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RESUMO 

A constante procura por alimentos variados tem sido um desafio permanente para a 

indústria de alimentos em geral, no setor de lacticínios em especial. Neste contexto, 

destaca-se o uso do leite de búfala, pois este apresenta alto valor nutricional, com 

elevados teores de proteínas, resíduos sólidos, minerais, com destaque para o 

cálcio. O doce de leite se apresenta como uma alternativa para sua industrialização. 

O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento e a avaliação do doce de leite a base 

de leite de búfala com geleia de goiaba. Os atributos sensoriais avaliados foram 

aparência, cor, sabor, textura e intenção de compra, que foram analisados através 

de ANOVA e pelo teste de Tukey e mostraram que não houve diferença significativa 

entre as amostras (p>0,05). As análises microbiológicas seguiram a metodologia da 

RDC N° 12, e demonstraram estar de acordo com o padrão estabelecido. Foram 

realizadas análises físico-químicas e seus resultados demonstraram boa qualidade 

nutricional, com elevado valor energético total e alto teor de proteínas. Indicando que 

o doce de leite a base de leite de búfala, é uma ótima alternativa para a indústria de 

laticínios, possibilitando um produto de qualidade nutricional, ideal ao consumo.  

Palavras-chaves: Doce de leite. Leite de búfala. Analise sensorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The demand for various foods has been a permanent challenge for the food industry 

in general, in the dairy sector in particular. In this context, the use of buffalo milk is 

highlighted, since it presents high nutritional value, with high levels of proteins, solid 

residues, minerals, especially calcium. Milk presents as an alternative to its 

industrialization. The objective of this study was the development of a base of buffalo 

milk with guava jelly. Sensory attributes were created with appearance, color, taste, 

texture and purchase intention, which were extroverted through ANOVA and Tukey's 

test and those that had an important contribution among the samples (p> 0.05). As 

microbiological analyzes, it follows the methodology of RDC nº 12, and demonstrated 

to be in agreement with the established standard. The physical-chemical variables 

were reached and the results showed a good nutritional quality, with total energetic 

value and high protein content. Indicating that dulce de leche is the base of buffalo 

milk, it is a great alternative for a dairy industry, enabling a product of nutritional 

quality, ideal for consumption. 

 

Keywords: Sweet milk. Buffalo milk. Sensory analysis. 
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1 INTRUDUÇÃO 

Uma considerável função da búfala é o fornecimento de leite, sendo este 

utilizado há muito tempo em países asiáticos.  No Brasil sua arrecadação gira em 

torno de 92,3 milhões de litros produzidos por cerca de 82.000 búfalas (ANDRADE, 

2011). Estima-se que se encontra na região norte a maior concentração, contendo 

em média 720 animais; Entretanto a região sudeste se destaca na produção leiteira, 

gerando competitividade local (ANDRIGHETTO, 2011), incentivando assim a 

engrandecer a produção leiteira no país (BERNARDI, 2000). 

 Por apresentar propriedades distintas do leite bovino, o leite de búfala possui 

vantagem na produção dos laticínios em escala industrial, já que este leite é mais 

concentrado que o leite bovino, vindo a apresentar menor teor de água e mais 

matéria seca (KIRCHNER, 2006).  

Desde a década de 1990 observou-se o aumento de laticínios que operam 

exclusivamente com o leite de bubalinos, com o surgimento de algumas pequenas 

bacias leiteiras dedicadas à industrialização deste leite (MACEDO, 2001).  

Por possibilitar a formação de texturas mais firmes e cremosas, sem 

necessitar da adição de espessantes, à produção de doce de leite se mostra uma 

opção de fabricação, por se tratar de um derivado lácteo com grande aceitação no 

Brasil e em alguns países sul-americanos, como Argentina, Chile e Uruguai 

(PERRONE, 2007). 

No aspecto tecnológico o doce de leite se enquadra no grupo de produtos 

lácteos conservados pela evaporação com o acréscimo de açúcar (MADRONA et al., 

2008) onde se permite a adição de outros ingredientes se desejado (FERREIRA, 

1989; MARTINS, 1980).  

No entanto é necessário seguir o roteiro estabelecido pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo esta que regula a legislação de fabricação 

de alimentos, que coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, 

informações, inspeção, controle de riscos e estabelecimento de normas e padrões 

para a produção de alimentos (SILVA, 2010). 

A adição de geleias e especiarias ao doce de leite vêm a ser uma alternativa 

para agregar um sabor diferenciado e bastante promissor, valendo citar o 
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processamento de goiaba com o intuito da obtenção de geleia, uma atividade 

agroindustrial importante na medida em que agrega valor econômico à fruta, 

evitando desperdícios e minimizando as perdas que podem ocorrer durante a 

comercialização do produto in natura (MOURA, 2014). 

 A inclusão de novos produtos no mercado demanda a indispensabilidade de 

serem aceitos pelos consumidores em geral sendo necessário averiguar a aceitação 

por meio da análise sensorial; Dada as respostas relatadas pelos participantes, às 

várias sensações advindas de reações fisiológicas consequente de estímulos 

distintos, levando a interpretação das propriedades intrínsecas dos produtos. Tais 

sensações permitem dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, 

gosto ou desgosto em relação ao produto avaliado, no qual eles utilizam seus 

sentidos de visão, olfato, audição, gosto e tato (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

Há escassez de estudos acerca do leite de búfala, e de como este pode ser 

amplamente explorado pela indústria dos alimentos, agregando produtos saborosos 

e seguros, com alto valor nutricional em comparação ao leite bovino, acrescentado 

ao fato do alto consumo do doce de leite pelo brasileiro em especial na região norte 

e nordeste, justifica a realização dessa pesquisa. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

 

2.1 Búfalas 

 Estima-se que a criação do rebanho de bubalinos no Brasil, iniciou-se em 

meados de 1895, quando oficialmente estes animais foram trazidos à ilha de Marajó 

(HALBIG, 1994). De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento (2016), tal rebanho encontra-se com 1,15 milhão de bubalinos, 

estando na região norte a maior concentração com cerca de 720mil animais. 

Características como longevidade, resistência, precocidade, proliferidade e o fato de 

se adaptarem com grande facilidade, tornam os bubalinos uma ótima opção de 

proteína de alta qualidade e para produção leiteira tanto no que diz ao consumo 

interno quanto para exportação (FONSECA, 1987). 

 Podendo ser utilizado de distintas maneiras, em variados continentes, para 

cultivo do solo, produzindo esterco, na limpeza de terrenos, na dieta fornecendo 

carne e leite, também a confecção de vestuários, calçados e até moveis, desde o 

fornecimento do couro até seus subprodutos, entre distintas utilizações (ALMEIDA, 

1994, NASCIMENTO; CARVALHO, 1993). 

Apesar de tradicionalmente conhecidos como animais de tração e produtores 

de carne, com seleção adequada dos animais e melhor desempenho dos rebanhos, 

os produtores vêm mostrando um elevado interesse na produção leiteira (CUNHA 

NETO; OLIVEIRA, 2003). Vindo a ser uma alternativa ao leite bovino na indústria a 

bubalinocultura cresceu consideravelmente no mercado agropecuário brasileiro 

(BORGES et al., 2009). 

 2.2 Leite de búfala versus leite bovino, aspectos nutricionais 

O leite vem sendo utilizado desde o início da civilização humana como um 

produto indispensável, tanto na dieta das crianças quanto dos adultos, por se tratar 

de um alimento rico em nutrientes, com altíssima digestibilidade e elevado valor 

biológico (DRUNKLER, 2010). 

