca (Quadro 1)e com as mesmas proporções de 

abacaxiem calda. 

Quadro 1: Percentual de variação das formulações de Iogurte a partir do leite de búfala. 

INGREDIENTES/FORMULAÇÕES F1 

% 

F2 

% 

F3 

% 

Leite de vaca 100 50 0,0 
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Leite de Búfala 0,0 50 100 

F1 = 100% leite de Búfala; F2 = 50% leite de búfala, 50% leite de vaca; F3 = 100% leite de vaca. 

 

3.1 ELABORAÇÃO DO IOGURTE 

O processamento do iogurte (Figura1) seguiu as etapas de: aquisição dos leites,tratamento 

térmico sob a temperatura de 90ºC durante 10 minutos, resfriamento a 43ºC, adição de cultura 

láctea, armazenamento sob temperatura de 45º até que ocorra a fermentação. O tempo médio 

necessário para a fermentação foi de 6 horas. Após a fermentação, o iogurte foi colocado sob 

refrigeração, a 4ºC, Em seguida homogeneizado e adicionado a calda de abacaxi, estando 

assim, pronto para o consumo.  

Figura 1: representa o fluxograma das etapas para obtenção do iogurte.  

LEITE

TRATAMENTO TÉRMICO (90º C)

RESFRIAMENTO (43ºC)

ADIÇÃO DA CULTURA LACTÉA (1 
Envelope de Biorich)

FERMENTAÇÃO(43-45º C/ 6hs)

REFRIGERAÇÃO

HOMOGENEIZAÇÃO

ADIÇÃO DO ABACAXI EM CALDA

CONSUMO

 

 

3.2 ELABORAÇÃO DO ABACAXI EM CALDA 

Para a obtenção do abacaxi em calda, foram selecionados abacaxis do tipo Pérola, que 

foram adquiridos em uma feira livre na cidade de Vitória de Santo Antão - PE, em seguida 

Adaptado de Robert, 2008 
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foram sanitizados, descascados, cortados em pequenos cubos e levados a cocção, junto ao 

açúcar e a água por pelo menos 40 minutos. Após a cocção, esperou-se esfriar até a 

temperatura ambiente, para que haja a adição ao iogurte.A Figura 2 expressa o fluxograma 

para obtenção o abacaxi em calda.  

SELEÇÃO E LAVAGEM 

DESCASCAMENTO E CORTE 

ADIÇÃO DO AÇÚCAR

ADIÇÃO DA ÁGUA

COCÇÃO

RESFRIAMENTO

ARMAZENAMENTO

 

3.3 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

Foi retirada parte representativa da amostra, da superfície, centro e lados. Sendo 

totalmente homogeneizada com um bastão de vidro. Como o produto obtinha pedaços 

pequenos de frutas, o produto foi triturado em gral. A amostra foi analisada logo após a 

produção. As determinações físico-químicas realizadas foram: pH, acidez em ácido 

láctico,resíduo por incineração (cinzas), gordura,proteínas e umidade. 

 

Acidez em ácido láctico 

Foi analisado pelo método do potenciômetro, para leites fermentados 493/IV do IAL, 

2008. 

Cinzas 

O conteúdo de cinzas foi analisado através da carbonização segundo o método 31.1.04, 

da AOAC (1995). 

Umidade 

Adaptado de EMBRAPA, 2000  
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Determinou-se o teor de umidade de acordo com o método 31.1.02, da AOAC (1995). 

Lipídios 

A gordura foi determinada a partir do butirômetro de Gerber, que está descrito em 497/IV  do 

IAL,2008. 

Proteínas 

O teor de proteínas foi determinado pela técnica do destilador micro-Kjeldahl e do 

bloco digestor de acordo com o método 31.1.08, da AOAC (1995). 

Carboidratos totais 

O valor de carboidrato foi obtido pela diferença dos valores encontrados para cinzas, 

umidade, lipídios e proteína em 100g do produto (AOAC, 1995). 

pH  

O pH foi determinado a partir de uma leitura direta e precisa com potenciômetro 

seguindo a recomendação do método 942.15, da AOAC (1995).  

Valor energético total  

Para determinar o valor energético total das amostras foi considerado os fatores de conversão 

de Atwater, Wilson, Santos e Viera (1982) de 4Kcal/g de proteína, 4Kcal/g de carboidratos e 

9Kcal/g de lipídios. 