O leite de búfala e seus derivados vêm ganhando espaço no mercado 

brasileiro, isto por apresentar alguns aspectos únicos quando comparado ao leite 

bovino, já que o mesmo apresenta alto valor nutricional, tais como altos teores de 

gordura, proteínas e minerais com cerca de 25% de cálcio (TEIXEIRA, 2005). 
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Entretanto, este leite apresenta características organolépticas próprias desta 

espécie, ao qual o consumidor não está habituado a consumir integralmente (muito 

distintas e de fácil identificação se comparadas ao leite bovino sob a visão físico-

química), devido ao seu sabor impar e sutilmente adocicado, dado a elevada 

concentração de extrato seco e consequente maior teor de lactose (DALMASSO et 

al., 2011). 

O leite de búfala apresenta uma coloração muito mais branca ao ser 

comparado ao leite bovino devido à ausência de caroteno em sua gordura (BUZI, 

2009)  

Acrescenta-se as características nutricionais distintas do leite de búfala, o fato 

da menor concentração de colesterol e maior de calorias, tal qual a elevada 

presença de alguns minerais como o magnésio e o zinco que estão presentes neste 

leite (CZERWENKA et al., 2010). A Tabela1 mostra aspectos comparativos físico-

químicos deste leite: 

 

O saber dos aspectos nutritivos do leite de búfala o torna valioso tanto para o 

consumo in natura quanto para a industrialização (VERUMA et al., 1994). 

Considerando-se que o leite de búfala in natura não é muito apreciado, a 

produção de derivados como o doce de leite representa uma forma mais lucrativa, 

vindo a agregar maior valor ao leite produzido (GUERRA et al., 2005; RODRIGUES 

et al., 2008). 

Fonte: VERRUMA, SALGADO, 1994 
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Além disso, o leite de búfalas contém maior teor de resíduos sólidos do que o 

leite de vacas, por essa razão é cerca de 40-50% mais produtivo na elaboração de 

queijos, iogurtes e doce de leite (ANDRADE, 2011). 

2.3 Doce de leite  

 O doce de leite encontra-se entre os principais produtos lácteos, sendo este 

amplamente consumido no Brasil e em países sul-americanos (PERRONE, 2007), 

valendo salientar a produção nacional, com cerca de 34 toneladas de doce ao ano 

(MADRONA et al., 2009). 

 Além de consumido sozinho, este doce é muito usado como ingrediente base 

na preparação de distintos doces, confeitos, bolos e sorvetes (DEMIATE et al., 

2001). 

De acordo com o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e 

Qualidade do doce de leite emitido pelo MAPA, o doce de leite é o produto obtido 

com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, alcançado por concentração 

e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite ou leite reconstituído, com ou 

sem adição de sólidos de origem láctea e/ou creme adicionado de sacarose 

(parcialmente substituída ou não por monossacarídeos e/ou outros dissacarídeos), 

(BRASIL, 1995). 

O doce de leite se caracteriza tecnologicamente como um produto derivado 

do leite conservado por meio da evaporação e adição de açúcar, devido à alta 

pressão osmótica criada, este doce pode ser mantido em temperatura ambiente 

(MADRONA et al., 2009). Este produto apresenta altos valores nutricionais devido a 

presença de proteínas e minerais, além de um elevado valor energético 

(MARTINS;LOPES, 1980). 

A produção do doce de leite é amplamente difundida no país, desde as 

grandes indústrias até as caseiras apostam na aceitabilidade deste produto 

(PAVLOVIC et al.,1992), entretanto cada empresa utiliza uma formulação própria e 

processos distintos, com a intenção de agregar personalidade ao produto; Cada vez 

mais o consumidor vem dando prioridade aos produtos com altos padrões de 

qualidade e aspectos sensoriais que os agradem, reforçando ainda mais a 

necessidade constante de incrementação do doce de leite (MADRONA et al., 2009). 
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2.4 Geleia de goiaba 

A goiaba é uma fruta de sabor e odor pronunciados e característicos, sendo 

esta rica em vitaminas (em especial a vitamina C) e sais minerais, encontrando na 

região nordeste sua maior produção, em especial no estado de Pernambuco 

(MATTIUZ et al., 2003). 

Segundo o IBGE, o Brasil é o terceiro maior produtor deste fruto (BRASIL, 

2017), onde grande parte desta produção é destinada a fabricação de doces em 

massas, geleias, xaropes e sorvetes. A goiabada e geleia de goiaba são os produtos 

industrializados mais consumidos no país, especialmente pela classe média baixa e 

pela população com menor poder aquisitivo (PEÇANHA et al., 2006). 

 De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução - 

CNNPA nº 12, de 1978 (BRASIL, 1978), geleia de fruta é o produto obtido pela 

cocção de frutas, inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas, com açúcar e 

água e concentrado até consistência gelatinosa. 

Tal produto deve possuir coloração vermelho amarelado a vermelho 

amarronzado, odor e sabor característico lembrando a goiaba (MORI; 

YOTSUANAGI; FERREIRA, 1998). A formulação corriqueira se dá a 40% de polpa 

de goiaba e 60% de açúcar, na qual esta preparação irá ser submetida a cocção até 

atingir por volta de 65% em sólidos solúveis (ºBrix), (Lima, 1998).  

Do aspecto microbiológico vale ressaltar que os doces artesanais conforme a 

embalagem e condições de processamento e armazenamento, apresentam uma 

vida de prateleira que pode variar de 6 meses a um ano, vindo a se mostrar uma 

ótima alternativa para as épocas em que a produção de goiaba supere o comumente 

consumido (TFOUNI; TOLEDO, 2002). 

2.5 Análise sensorial 

 Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR ISO, 

2014), a análise sensorial é categorizada como a disciplina cientifica utilizada para 

analisar, interpretar e medir reações das características dos alimentos. 

Realizada por uma equipe composta e destinada a avaliar as características 

sensoriais, a analise sensorial é utilizada a fim de questionar a qualidade de sabor, 

textura, odor, cor, a reação do consumidor, entre outros aspectos (TEIXEIRA, 2009). 
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As informações adquiridas na análise sensorial são expressas estatisticamente com 

o intuito de verificar e comprovar que os dados obtidos não vieram do acaso e são 

fidedignos (CHAVES, 1998). 

Historicamente sabe-se que os métodos de análise sensorial foram utilizados 

primariamente com a intenção de controlar a qualidade das cervejarias e destilarias, 

posteriormente surgiu a necessidade nos Estados Unidos de se produzir alimentos 

de boa qualidade e com características organolépticas que fossem bem aceitos 

pelos soldados, em plena segunda guerra mundial. A partir desta necessidade 

surgiu a analise sensorial como base cientifica, tal pratica chegou ao Brasil em 

meados de 1950 com o intuito de avaliar o café, sendo o pioneiro no país o 

laboratório de degustação da seção de tecnologia do instituto agronômico de 

campinas (S.P), (MONTEIRO, 1984; CHAVES, 1998). 

O objetivo primordial do teste de aceitação é a determinação da preferência 

por uma amostra especifica quando comparada a outra, sendo tal aspecto pessoal, 

podendo esta preferência sofrer aspectos tanto culturais quanto externos, em 

detrimento da qualidade de fato (ANZALDÁUA; MORALES, 1994). Portanto é 

necessário o emprego de métodos pareados, por ordenação ou por escala hedônica 

(MORAES, 1988). 

Os principais métodos sensoriais utilizados na análise de alimentos são 

classificados em três grupos: os discriminativos (Teste Triangular, Comparação 

Pareada, Ordenação e Comparação Múltiplas), os quais identificam diferenças 

quantitativas e/ou qualitativas entre amostras; Os descritivos (Análise Descritiva 

Quantitativa, Perfil de Sabor e Perfil de textura), testes mais complexos que exige 

um processo de recrutamento, seleção e treinamento prévio para capacitar o painel 

para avaliar qualitativa e quantitativamente as amostras, quanto aos atributos odor, 

sabor, textura, sabor e aparência, os afetivos (preferência pareada, ordenação de 

preferência, aceitação utilizando escala hedônica e aceitação por escala de atitude), 

cujo objetivo principal é expressar a opinião do consumidor (INSTITUTO ADOLFO 

LUTZ, 2008). 