3.4ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

Foram realizadas as análises microbiológicas para Coliformes a 45º e Salmonella Sp 

por 25g de amostra de Acordo com a Instrução Normativa Nº 62/2003 do MAPA da maneira 

que está estabelecida na RDC Nº 12/2001 da ANVISA  (BRASIL, 2001; BRASIL, 2003). 

3.5 ANÁLISE SENSORIAL  

A avaliação sensorial do iogurte foi realizada no laboratório de Análise Sensorial do 

Departamento de Nutrição – UFPE/CAV.  
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Para a realização da análise sensorial, um total 120 julgadores previamente 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e em seguida responderam a um 

questionário e posteriormente foram submetidos a testes sensoriais de preferência, 

utilizando uma escala hedônica com nove pontos ancorados nos extremos: 9 para gostei 

muitíssimo a 1 desgostei muitíssimo e intenção de compra. Os critérios de exclusão 

utilizados para selecionar os provadores foram: ser consumidor do produto e não apresentar 

intolerância ou alergia aos seus componentes. 

3.6 ANALÍSE ESTATÍSTICA 

Os resultados da analise sensorial do iogurte a partir do leite de búfala com abacaxi 

em calda, em diferentes concentrações foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

teste de Tukey a 5% probabilidade (p<0,05), para comparação das médias sendo utilizado o 

programa Bioestat versão 5.3. 

3.7ASPECTOS ÉTICOS 

A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, CAAE 93576318.3.0000.5208, em 

atendimento às normas regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos – 

Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (APÊNDICE B).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise físico-química 

Os valores obtidos nas análises Físico-Químicas das amostras produzidas estão 

representadas no Quadro 2. 

Quadro 2: Resultado da análise físico-química das três formulações de iogurte 

elaboradas. 

ANÁLISE F1 F2 F3 

pH 4,33 ±0,03 4,16 ±0,02 4,31 ±0,03 

ACIDEZ EM 

ÁCIDO LACTICO 

0,52 ±0,02 0,53 ±0,03 0,52 ±0,02 
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(g/100g)   

PROTEÍNA 

(g/100g)   

4,76 ±0,01 4,62 ±0,05 4,25 ±0,01 

GORDURA 

(g/100g)   

10 ±0,01 9±0,01 8±0,01 

CINZAS (g/100g)   1,6 ±0,01 1,4 ±0,01 1,4 ±0,01 

UMIDADE (g/100g)   76,5 ±0,05 74 ±0,01 77,5 ±0,02 

CARBOIDRATO 

(g/100g)   

6,62 10,45 8,85  

F1 = 100% leite de Búfala; F2 = 50% leite de búfala, 50% leite de vaca; F3 = 100% leite de vaca. 

A caracterização físico-química dos iogurtes elaborados é feita a partir das 

peculiaridades da matéria prima, que é influenciada por diferentes fatores como raça, 

alimentação, estágio de lactação e clima (BEZERRA,2010). 

Atualmente no Brasil, não existe legislação vigente para o leite de búfala, portanto, os 

parâmetros utilizados neste trabalho são analisados com base na Instrução Normativa Nº46, 

que retrata o Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados seguindo 

a metodologia do Instituto Adolfo Lutz, em triplicata e AOAC (BRASIL,2007; AOAC, 

2008).  

Os valores de pH encontrados são parecidos aos encontrados por Borges et al (2009), 

do qual os números encontrados estão entre 4,5 a 4,6. Considerando dentro dos padrões, pois 

valores acima destes de pH caracteriza um produto de sabor ácido. 

Os teores de acidez e de proteína, encontrados por Guimarães (2015), em suas cinco 

formulações de iogurte com diferentes proporções de leites de vaca e bubalino, foram muito 

semelhantes aos valores obtidos neste trabalho. 

 O percentual de gordura variou de acordo com as proporções de leite, visto que o leite 

de búfala (10g) apresenta valores mais elevados de lipídios (VERRUMA, 1994), quando 

comparados com o iogurte elaborado a base de leite de vaca (8g).O teor de gordura  dos 
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iogurtes elaborados encontram-se dentro dos padrões preconizados pela legislação vigente, 

que é de no mínimo 3% (BRASIL, 2007). 