Acerca dos métodos descritivos, Alcantara e Freita-Sá (2018) realizaram um 

estudo focado nos progressos da ciência sensorial quanto ao desenvolvimento de 

novas metodologias descritivas mais rápidas e versáteis e concluíram que para 
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determinar pequenas diferenças na intensidade de atributos específicos, a análise 

descritiva clássica continua sendo a melhor opção para caracterização sensorial de 

produtos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1Objetivo geral 

 

Desenvolver e avaliar a qualidade do doce de leite com geleia de goiaba, a 

partir do leite de búfala. 

 

3.2 Objetivos específico 

 Elaborar e testar as formulações do doce de leite e da geleia a ser estudado; 

 Identificar e estudar as características físico-químicas do produto;  

 Avaliar os produtos obtidos conforme o padrão microbiológico previsto na 

legislação para doce de leite; 

 Examinar a aceitação dos produtos desenvolvidos através de analise 

sensorial das formulações; 

 Desenvolver a rotulagem nutricional do produto com maior aceitabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4 ARTIGO 

O presente trabalho está apresentado no formato de artigo requerido pela 

revista Boletim Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, cujas normas 

para submissão de artigos se encontram em Anexo (1) 

 

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO DOCE DE LEITE A 

BASE DE LEITE DE BÚFALA COM GELEIA DE GOIABA 
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RESUMO: A constante procura por alimentos variados tem 

sido um desafio permanente para a indústria de alimentos em 

geral, no setor de lacticínios em especial. Neste contexto, 

destaca-se o uso do leite de búfala, pois este apresenta alto 

valor nutricional, com elevados teores de proteínas, resíduos 

sólidos, minerais, com destaque para o cálcio. O doce de leite 

se apresenta como uma alternativa para sua industrialização. 

O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento e a avaliação 

do doce de leite a base de leite de búfala com geleia de 

goiaba. Os atributos sensoriais avaliados foram aparência, 

cor, sabor, textura e intenção de compra, que foram 

analisados através de ANOVA e pelo teste de Tukey e 

mostraram que não houve diferença significativa entre as 

amostras (p>0,05). As análises microbiológicas seguiram a 

metodologia da RDC N° 12, e demonstraram estar de acordo 

com o padrão estabelecido. Foram realizadas análises físico-

químicas e seus resultados demonstraram boa qualidade 

nutricional, com elevado valor energético total e alto teor de 

proteínas. Indicando que o doce de leite a base de leite de 

búfala, é uma ótima alternativa para a indústria de laticínios, 

possibilitando um produto de qualidade nutricional, ideal ao 

consumo. 

PALAVRAS CHAVES: Doce de leite; leite de búfala; 

analise sensorial.  
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INTRODUÇÃO 

Uma considerável função da búfala é o fornecimento do leite sendo este 

utilizado há muito tempo em países asiáticos. No Brasil sua arrecadação caracteriza-

se com cerca de 92,3 milhões de litros produzidos, por cerca de 82.000 búfalas 

(ANDRADE, 2011). E estima-se de acordo com o MAPA (BRASIL, 2016) um com 

rebanho C cerca de 1,15 milhão de bubalinos, estando na região norte a maior 

concentração. 

 O leite de búfala apresenta alto valor nutricional, indicando elevados teores de 

gordura, proteínas e minerais e cerca de 25% de cálcio (TEIXEIRA, 2005) muito 

distintas e de fácil identificação se comparadas ao leite bovino. Quanto ao aspecto 

sensorial, apresenta sabor característico ímpar e sutilmente adocicado, dado a 

elevada concentração de extrato seco e consequente maior teor de lactose 

(DALMASSO et al, 2011).A cor é muito mais branca quando comparado ao leite 

bovino devido à ausência de caroteno em sua gordura. Acrescenta-se as 

características nutricionais distintas do leite de búfala o fato da menor concentração 

de colesterol e maior teor de calorias, e a elevada presença de alguns minerais 

como o magnésio e o zinco presentes neste leite (CZERWENKA et al., 2010). 

 Sendo nestas diferenças sua maior vantagem no desenvolvimento de 

laticínios já que o leite da búfala mais concentrado do o leite bovino, apresentando 

menor teor de água e maior quantidade de matéria seca, mostrando que seu maior 

diferencial é na área industrial (KIRCHNER, 2006). Onde se destaca sendo cerca de 

40-50% mais produtivo na elaboração de queijos, iogurtes e doce de leite 

(ANDRADE, 2011). 

Por possibilitar à formação de texturas mais firmes e cremosas, sem 

necessitar da adição de espessantes, a produção de doce de leite se mostra uma 
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opção de fabricação (PERRONE, 2007). Altamente utilizado na elaboração de 

produtos de confeitaria, tal qual consumido diretamente como sobremesa (DEMIATE 

et al., 2001). 

De acordo com o ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento doce de 

leite é o produto obtido com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, 

alcançado por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite 

ou leite reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem láctea e/ou creme 

adicionado de sacarose (parcialmente substituída ou não por monossacarídeos e/ou 

outros dissacarídeos) (BRASIL, 1995). O aspecto tecnológico o doce de leite no 

grupo de produtos lácteos conservados pela evaporação e o acréscimo de açúcar 

(MADRONA et al, 2008) onde se permite a adição de outros ingredientes se 

desejado, e a qualidade e tipo de leite interfere diretamente na qualidade final do 

doce (FERREIRA, 1989; MARTINS, 1980).  

A adição de geleias e especiarias ao doce de leite vêm a ser uma alternativa 

para agregar um sabor diferenciado e bastante promissor, ressaltando o 

processamento de goiaba com o intuito da obtenção de geleia, uma atividade 

agroindustrial importante na medida em que agrega valor econômico à fruta, 

evitando desperdícios e minimizando as perdas que podem ocorrer durante a 

comercialização do produto in natura (MOURA 2014). 

Entretanto, a inclusão de novos produtos no mercado demanda a 

indispensabilidade de serem aceitos pelos consumidores em geral. 

Portanto se busca averiguar a aceitação de novos produtos por meio da 

análise sensorial. Dada as respostas relatadas pelos participantes, às várias 

sensações advindas de reações fisiológicas consequente de estímulos distintos, 

levando há interpretação das propriedades intrínsecas dos produtos. Tais sensações 

permitem dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto ou 

desgosto em relação ao produto avaliado, no qual eles utilizam seus sentidos de 

visão, olfato, audição, gosto e tato (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

A escassez de estudos acerca do leite de búfala, e de como ele pode ser 

amplamente explorado pela indústria dos alimentos, e o alto valor nutricional deste 

produto em comparação ao leite bovino, justifica a realização dessa pesquisa. O 
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presente trabalho visa desenvolver e avaliar a qualidade do doce de leite com geleia 

de goiaba. 

MATERIAIS E METODOS   

O desenvolvimento deste trabalho, tal qual o embasamento teórico, sucedeu 

mediante pesquisas, em periódicos e livros, publicados nas bases de dados 

SCIELO, PUBMED e Periódicos CAPES. As palavras chaves utilizadas foram: Doce 

de leite, Búfala, leite de búfala, geleia de Goiaba, análise sensorial. 

Esta pesquisa caracteriza-se como laboratorial quantitativa e discriminativa. O 

desenvolvimento do produto foi efetuado no laboratório de Técnica Dietética e 

analise sensorial, e as análises físico-químicas e microbiológicas se deram nos 

laboratórios de bromatologia e microbiologia dos alimentos, respectivamente, os três 

pertencentes à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)- Centro Acadêmico de 

Vitória (CAV). 

As matérias primas para elaboração dos produtos, o leite de búfala e de vaca, 

obtidos pela empresa de Laticínios Tapuio, localizada no município de Taipu, no 

interior de Rio Grande do Norte, que foram transportadas em recipiente com controle 

de temperatura, até o Laboratório de Técnica Dietética e Analise Sensorial, para seu 

devido processamento. 

 A goiaba do tipo Paluma utilizada para o desenvolvimento da geleia foi 

adquirida na cidade de Vitória de Santo antão, PE pela empresa Super Sacolão dos 

Borges. O açúcar foi adquirido em mercados na cidade de Vitória de Santo Antão- 

PE. 

 Três formulações de doce de leite foram elaboradas para a execução deste 

trabalho nas seguintes concentrações: F1=P= 100% leite de búfala, F2= 50% leite 

de búfala, 50% leite de vaca, F3= 100% leite de vaca. 

 Posteriormente as formulações foram submetidas a analise sensorial por meio 

de testes de preferência, seguido de intenção de compra dos produtos pelo o painel 

de consumidores, visando assim quantificar sua aceitabilidade e preferência, além 

de serem efetuadas analises físico-químicas, microbiológicas e estatísticas.  

FORMULAÇÕES: 
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Na confecção do doce de leite foi utilizado o leite de búfala em diferentes 

proporções. Foram processadas três formulações, com 100% leite de búfala 0% leite 

de vaca, 50% de leite bovino e 50% leite de búfala, 100% de leite de vaca e 0% leite 

búfala, com 10% de geleia de goiaba, exporto sob o doce com o intuito de 

demonstrar o estado bifásico, conforme descrito no Quadro 1.  

Quadro 1: Percentual de variação das formulações de doce de leite com geleia de 

goiaba e elaboradas com leite de búfala 

FORMULAÇÕES F1=P 

% 

F2 

% 

F3 

% 

Leite de búfala 100 50 0 

Leite de vaca  0 50 100 

Geleia de goiaba  10% 10% 10% 

 

OPERACIONALIZAÇÕES DO ESTUDO 

 PROCESSAMENTO DO DOCE DE LEITE  

O desenvolvimento do doce de leite seguiu ao leite de búfala e/ou bovino a 

adição de açúcar, cocção, até que ocorreu a reação de maiillard, resfriamento e 

envase. Seguindo o modelo do estudo proposto na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepção do Leite bubalino e/ou 

leite bovino 

Adição de 30% de açúcar 

Cocção da mistura, até atingir 

textura cremosa. 

Resfriamento até 70°C 

Envase em recipiente de vidro 

Resfriamento em temperatura 

ambiente 
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Figura 1: Fluxograma do Processamento de doce de leite adaptado de Madrona 

(2009) 

CONFECÇÃO DA GELEIA DE GOIABA  

 O processo de obtenção da geleia de goiaba (Figura 2) seguiu as etapas: seleção e 

higienização das goiabas, descascamento e corte, adição de açúcar e água, cocção 

até atingir grau brix de 65%, homogeneização em liquidificador, filtragem, 

resfriamento, adição do doce de leite conforme as formulações desenvolvidas 

(Quadro 1). Não sendo necessária a adição de pectina, já que a própria fruta fornece 

uma quantidade adequada, para a produção da geleia. 
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Figura 2: Fluxograma do Processamento de geleia de goiaba adaptado de Cruess 

(1973) 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA  

A determinação da composição físico-química do doce de leite e das 

formulações foi realizada de acordo com métodos analíticos descritos no Official 

Methods of Analysis (1995).Sendo as Cinzas pelo método 1.1.04, Umidade 31.1.02, 

lipídios por meio de Soxhet de acordo com o 31.4.02, proteínas por Kjeldah método 

31.1.08, atividade de água (AW) conforme o método n° 978.18, pH foi determinado 

pelo método 942.15 e carboidratos totais foi determinado a partir de um cálculo 

teórico, no qual foi considerada a média da porcentagem da composição química, de 

acordo com a presente fórmula: 

% Carboidratos=100 – (% umidade + % proteína + % lipídios + % cinzas). 

 Ao final para determinar o valor energético total das amostras foi considerado 

os fatores de conversão de 4 Kcal/g de proteína, 4 Kcal/g de carboidratos e 9 Kcal/g 

de lipídios (WILSON, SANTOS E VIERA ,1982). 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

Com a intenção de atender a Legislação Brasileira de Padrão Microbiológico 

para alimentos – RDC n. 12 (BRASIL, 2001), e comprovar se tratar de um produto 

próprio para o consumo humano foi analisada a presença dos microrganismos 

Coliformes a 45C°/g pela técnica do Número Mais Provável (NMP), Staphylococcus 

Coagulase positiva (produtor da enzima coagulase) e Salmonella sp/25 g por meio 

de cultura, de acordo com a normativa N°62 do MAPA (BRASIL,2003). 

ANÁLISE SENSORIAL 

A avaliação sensorial do doce de leite com geleia de goiaba foi realizada em 

cabines individuais, no laboratório de Análise Sensorial do Departamento de 

Nutrição – UFPE/CAV. 

Antes da análise sensorial o painel assinou o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo B), e em seguida responderam a um questionário (Anexo C) 

contendo perguntas sobre sua saúde e hábitos. 

http://www.aoac.org/aoac_prod_imis/aoac/publications/official_methods_of_analysis/aoac_member/pubs/oma/aoac_official_methods_of_analysis.aspx?hkey=5142c478-ab50-4856-8939-a7a491756f48
http://www.aoac.org/aoac_prod_imis/aoac/publications/official_methods_of_analysis/aoac_member/pubs/oma/aoac_official_methods_of_analysis.aspx?hkey=5142c478-ab50-4856-8939-a7a491756f48
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Um teste afetivo de preferência (Anexo D) e intenção de compras foi utilizado 

na avaliação. Foi selecionado um painel de consumidores formado por 120pessoas, 

constituído por estudantes e funcionários do Centro acadêmico de Vitória-UFPE. Os 

critérios de inclusão para participação no painel foi: idade entre 18 e 45 anos, 

consumidores de doce de leite e geleia de goiaba, não ser intolerante a lactose ou 

alérgico a proteína do leite ou qualquer outro componente dos produtos. 

A análise sensorial ocorreu em blocos completos casualizados, onde se 

ofertou três amostras, em diferentes concentrações de leite de búfala. 

Os provadores receberam 25g de cada amostra, codificada em três dígitos 

diferentes, disposta a cada avaliador em bandeja, acompanhado com água, com o 

intuito de minimizar o sabor residual entre os produtos. 

O painel recebeu um formulário avaliativo utilizando uma escala hedônica 

com nove pontos ancorados nos extremos. De forma equivalente responderam 

acerca da intenção de compra (Anexo E), utilizando uma escala com cinco pontos, 

onde segue de 1 (certamente compraria) e 5(certamente não compraria). Valores 

entre 1 (certamente compraria) e 2 (provavelmente compraria) foram consideradas 

aceitos para compra. 

As amostras foram consideradas aceitas quando receberam pelo painel notas 

entre 6 e 9, indicando em seguida sua amostra favorita de acordo com os atributos 

analisados. 

ANALÍSES ESTATÍSTICAS 

Os resultados da análise sensorial do doce de leite com geleia de goiaba a 

partir do leite de búfala com diferentes concentrações de leite de búfala e vaca foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a 5% de probabilidade 

(p<0,05), para comparação das médias. As análises estatísticas foram realizadas 

por meio do software Bioestat versão 5.3 ( AYRES et al, 2007). 