Quanto aos valores obtidos nas análises de umidade e cinzas, Verruma (1994) retrata 

em seu estudo que os números encontrados dessas duas análises para produção de iogurte 

foram de 86,5% e 0,76% respectivamente, resultados pouco diferente entre estes estudos, 

podem ser explicados pelo fato da composição do leite, período de lactação, prática de 

ordenha, clima e nutrição (GUIMARÃES, 2015) 

4.2 Análise microbiológica 

 De acordo com a Instrução Normativa Nº 62/2003 do MAPA (BRASIL,2003), os 

limites recomendados para o leite fermentado é de 10 UFC/g de amostra para Coliformes a 

45ºC e ausência de Salmonella Sp / 25g de amostra. Sendo assim os produtos elaborados : 

Iogurte 100% Leite de Vaca; 50% Vaca e 50% Búfala e 100% Búfala estão em conformidade 

com a legislaçãoassim como mostra o Quadro 3. 

Quadro 3: Análises microbiológicas de iogurtes elaborados com abacaxi em caldas em 

diferentes concentrações de leite de búfala e de vaca. 

FORMULAÇÃO COLIFORMES 45º C SALMONELLA sp 

F1 < 10 UFC/g Ausente 

F2 >10 UFC/g Ausente 

F3 >10 UFC/g Ausente 

F1 = 100% leite de Búfala; F2 = 50% leite de búfala, 50% leite de vaca; F3 = 100% leite de vaca. *UFC/g: 

Unidade Formadora de Colônia por grama. 

*Valores expressos como < 10 UFC/g representam ausência de crescimento considerado limites do método, 

conforme a RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001).  

 

De acordo com Oliveira et al, 2013, que avaliou vários lotes de iogurtes de diferentes 

marcas, a ausência de coliformes na maioria dos lotes avaliados, pode ser indicativa de boas 

condições higiênico-sanitárias, durante o processo de elaboração dos produtos, portanto, com 
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o resultado negativo para esse teste é possível concluir que os produtos estão aptos para o 

consumo e que foram tomadas todas as medidas de Boas Práticas de Fabricação. 

4.3 Análise sensorial 

A análise sensorial foi realizada com o intuito de avaliar a aceitação dos produtos elaborados. 

Todos os avaliadores eram consumidores de iogurte e não possuíam nenhuma alergia ou 

intolerância que os impossibilitassem de avaliá-lo. 

O perfil dos consumidores foi descrito no Quadro 4.É possível observar que a maioria dos 

provadores são do sexo feminino e estão entre a faixa etária de 18 e 30 anos, sendo grande 

parte, estudantes do curso de Bacharelado em Nutrição. 

Quadro 4: Perfil do painel de consumidores dos iogurtes  

VARIÁVEL Nº (%) 

SEXO 87 (72,5%) Feminino 

33 (27,5%) Masculino 

FAIXA ETÁRIA 18 a 30 anos 116 (96,6%) 

ESTUDANTE DE NUTRIÇÃO 39 (32,5%) 

 

Os valores obtidos no teste sensorial realizado, estão expressos no Quadro 5, que expressa a 

média obtida entre os as características sensoriais do produto. 

Quadro 5: Valores médios do teste sensorial afetivo realizado em amostras de iogurte com 

abacaxi em calda, expressos em média e desvio padrão. 

ATRIBUTOS F1 (100% Búfala) F2 ( 50% Búfala 

50% Vaca) 

F3 (100% Vaca) 

COR 7,15 ± 0,26 a 6,54±0,22 b 5,80±0,25 c 

ODOR 6,80±0,21 a 6,78±0,24 a 6,08±0,21 b 

SABOR 6,59±0,23 a 6,56±0,24 a 4,95±0,17 b 
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TEXTURA 6,33,24± a 6,19,21± a 4,85,14± b 

APARÊNCIA 6,49±0,23 a 5,93± 0,20a 4,92±0,15 b 

Resultados expressos como média e desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença 

significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Pode-se notar que as médias da Formulação 3 (100% leite de vaca) para cada 

característica analisada foi inferior quando analisadas com as demais médias. 

Diante destes resultados ainda é possível observar para todas as formulações que não 

houve diferença estatística (p<0,05), exceto a Formulação 3 (100% leite de vaca) onde 

apresentou médias inferiores comparadas as demais. 