ASPECTOS ÉTICOS  

O presente projeto foi submetido a avaliação e apreciação pelo Comitê de 

Ética por meio da Plataforma Brasil, em concordância as normas regulamentadas 

por meio da resolução 466/2012 de pesquisa envolvendo seres humanos, sendo 
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então liberado para realização da pesquisa, conforme o protocolo 

93576318.3.0000.5208. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise físico-química do doce de leite com geleia de goiaba 

 O resultado da análise físico-química do doce de leite com geleia de goiaba, 

estão expressos no Quadro 2. 

Quadro 2: Valores médios da análise físico-química (%) de doce de leite com geleia 

de goiaba, em diferentes concentrações de leite de búfala. 

Composição 

físico-química 

            F1 

100% búfala 

F2 

50% Vaca e 50% 

Búfala 

F3 

100% Vaca 

pH 4,63 5,32 4,38 

Aw (%) 0,79+ 0,01 0,80+0,01 0,83+0,01 

Umidade (%) 27,63+ 0,23 27,89+0,11 22,02+0,15 

Cinzas (g/100g) 3,1+0,01 3,2+0,02 3,2+0,01 

Lipídios (g/100g) 0,2417+0,02 0,2129+0,01 0,3452+0,04 

Proteínas (g/100g) 11,12+0,001 10,02¨+0,001 9,75+0,001 

Carboidratos 

(g/100) 

59,87+0,02 60,82+0,01 63,33+0,2 

Kcal/ 100g 278,25 276,67 300,82 

Resultados expressos como média e desvio padrão. 

Os resultados obtidos na análise físico-química deste produto, expresso no 

Quadro 2, considerando que não existe legislação própria para o doce de leite a 

base de leite de búfala, utilizou como padrão de referência a legislação para doce de 

leite a base de leite bovino. 

Doce de leite integral contem de 6% a 9% de gorduras segundo Souza et al 

(2002). As três formulações do doce de leite deste estudado apresentaram um teor 
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de lipídios abaixo do padrão estabelecido para esse produto. O que não representa 

um problema, visto que as formulações desenvolvidas podem ser caracterizadas 

como de baixo teor de gordura. 

Vale salientar que todas as amostras apresentam um teor de proteína 

superior ao recomendado (sendo esta de 5%) pela legislação segundo a Portaria n.º 

354, de 04 de setembro de 1997, (BRASIL, 1997) o que corrobora Dermiate et al 

(2001). 

 A umidade do produto apresentou-se entre 22,02% a 27,89%, o que se 

configura em aceitável, considerando que a legislação preconiza em até 30% como 

permitido (BRASIL, 1997). 

 No teor de cinzas de acordo com a legislação para doce de leite a base de 

leite de vaca, ocorre uma limitação de 2%, já que este é um ponto determinante para 

indicar a quantidade de leite presente em tal produto. Valores elevados podem ser 

aceitos, porém valores muito abaixo do recomendado podem demonstrar fraude no 

produto (MARTINS, 1980). 

Analise microbiológica 

 Os resultados das análises microbiológicas nas três formulações (Quadro 3) 

indicaram ausência na contagem de Coliformes Termotolerantes, Staphylococcus 

Coagulase positivo e Salmonella sp estão em conformidade com o padrão da RDC 

nº 12 (BRASIL, 2001). 

Quadro 3: Análises microbiológicas de todas as formulações de doce de leite com 

geleia de goiaba 

MICROORGANISMOS  CONTAGEM (UFC/G) 

Coliformes a 45ºC < 10 UFC/g* 

Staphylococcus Coag. Positiva < 10 UFC/g* 

Salmonella SP AUSENTES 

*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). 
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Observou-se que os valores obtidos para cada amostra de doce de leite com 

geleia de goiaba apresentaram-se abaixo de 10 UFC/g na contagem de 

Staphuloccocus e Coliformes a 45°, apresentando também ausência de Salmonella 

sp em 25g do produto, conforme apresentado no Quadro 3. Caracterizando assim 

que os produtos se encontram dentro dos padrões exigidos pela legislação, ou seja, 

amostras apresentaram qualidade microbiológica aceitáveis, desenvolvidas em 

condições higiênico-sanitárias adequadas para o consumo humano (BRASIL, 2001).  

Análise sensorial 

O painel de consumidores, formado por 120 participantes foi composto pelo 

seguinte perfil demonstrado no Quadro 4. Verifica-se que a maioria dos avaliadores 

é constituída por pessoas do sexo feminino com idade entre 18 e 27 anos. 

Quadro 4: Perfil dos consumidores das formulações de doce de leite. 

VARIÁVEL N(%) 

SEXO FEMININO 74 (61,66%) 

FAIXA ETÁRIA DE 18 A 27 ANOS 118 (98,33%) 

CURSO DE LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

44 (36,66%) 

N= Número de avaliadores que participaram do painel não treinado. 

Segundo Landis et al (2009) a idade e o sexo afetam no paladar, 

considerando portanto os jovens com maior capacidade de percepção dos sabores 

do que os idosos, já que ocorre um declínio das papilas gustativas e da capacidade 

olfativa com o passar dos anos, estando diversos fatores relacionados com a 

percepção do paladar (CEOLIN,PINHEIRO,2017), mostrando também que as 

mulheres geralmente apresentam maior sensibilidade quando comparado aos 

homens, uma vez que seu declínio sensorial relacionado a idade ocorre mais 

tardiamente (SATARLOFF, et al, 2018). 

Os valores descritos no Quadro 5 demonstram a opinião do painel de 

consumidores, quanto às amostras de doces de leite com geleia de goiaba. 
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Quadro 5: Valores médios do teste sensorial afetivo realizado em amostras de doce 

de leite com geleia de goiaba, expressos em média e desvio padrão com 

substituição parcial e total de leite bovino por leite de búfala. 

ATRIBUTOS   F1 

Média+ DP 

F2 

Média+ DP 

F3 

Média+ DP 

Cor 7,33a+ 0,27 7,06a+0,3 7,03a+0,25 

Odor 7,68a+ 0,26 7,65a+0,24 7,71a+0,28 

Sabor 7,46a+0,23 7,06a+ 0,23 6,95a+ 0,25 

Textura 7,21a+ 0,24 7,08a+ 0,27 7,00a+ 0,26 

Aparência 7,00a+ 0,25 6,65a+0,27 6,74a+ 0,27 

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

diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). P = formulação F1 com 100%leite de búfala; F2 = 

50% leite de búfala e 50% bovino; F3 =.100% leite bovino 

 O Quadro 5 expõe que as três formulações foram bem aceitas em todos os 

atributos sensoriais avaliados, não ocorrendo diferença significante pelo teste de 

Tukey. Tal resultado corrobora com o que foi exposto por Tamis (2006) acerca do 

produto avaliado em sua pesquisa, cujo índice de aceitabilidade foi elevado e igual 

ao doce de leite padrão. 

A intenção de compras está descrita no gráfico da Figura 3, onde pode-se 

avaliar a distribuição das notas concedidas a cada amostra, onde valores entre 1 

(provavelmente compraria) e 2 (provavelmente compraria) foram consideradas 

favoráveis à compra. 
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Figura 3: Gráfico estilo Boxplot, distribuição empírica das notas dada as 

formulações de doce de leite com geleia de goiaba, com substituição total ou parcial 

de leite bovino por leite de búfala, em relação à intenção de compra. 

A intenção de compra é um processo que leva em consideração diversos 

aspectos e fatores, como o preço, a conveniência e o marketing do produto, estando 

as características sensoriais em patamar decisivo na compra (GUERRERO et al, 

2000). A Figura 3 demonstra que o produto tem uma grande viabilidade de 

desenvolvimento. 