Para a média das notas obtidas no atributo cor do iogurte pode-se concluir que, a 

formulação F1 (100% leite de búfala), obteve uma nota mais elevada (7,..), se comparado as 

outras formulações, isso pode ocorrer porque segundo Teixeira, et al (2005) o leite bubalino é 

ausente de pigmentos carotenóides, proporcionando a este leite uma coloração totalmente 

branca, melhorando assim sua visibilidade. 

A Figura 3 Representa a preferência das amostras diante da análise sensorial. 
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F1 = 100% leite de Búfala; F2 = 50% leite de búfala, 50% leite de vaca; F3 = 100% 

leite de  vaca. 

Alguns fatores foram importantes para a maior aceitação do iogurte bubalino. O maior 

teor de sólidos presentes no leite de búfala influencia fortementena consistência e 

conseqüentemente, aparência do produto, o qual tem o efeito de aumentar a firmeza do 

produto (BORGES, et al 2009).  

O elevado teor de gordura presente no leite de búfala, confere uma característica mais 

cremosa ao iogurte, o que pode explicar a preferência dos consumidores para tal, assim como 

descrito por Thamer (2006).  

Os elevados índices de aceitação do atributo sabor também podem apontar para a 

potencialidade do uso do abacaxi em calda, assim como na elaboração de iogurte com leite de 

bubalinos com calda de cajá em Borges, et al (2009) .O abacaxi apresenta bons aspectos 

sensoriais devido ao seu sabor e aroma característicos, que lhe são concedidos por diversos 

elementos químicos e pelo equilíbrio entre açúcares e ácidos orgânicos. É uma fruta que se 

destaca pela presença de variados minerais (cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cobre e 

iodo), enriquecendo ainda mais o produto elaborado (EMBRAPA, 2010). 

A intenção de compra está descrita na Figura 4, onde se pode avaliar a distribuição das 

notas atribuídas a cada formulação, onde só foram considerados valores entre 1 (certamente 

compraria) e 2 (provavelmente compraria) como positivos para compra. 
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F1 = 100% leite de Búfala; F2 = 50% leite de búfala, 50% leite de vaca; F3 = 100% leite de vaca. 

A Figura 4 mostra claramente que não há diferença estatística entre as médias do iogurte 

com 100% de leite de búfala e o iogurte em proporções iguais entre leite bubalino e bovino, 

F1 e F2. No entanto, a Formulação F3 quando comparada com as demais, obteve uma menor 

intenção de compra, isso pode acontecer devido aos fatores associados aos aspectos sensoriais 

já citados. 

O Manual de Rotulagem Nutricional da ANVISA (2005) que determina um valor 

energético médio para cada grupo de alimento,classifica o produto elaborado como „‟Leites e 

derivados‟‟ determinando em uma porção (100g) o valor energético total de 125 Kcal ou  525 

kJ.  

Quadro 6 Informação nutricional da Formulação de Iogurte(F1) com 100% de leite de búfala, 

corresponde a uma porção de iogurte. 
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 100g (1porção) 

Quantidade por porção % VD(*) 

Valor calórico 124,4 Kcal = 525 kJ 6,22 

Carboidratos 8,85g 0,44 

Proteínas 4,25g 0,21 

Gorduras totais 8g 0,4 

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 

2000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

A rotulagem nutricional do Iogurte obtido na formulação F1 (100% Leite de búfala), 

agrega ainda mais qualidade e valor ao produto elaborado, pois além das características 

sensoriais previamente aprovadas pelo painel sensorial, esta formulação também possui um 

baixo valor calórico, podendo ser inserido em uma alimentação mais saudável. 

5. CONCLUSÃO 

A análise sensorial realizada apresentou valores satisfatórios para a formulação que 

apresentava exclusivamente o leite de búfala, obtendo valores médios que indicam uma boa 

aceitação do produto, tal qual a intenção de compra. A utilização do leite de búfalas na 

elaboração de novos produtos, para aumentar seu aproveitamento é de suma importância, 

visando os aspectos nutricionais, físico-químicos e sensoriais presentes nesta matéria prima. 

  As amostras apresentaram resultados satisfatórios na análise físico-química e 

atingiram todos os padrões microbiológicos exigidos pela legislação para leite fermentado, 

considerado assim um alimento seguro para o consumo humano. 

Ao analisar a pesquisa de intenção de compra pôde-se observar o interesse do 

consumidor em adquirir o produto, sendo portanto uma alternativa viável de produtos para a 

industria láctea. 
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ANEXO A - MANUAL DE SUBMISSÃO DE ARTIGO DA REVISTA DO INSTITUTO 

LÁCTICO CÂNDIDO TOSTES 

 

 

SUBMISSÃO DO ARTIGO 

Os artigos submetidos para publicação deverão ser enviados somente pelo site 

www.revistadoilct.com.br  

Deve ser utilizado o processador de texto Microsoft Word for Windows, e ser escrito em 

português, inglês ou espanhol. 

  

Revisão de inglês 

Os trabalhos cuja redação em inglês não esteja adequada, de difícil compreensão, no qual 

dificulte o entendimento e a revisão dos mesmos, serão devolvidos pelo Editor. O artigo só 

será aceito para nova submissão desde que seja apresentado um certificado de revisão do 

inglês, por especialista na língua. 

  

Formatação do artigo 

O artigo deverá ter, no máximo, 16 páginas, incluindo as figuras, quadros e tabelas, com 

numeração contínua de linhas em todo o texto.  O artigo deverá ter, no máximo, 6 (seis) 

autores. 

Formatação: Tamanho do papel A4 (21cm x 29,7cm), fonte: Times New Roman, tamanho: 

12, espaçamento 1,5 (exceto título, autores e sumários em português e inglês que são 

espaçamento simples), observada uma margem de 2,5 cm para o lado esquerdo e de 2,5 cm 

para o direito, 2,5 cm para margem superior e inferior, 2,5 cm para o cabeçalho e 2,5 cm para 

o rodapé. 

O artigo de revisão bibliográfica deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e 

Inglês); Resumo; Palavras-chave; Abstract; Keywords; Introdução; Referencial teórico; 

Considerações Finais; Agradecimento(s) (opcional) e Referências. 

O artigo científico deverá apresentar os seguintes itens: Título (Português e Inglês); Resumo; 

Palavras-chave; Abstract; Keywords; Introdução; Material e Métodos; Resultados e 

Discussão; Conclusões; Agradecimento(s) (opcional) e Referências. 

TÍTULO: suficientemente claro, conciso e completo, evitando palavras supérfluas. 

Recomenda-se começar pelo termo que represente o aspecto mais importante do trabalho, 

com os demais termos em ordem decrescente de importância. Centralizado, letras maiúsculas, 

em negrito e espaçamento simples. Usar somente nomenclaturas oficiais e abreviaturas 

consagradas, não empregando abreviaturas no título do artigo; 
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TÍTULO EM INGLÊS:virá imediatamente abaixo do título em português, em negrito, 

centralizado, espaçamento simples. Somente com a primeira palavra em letra maiúscula e 

quando houver nome ou palavra que inicie com letra maiúscula – obrigatório, exceto quando 

o artigo for escrito na íntegra em língua inglesa;   

NOME(s) DO(s) AUTOR (es): os nomes completos e por extenso deverão ser inseridos no 

local próprio na submissão no site (não devem constar no artigo enviado). No site 

também deverão ser informados: filiação completa (Instituição/Departamento, cidade, estado, 

país), endereço completo para correspondência e endereços eletrônicos. Fontes de auxílio à 

pesquisa ou indicação de financiamentos relacionados ao trabalho a ser publicado deverão ser 

citadas nos Agradecimentos.  

RESUMO: não deve ultrapassar 250 (duzentos e cinquenta) palavras. Não deve possuir 

parágrafos e estar centralizado logo abaixo do título em inglês, em espaçamento simples. 

Após o Resumo deve-se incluir 3 (três) a 6 (seis) palavras-chave que deverão ser apresentadas 

no próprio idioma, no singular, separadas por ponto e vírgula. Deve-se evitar a utilização de 

termos já utilizados no título. Usar como palavras-chave, preferencialmente, termos 

apresentados no Índice de Assuntos da base SciELO (http://www.scielo.br) ou no 

AGROVOC: Multilingual Agricultural Thesaurus (http://www.fao.org/aims/ag_intro.htm). 