A Figura 4 demonstra a preferência entre as amostras submetidas a análise 

sensorial.

 

Figura 4: Gráfico representando a porcentagem de preferência por formulação de 

doce de leite com geleia de goiaba. 
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 Pode-se observar que apesar de não terem apresentado diferenças 

significativas entre as formulações, o painel de consumidores escolheu a formulação 

F1 como favorita, esta desenvolvida com 100% leite de búfala, seguida pela 

formulação contendo 50% leite bovino e 50% de leite bubalino, enquanto que a F3 

(formulação padrão elaborada apenas com leite bovino) teve menor nível de 

preferência  

O Quadro 6 demonstra as informações nutricionais, levando em consideração 

35 g em uma dieta de 2000 calorias de doce de leite com geleia de goiaba. 

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

energético médio para cada grupo de alimento, neste caso, o doce de leite com 

geleia de goiaba se enquadra no grupo de “Açúcares e produtos que fornecem 

energia provenientes de carboidratos e gorduras” determinando em uma porção o 

valor energético total de 100 Kcal ou 420 kJ’.  

Quadro 6: Informação nutricional da Formulação F1 com 100% de leite de 

búfala para uma porção de 35 gramas que corresponde a uma porção 

 

 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 35g (1 porção) 

Quantidade por porção % VD(*) 

Valor calórico 100 Kcal = 420 kJ 5 

Carboidratos 20,95g 6,98 

Proteínas 3,20g 4,26 

Gorduras totais 0,084g 0,15 

(*) % 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. 
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CONCLUSÃO 

 A formulação do doce de leite com diferentes concentrações de leite de búfala 

permitiu o desenvolvimento das analises, no qual os resultados microbiológicos 

apresentaram padrões higiênico-sanitários desejáveis. Quanto a caracterização 

físico-química, apresentaram-se de acordo com a literatura citada. 

Todas as formulações foram aceitas pelo painel, apresentando notas acima 

de 7 e não se observou diferença significante entre estas. Entretanto, o painel 

sensorial preferiu a formulação 1 com 100% de leite de búfalas. 

Os dados obtidos nesse estudo podem vir a ser aplicados na indústria láctea, 

com o intuito de trazer um produto novo ao mercado com uma matéria prima 

diferente, agregando novos consumidores. 

 

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE QUALITY OF MILK SWEETS THE 

BASILICA OF MILK OF BUFFALA WITH THE GOIABA JELLY 

ABSTRACT: The demand for various foods has been a permanent challenge for the 

food industry in general, in the dairy sector in particular. In this context, the use of 

buffalo milk is highlighted, since it presents high nutritional value, with high levels of 

proteins, solid residues, minerals, especially calcium. Milk presents as an alternative 

to its industrialization. The objective of this study was the development of a base of 

buffalo milk with guava jelly. Sensory attributes were created with appearance, color, 

taste, texture and purchase intention, which were extroverted through ANOVA and 

Tukey's test and those that had an important contribution among the samples (p> 

0.05). As microbiological analyzes, it follows the methodology of RDC nº 12, and 

demonstrated to be in agreement with the established standard. The physical-

chemical variables were reached and the results showed a good nutritional quality, 

with total energetic value and high protein content. Indicating that dulce de leche is 

the base of buffalo milk, it is a great alternative for a dairy industry, enabling a 

product of nutritional quality, ideal for consumption. 

The Keywords: Sweet milk; buffalo milk; sensory analysis. 



36 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAÃO, J. dos S.; NACHTIGALL, A. M.; SILVA, D. B.; VILAS BOAS, B. M.; 
COLPA, P. C. e. Elaboração de Doce de Leite Pastoso com Adição de Soro de 
Queijo: Estudo de Viabilidade In: JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E 
SIMPÓSIO DE PÓSGRADUAÇÃO DO IFSULDEMINAS, 4, 2012, Muzambinho. 
Resumos... Muzambinho: IFSULDEMINAS, 2012. CD-ROM 

ALMEIDA, M.O.L DE. O búfalo: situação mundial. In: O BÚFALO E SUA 
RENTABILIDADE, Guaíba: Agropecuária, 1994. Cap .1, p. 11-15. 

ANDRADE, K.D; RANGEL, A.H.N; ARÁUJO, V.M, JÚNIOR, D.M.L; OLIVEIRA, N.A; 
Efeito da estação do ano na qualidade do leite de búfalas,2011. 

ANDRIGHETTO, C. Cadeia produtiva do leite de búfala: visão da universidade. In: 
SIMPÓSIO DA CADEIA PRODUTIVA DA BUBALINOCULTURA, 2., 2011 E 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BUFFALO PRODUCTION CHAIN, 1., 2011, 
Botucatu. Anais. Botucatu: FEPAF, 2011. 

ANVISA / Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Rotulagem nutricional 
obrigatória: manual de orientação às indústrias de Alimentos - 2º Versão – 
Universidade de Brasília – Brasília: Ministério da Saúde, Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária / Universidade de Brasília, 2005. 

ANZALDÚA-MORALES, A. La evaluación sensorial de los alimentos enlateoría y 
la prática. Zaragoza: Acribia SA, 1994. p. 198 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.NBR ISO Análise 
sensorial dos alimentos e bebidas: terminologia.2014 p.  

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTRY. Official Methods of 
Analysis. v. 2, 17th ed., Washington: AOAC, 2002. 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS – AOAC. Official methods 
of analysis. Arlington, 1995. 1141 p. 

AYRES, M., AYRES JÚNIOR, M., AYRES, D.L., SANTOS, A.A, 2007. BIOESTART- 
Aplicações estatísticas nas áreas das ciências biomédicas, ong Mamiraua, Belém, 
PA.  

AZZOLINI, M.; JACOMINO, A. P.; BRON, L. U. Índices para avaliar qualidade pós-
colheita de goiabas em diferentes estádios de maturação. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v. 39, n. 2, p. 139-145, 2004. 

BARANA, A. C.; LIMA, R. C.; BOTELHO, V. B.; SIMÕES, D. R. Desenvolvimento de 
uma bebida láctea fermentada feita com soro ácido de queijo quark. Revista Verde, 
Mossoró, v. 7, n. 5, p. 13-21, dez. 2012 (Edição Especial). 

BERNARDI, Marta Regina Verruma; DAMASIO, Maria Helena; VALLE, José 
Leonardo Etore do  and  OLIVEIRA, Antonio Joaquim de. Elaboração do queijo 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BERNARDI,+MARTA+REGINA+VERRUMA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DAMASIO,+MARIA+HELENA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VALLE,+JOSE+LEONARDO+ETORE+DO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VALLE,+JOSE+LEONARDO+ETORE+DO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+ANTONIO+JOAQUIM+DE


37 
 

mozarela de leite de búfala pelos métodos tradicional e da acidificação direta. Ciênc. 
Tecnol. Aliment. [online]. 2000 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Regulamentos técnicos de 
identidade e qualidade de leite eprodutos lácteos. Brasília, 1997. Acessado em 
12 de setembro de 2018. 

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução 
Normativa nº 68, de 12 de dezembro de 2006. Métodos Analíticos Oficiais Físico-
Químicos para Controle de Leite e Produtos Lácteos. Acessado em 16 de Abril de 
2018. 

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) RESOLUÇÃO-
RDC Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001. Acessado em 17 de agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Instrução Normativa Nº 62, de 26 de agosto de 
2003.Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de 
Produtos de Origem Animal e Água. Diário Oficial da União, seção 1, página 14, 
anexos V e IX, 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC nº 12, de 02/01/2001. Regulamento Técnico Sobre os Padrões Microbiológicos 
para Alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. p.1-54. Brasília: 
2001. Acessado em 15 de Abril de 2018. 

BUZI, K. A. Análise microbiológica e caracterização eletroforética do queijo 
mussarela elaborado a partir de leite de búfala. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, v. 29, n. 1, p. 7-11, 2009 

CEOLIN, J.PINHEIRO, P.L.F. Sensibilidade gustativa em idosos: uma revisão 
narrativa, Pajarv 5 n 2 p. 78-84, 2017. 

CHAVES, J. B. P. Análise sensorial: histórico e desenvolvimento. Viçosa: Editora 
UFV, 1998. p. 31. 

CRUESS, W.V. Produtos industriais de frutas e hortaliças, Vol. II, São Paulo: 
Editora 

CUNHA NETO, O. C.; OLIVEIRA, C. A. F. Aspectos da qualidade microbiológica do 
leite de búfala. Higiene Alimentar, v. 17, n. 110, p. 18-23, 2003. 

CZERWENKA, C.; MULLER, L.; LINDNER, W. Detection of the adulteration of water 
buffalo milk and mozzarella with cow’s milk by liquid chromatography–mass 
spectrometry analysis of b-lactoglobulin variants. Food Chemistr7,Londres, v. 122, 
n. 3, p. 901-908, 2010.  

DALMASSO, A.; CIVERA, T.; LA NEVE, F.; BOTTERO, M. T.Simultaneous detection 
of cow and buffalo milk in mozzarella cheese by Real-Time PCR assay. Food 
Chemistry, Londres, v. 124, n. 1, p. 362-366, 2011. 



38 
 

DERMIATE,I.M; KONEL, F.E; PEDROSO, R.A, Avaliação da qualidade de amostras 
comerciais de doce de leite pastoso- composição química, Ciênc. Tecnol. 
Aliment. vol.21 no.1 Campinas Jan./Apr. 2001. 

DRUNKLER, D.A; FARINA, L.O; KASKANTZIS NETO. G.Alergia ao leite de vaca e 
possíveis substitutos dietéticos, Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, Maio/Jun, nº 374, 
65, 3:16. 2010 

FERREIRA, V.L.P.; HOUGH, G.; YOTSUYANAGI, K. Cor de doce de leite pastoso. 
Coletânea do ITAL, Campinas, v. 19, n. 2, p. 134-143, 1989. 

FONSECA, W. Búfalo: estudo e comportamento.São Paulo: ícone, 1987. 213p. 

GUERRERO, L. et al. Consumer attitude towards store brands. Food Quality and 
Preference, Oxford, v.11, n.5, p.387-395, 2000. 

HALBIG, C.R. Búfalo: carne e leite. In: O BÚFALO e sua rentabilidade. Guaíba. 
Agropecuária, 1994. Cap. 3, p21-29 

Instituto Adolfo Lutz – IAL. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 3 ed. São 
Paulo: IAL, 1985. (v. 1, Métodos químicos e físicos para análise de alimentos) 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físicos químicos para análise de 
alimentos. São Paulo, 2008. cap. 6, 1020p. 

KIRCHNER,B.L; Produção de muzzarella de Búfala, 2006 Universidade Tuitui do 
Parana. 

LANDIS, B. et al. "Taste Strips" - A rapid, lateralized, gustatory bedside 
indentification test based on impregnated filter papers. J. Neurol., v. 256, p. 242-248, 
2009. 

LIMA, U.A. Agroindustrialização de frutas. 5. ed. São Paulo: FEALQ, 1998. 151p. 

MACEDO, M.P. et al. Composição Físico-Química e Produção do Leite de Búfalas 
da Raça Mediterrâneo no Oeste do Estado de São Paulo.2001 ,Rev. Bras. Zootec. 

MADRONA, G. S.et al. Estudo do efeito da adição de soro de queijo na qualidade 
sensorial do doce de leite pastoso. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, 
v. 29, n. 4, p. 826-833, 2009. 

MAGALHÃES, K.T.; PEREIRA, M.A.; NICOLAU, A.; DRAGONE, G.; DOMINGUES, 
L.; TEIXEIRA, J.A.; SILVA, J.B.A.; SCHWAN, R.F. Productionoffermentedcheese 
whey-basedbeverageusingkefirgrains as starter culture: 
evaluationofmorphologicaland microbial variations. Bioresource Technology,  
v.101, p. 8843-8850, 2010. 

MARTINS, J.F.P.; LOPES, C.N. Doce de leite: aspectos da tecnologia de 
fabricação. Campinas : ITAL, 1980. 37p. (Instruções Técnicas, nº 18) 

MATTIUZ,B.H. ;DURIGAM, J.F. ;ROSSI JÚNIOR, O. D. Processamento mínimo em 
goiabas “Paluma” e “Pedro Santo”. Avaliação química, sensorial e microbiológica. 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.23., n. 3, p.409-413, 2003. 

MÉTODOS Físico-Químicos para Análise de Alimentos,4ª Edição,Secretaria de 
Estado da Saúde Coordenadoria de Controle de Doenças Instituto Adolfo Lutz ,2008. 



39 
 

MONTEIRO, C. L. B. Técnicas de Avaliação sensorial. 2. ed. Curitiba: 
Universidade Federal do Paraná, B.CEPPA, 1984. 101 p. 

MORAES, M. A. C. Métodos para avaliação sensorial dos alimentos. 6. ed. 
Campinas: Editora da Unicamp, 1988. 93 p. 

Mori, E.E.M.; Yotsuanagi, K.; Ferreira, V.L.F. Análise sensorial de goiabadas de 
marcas comerciais. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas-SP, v.18, n.1, 
p.105- 110, 1998. 

NASCIMENTO, C; CARVALHO, L.O.M. Criação de búfalos: Alimentação, manejo, 
melhoramento e instalações. Brasília: EMBRAPA, SP1, 1993. Cap.1, p. 1-9: 
Introdução. 

Oliveira, M. E. G. Desenvolvimento de formulações de bebidas lácteas 
fermentadas a partir de soro e leite de cabra. 77p. UFPB: João Pessoa. 2009. 

PAULETTI, M. S. et al. Color y textura del dulce de leche. Seleccion de 
metodosinstrumentals para el control de calidad industrial. Revista Espanhola de 
Ciência y Tecnologia Alimentaria, Valencia, v. 32, n. 3, p. 291- 305, 1992. 

PAVLOVIC, S. et al. Effect of processing on the nutritive vale Doce de Leite, atypical 
Latin-American confectionary product. Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, 
v. 35, n.4, p.691-698, 1992. 

PEÇANHA, D. A. et al. Qualidade microbiológica, físico-química e sensorial de 
goiabada tipo cascão produzida na região norte do Estado do Rio de Janeiro. 
Brazilian JournalFood Technology, v. 9, n. 1, p. 25-32, 2006. 

PERRONE, I. T. Tecnologia para a fabricação de doce de leite. Revista do Instituto 
de Laticínios Cândido Tostes, Juiz de Fora, v. 62, n. 354, p. 43-49, 2007. 

SATALOFF,R.T JOHNS M.M, KOST K.M Otorrinolaringologia em geriatria, Revinter 
2018. 
 
SOUZA, C.L, NEVES, E.C.A, CARNEIRO, C. A.A, FARIAS, J.B , PEIXOTO, M.R.S . 
Avaliação microbiológica e físico-química de doce de leite e requeijão produzidos 
com leite de bufála na ilha do marajó- PA. B.CEPPA, Curitiba, v. 20, n. 2, jul./dez. 
2002 

TEIXEIRA, E.; MEINERT, E. M.; BARBETTA, P. A. Análise sensorial de alimentos. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 1987. p. 180. 

TEIXEIRA, V. L. ANÁLISE SENSORIAL NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. Rev. Inst. 
Latic. “Cândido Tostes”, nº 366, 64: 12-21, 2009. 