ABSTRACT:  não deve ultrapassar 250 (duzentos e cinquenta) palavras, sem parágrafos e 

estar centralizado logo abaixo das palavras-chave, em espaçamento simples. Keywords da 

mesma forma das palavras-chave, logo abaixo do resumo em inglês; 

INTRODUÇÃO: deve incluir a Revisão de Literatura/Referencial Teórico e objetivo(s); 

MATERIAL E MÉTODOS; 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: poderá apresentar tabelas, quadros e figuras. 

Tabelas e quadros: deverão ser feitos no Word e inseridos após citação dos mesmos dentro 

do próprio texto. Pode-se usar, neste caso, espaçamento simples. As tabelas que apresentem 

resultados estatísticos com testes de comparação de médias, as letras deverão ser sobrescritas. 

Fotografias e Figuras: deverão ser apresentadas coloridas ou em preto e branco, nítidas e 

com contraste, inseridas no texto após a citação das mesmas. Devem ser salvas em extensão 

“JPEG” com resolução, mínima, de 300 dpi; 

Gráficos: deverão ser inseridos após citação dos mesmos, dentro do próprio texto. Elaborado 

preferencialmente em Excel, com letra Times New Roman, tamanho 10, sem negrito; 

Símbolos e Fórmulas Químicas: deverão ser feitos em processador que possibilite a 

formatação para o programa Page Maker (ex: Equation), sem perda de suas formas originais. 

CONCLUSÕES: utilizar frases curtas, com o verbo no presente do indicativo, baseadas no 

objetivo do trabalho. 

AGRADECIMENTOS (opcional).   

REFERÊNCIAS 
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Citações no texto: deverão ser realizadas pelo sistema alfabético (autor-data) conforme 

ABNT, NBR10520/2002): 

Dois autores - Steel; Torrie (1960) ou (STEEL; TORRIE, 1960). 

Três ou mais autores - Valle et al. (l945) ou (VALLE et al., 1945). 

Referências: A lista de referências bibliográficas será normalizada conforme a 

NBR6023/2002 da ABNT. A exatidão das referências existentes no trabalho e a correta 

citação no texto são de responsabilidade do(s) autor (es) do artigo. 

- O nome do periódico deve ser descrito por extenso, não deve ser abreviado. A informação 

do local de publicação é dispensada. 

 - Apresentar os nomes dos autores do documento científico (fonte) quando esses forem em 

número de 3. Acima desse valor, citar apenas o nome do primeiro autor seguido da expressão 

et al.; 

 - As referências devem ser ordenadas alfabeticamente. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS – Resolução 466/12) 
Convidamos vossa senhoria a participar da pesquisa intitulada “Desenvolvimento e avaliação de qualidade de 
iogurte elaborado a partir do leite de búfala com abacaxi em calda”, sob responsabilidade da Professora 

Silvana Arruda. Avenida Antônio Lira. N° 1011. Bairro: Cabo Branco, Apartamento: 201. CEP 58045030. 
Telefone (83) 99901-8203. Que tem como objetivo desenvolver queijo minas frescal de leite de búfala acrescido 
de manjericão e goiabada. Sua contribuição neste estudo consiste em analisar sensorialmente o produto 
oferecido, ou seja, você irá provar 3 amostras de queijo, para avaliação dos seguintes quesitos cor, aroma, 
aparência, textura e sabor, além da intenção de compra do produto, que serão coletados através de questionário.  
É importante salientar que o produto é seguro, que não trará riscos à saúde e nem causará efeitos colaterais. 
Caso ocorram efeitos indesejáveis, como alergia, encaminharemos para a unidade de saúde mais próxima. 
Riscos: Para alérgicos e intolerantes a leite de búfala e goiaba da variedade Paluma. Para os não alérgicos a 

probabilidade de desconfortos é muito reduzida, por se tratar da avaliação sensorial de um produto alimentício. 
Quanto aos riscos, são extremamente baixos, uma vez que o produto será processado com todo o rigor exigido 
para a manipulação de alimentos. O sigilo dos dados será assegurado aos voluntários que participarem da 
pesquisa. 
Benefícios: Não existem benefícios diretos aos voluntários da pesquisa, entretanto, a colaboração dos mesmos 

será imprescindível para o desenvolvimento do projeto, possibilitando observar a aceitação de um produto pouco 
visto no mercado. 
Esta pesquisa segue de acordo com o que rege a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sobre 
qualquer dúvida relacionada à pesquisa, a liberdade de retirar o identificador e que será mantido o caráter 
confidencial da informação. Os dados coletados serão armazenados e posteriormente publicados em eventos 
científicos e em revista ou outros veículos de comunicação. 
Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1° Andar, Sala 4 – 
Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

_______________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,  ____________________________________________________________________________ 

RG/CPF _________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado 

“Desenvolvimento e avaliação de qualidade de iogurte elaborado a partir do leite de búfala com abacaxi em calda”,como 

voluntário (a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e  

benefícios decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Vitória de Santo Antão, _____ de __________________de 2018. 

Nome e assinatura do participante: 

____________________________________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito em participar. 02 

testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO PARA DETECTAR POSSIVEL ALERGIA AO 

PRODUTO 

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE SENSORIAL “Desenvolvimento e avaliação de 
qualidade de iogurte elaborado a partir do leite de búfala com abacaxi em 

calda” 
Nome: _____________________________________________________________ 
Ocupação: ______________________Idade:______  Curso:___________________ 
E-mail:_______________________________ Telefone: (    ) ______________ 
 
1.Você é alérgico/intolerante (a) a Lactose, Proteína do Leite, Goiaba? (Se sim, não será possível 
realizar a análise). 
(   ) Sim   (    ) Não 
2.Você é consumidor de iogurte com abacaxi em calda? 
(    ) Sim   (   ) Não 
3.Com qual frequência você consomeiogurte com abacaxi em calda? 
(    ) 1 vez dia    (    ) 1 vez na semana        (    ) 2 ou mais vezes por semana 
(    ) 1 vez mês   (    ) Menos de 1 vez mês  (    ) raramente/nunca 
4.Você costuma consumiriogurte com abacaxi em calda? (pode marcar mais de uma alternativa) 
(    ) para disfarçar a fome       (    ) antes/após exercícios físicos 
(    ) nas principais refeições   (    ) em festas 
(    ) por hábito/gostar              (    ) na hora do lanche 
(    ) outro ___________________ 
5.Você faz exercício físico? 
(     ) Sim, frequento academia   
(    ) Sim, faço caminhada 
(     ) Às vezes faço  exercício/caminhada 
(    ) não faço exercício físico 
(     ) outro ____________________ 
6.Possui alguma patologia? 
(    ) Sim   (     ) Não    
Se sim, qual:_________________ 

 
7.Você tem alergia a proteína do leite? 

 
(    ) Sim   (     ) Não    
 

 
 

 
 

 

 

Os pesquisadores agradecem a sua 

colaboração!! 
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ANEXO D - TESTE DE ORDENAÇÃO 

 

Nome: _________________________________________________Data: __/__/__     

Curso:______________ 

Você está recebendo uma amostra de “Iogurte elaborado a partir do leite de 
búfala comabacaxi em calda” 

Por favor, avalie as amostras servidas e identifique o quanto você gostou ou desgostou dos produtos 

dando nota de acordo com a escala abaixo. 

 

9. Gostei muitíssimo 

8. Gostei muito 

7. Gostei moderadamente 

5. Não gostei/Nem desgostei 

4. Desgostei ligeiramente 

3. Desgostei moderadamente 

2. Desgostei muito 

1. Desgostei muitíssimo 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos        __________ _____________ _______________ 

Cor               __________ _____________ _______________ 

Odor             __________ _____________ _______________ 

Sabor            __________ _____________ _______________         

Textura          __________ _____________ _______________ 

Aparência      __________ _____________ _______________        

Preferida    _________ 
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ANEXO E - QUADRO 

 

 

 

 

VOCÊ COMPRARIA ESTE PRODUTO 

 

 

AMOSTRA ___________ 
AMOSTRA _______________ 

 

AMOSTRA ________________ 

 

1. CERTAMENTE COMPRARIA 
 

   

 

 

2. PROVAVELMENTE COMPRARIA 
 

   

 

 

3. TALVEZ COMPRARIA/ TALVEZ NÃO 
COMPRARIA 

   

 

 

4. PROVAVELMENTE NÃO COMPRARIA 

   

 

 

5. CERTAMENTE NÃO COMPRARIA 
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ANEXO F – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