TEXEIRA,L.V;BASTIANETTO,E.; OLIVEIRA, D.A.A, Leite de búfala na indústria de 
produtos lácteos,Revista Brasileira de Reprodução Animal,  v.29, p.96-100, 2005. 

TFOUNI, S. A. V.; TOLEDO, M. C. F. Determination of benzoic and sorbic acids in 
Brasilian food. FoodControl, v. 13, n. 2, p. 117-123, 2002. 

VERRUMA, M.R.; OLIVEIRA, A.J; SALGADO, J.M. Avaliação química e nutricional 
do queijo mozzarella e iogurte de leite de búfala. Scientia Agricola, v.50, n.3, p.438-
443, 1994. 



40 
 

VERRUMA,M.R; SALGADO,J.M, Analise química do leite de búfala em comparação 
ao leite de vaca. SIC.Agrac.,Piracicaba,  v.51, n.1 p.131-137, 1994. 

WILSON, E. D.; SANTOS, A. C.; VIEIRA, E. C. Energia. In: OLIVEIRA, J. E. D.; 
SANTOS, A. C.; WILSON, E. D. (Coords.). Nutrição básica. São Paulo: Sarvier, 
1982. p. 79-97. 

  



41 
 

5  CONCLUSÃO FINAL  

O desenvolvimento do doce de leite com diferentes concentrações de leite de 

búfala permitiu a elaboração das analises, no qual os resultados microbiológicos 

apresentaram padrões higiênico-sanitários desejáveis de acordo com exigido pela 

legislação. Quanto a caracterização físico-química, apresentaram-se de acordo com 

a literatura citada. 

Todas as formulações foram aceitas pelo painel, apresentando notas acima 

de 7 e não se observou diferença significante entre estas. Entretanto, o painel 

sensorial preferiu a formulação 1 com 100% de leite de búfalas. 

Os dados obtidos nesse estudo podem vir a ser aplicados na indústria láctea, 

com o intuito de trazer um produto novo ao mercado com uma matéria prima 

diferente, agregando novos consumidores. 

O doce de leite a base de leite de búfala abre oportunidade para novos 

estudos acerca da sua qualidade físico-química mais detalhadamente. 
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ANEXO A - DIRETRIZES PARA AUTORES 

As colaborações devem ser enviadas pelo Sistema Eletrônico de Revistas da UFPR, 

digitadas em Word for windows, usando fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 

simples e organizadas da seguinte forma: 

• título breve e descritivo do conteúdo do artigo; 

• nome do autor (titulação, instituição a que pertence e endereço eletrônico em nota 

de rodapé); 

• resumo em português (250 palavras ou 5% do texto - NBR-6028/03); 

• palavras-chave (de 3 a 6 – recomenda-se consulta aos tesauros da área); 

• introdução; 

• material e métodos 

• resultados e discussão; 

• conclusão; 

• título em inglês, abstract (resumo em inglês) e palavras-chave em inglês; 

• referências (em sua maioria publicada após 2000). 

 

Tabelas e ilustrações 

As tabelas e ilustrações devem ser numeradas distinta e consecutivamente, 

inseridas o mais próximo possível do local em que são mencionadas no texto e 

apresentar títulos explicativos. Enviar figuras e gráficos em arquivos separados com 

extensão *.jpeg. 

Para assegurar nitidez, os desenhos, mapas e fotografias devem ser apresentados 

no original em preto-e-branco. 

 

 

Equações e fórmulas 

Devem ser destacados no texto (em negrito, itálico ou outra maneira) de forma que 

facilite a leitura. Se necessário, podem ser numeradas com algarismos arábicos 

entre parênteses, alinhados à direita. Para acomodar seus elementos como 

expoentes, indices, entre outros, é permitido usar uma entrelinha maior. Não serão 

aceitos artigos contendo equações e fórmulas na forma de figuras. 

 

Conjugação verbal 
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Recomenda-se a expressão impessoal evitando o uso da primeira pessoa do 

singular ou plural. Os dados referentes aos resultados de experiências e 

observações devem ser expressos no passado. Generalidades, verdades imutáveis, 

fatos e situações estáveis exigem formas verbais indicativas de seu valor constante 

(presente). 

 

Referências 

As referências efetivamente citadas no artigo pelo sistema autor/data deve constituir 

lista única (em ordem alfabética) no final do trabalho e serem apresentadas de 

acordo com a NBR - 6023/02 (reeditada em agosto de 2002) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Modelos 

 

Livros 

Ex.: WHITE, C.; ZAINASHEFF, J. Yeast: the practical guide to beer fermentation. 

Boulder, Colorado: Brewers Publications, 2010. 304 p. 

 

Capítulos de livro 

Ex.: WHITE, C.; ZAINASHEFF, J. Biology, enzymes and esters. In: WHITE, C.; 

ZAINASHEFF, J. Yeast: the practical guide to beer fermentation. Boulder, Colorado: 

Brewers Publications, 2010. p.17-40 

 

Publicaçõesperiódicas 

Ex.: MARTINS, M.; PACHECO, A.M.; LUCAS, A.C.; ANDRELLO, A.C.; APPOLONI, 

C.R.; XAVIER, J.J.M. Brazil nuts: determination of natural elements and aflatoxin. 

Acta Amazonica, v.42, n.1, p. 157-164, mar. 2003. 

 

Dissertações e teses 

Ex.: SANTANA, A.A. Influência de características físicas de plastificantes na 

confecção e no comportamento estrutural e higroscópico de filmes de alginato 

de cálcio. 2010. 155 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Faculdade 

de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 
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Legislação  

Ex.: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução 

Normativa n. 12 de 4 de setembro de 2003. Regulamento técnico para fixação dos 

padrões de identidade e qualidade gerais para suco tropical. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de setembro de 2003. Seção 1, p. 2. 

 

Anais de Congressos, Simpósios, Seminários e Conferências 

Ex: PIMENTEL, T.C.; GARCIA, S.; GARCIA, S.; PRUDÊNCIO, S.H. Efeito do grau 

de polimerização de frutanos tipo inulina sobre os atributos de qualidade de iogurtes 

probióticos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS, 10., 2010, Curitiba. Anais... Curitiba: SBCTA, 2010. p. 1-10. 

 

Documentos eletrônicos 

Ex.: TUNGLAND, C. Inulin: a comprehensivescientific review. 2000. Disponível em: 

<http://members.shaw.ca./ duncancrow/inulin_review.html>. Acesso em: 07/02/2011. 
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ANEXO B- PARECER 
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APÊNDICE A- 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 
doce de leite elaborado a partir do leite de búfala com geleia de goiaba da variedade Paluma”, 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 doce de leite elaborado a partir do leite de búfala com 

geleia de goiaba da variedade Paluma”, 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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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO PARA DETECTAR POSSIVEL ALERGIA AO 

PRODUTO 

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE SENSORIAL “Desenvolvimento e avaliação de 
qualidade de doce de leite elaborado a partir do leite de búfala com geleia de 

goiaba da variedade Paluma” 
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 dedoce de leite com geleia de goiaba? 
(    ) Sim   (   ) Não 
3.Com qual frequência você consome doce de leite com geleia de goiaba? 
(    ) 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 consumir doce de leite com geleia de goiaba? (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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APÊNDICE C- TESTE DE ORDENAÇÃO 

Nome: _________________________________________________Data: __/__/__     

Curso:______________ 

Você está recebendo uma amostra de “doce de leite elaborado a partir do leite de 
búfala com geleia de goiaba da variedade Paluma” 

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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APÊNDICE D-TESTE DE INTENÇÃO DE COMPRA 

 

 
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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APÊNDICE E-  Doce de leite com geleia de goiba  

 

 




