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RESUMO 

 

O iogurte é um produto fermentado por microrganismos específicos, possui 
composição rica em nutrientes e, sendo um derivado do processo fermentativo, onde 
há consumo da lactose, torna-se um derivado lácteo com baixa lactose, sendo um 
excelente substituto para quem tem intolerância ao leite in natura. As bactérias são 
usadas para transformar o açúcar encontrado no leite (lactose) em ácido lático, que é 
um fator responsável por coagular o leite. Esse processo é conhecido como 
fermentação. Na elaboração do iogurte algumas bactérias são responsáveis pela 
fermentação (produção do ácido lático), outras responsáveis pela pelo cheiro e 
cremosidade do iogurte. A composição final do iogurte depende da qualidade e classe 
do leite empregado, da técnica de trabalho, grau de evaporação, do tempo de 
incubação e da composição da flora microbiana utilizada. As indústrias usam frutas 
para adoçar o iogurte (diminuir a acidez) e realçar o sabor. Uma fruta alternativa é a 
guabiroba. No Brasil existem muitas espécies e variedades de frutos que levam 
diferentes nomes populares (guabiroba, gaviroba, guavirova, guabiroba-miúda e 
guabirobeira do mato). O fruto, de origem guarani, significa árvore de casca amarga. 
Pode ser consumida in natura ou utilizada para fazer doces, sucos e sorvetes, além 
de servir de matéria-prima para licor. A fruta de guabiroba possui aroma e sabor, 
característicos entre o adocicado e o apimentado, sendo rica em vitamina C, contendo 
também ferro, cobre zinco, manganês, sódio, fosforo, magnésio, cálcio e potássio. 
Este fruto também apresenta valor energético dos carboidratos, proteínas e lipídios. 
Neste trabalho foi elaborado o iogurte com adição de guabiroba, sendo submetido à 
uma análise sensorial com testes de aceitação, usando uma escala hedônica 
estruturada de nove pontos. Foram avaliados os atributos sensoriais de cor, sabor, 
textura e impressão global. O índice de aceitabilidade foi calculado para cada atributo 
avaliado, assim como o teste de intenção de compra do iogurte elaborado. 
 

Palavras chave: Iogurte, Fermentação, intenção de compra, Guabiroba. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Yogurt is a fermented product, resulting of a specific microorganism metabolism, 
having a rich nutrient composition and being a milk derivate with low lactose, being an 
excellent substitute for those who have milk intolerance. Bacteria are used to turn the 
sugar found in milk (lactose) into lactic acid, which is a factor responsible for 
coagulating milk. This process is known as fermentation. In the elaboration of the 
yogurt some bacteria are responsible for the fermentation (production of lactic acid), 
while others are responsible for the smell and creaminess of the yogurt. The final 
composition of the yoghurt depends on the quality and class of the milk used, the 
working technique, the degree of evaporation, the incubation time and the composition 
of the microbial flora used. Industries use fruits to sweeten yogurt (decrease acidity) 
and enhance flavor. An alternative fruit is guabiroba. In Brazil there are many species 
and varieties with different popular names (guabiroba, gaviroba, guavirova, guabiroba-
miúda and guabirobeira do mato). The fruit have indigenous origin, means a bitter bark 
tree. It can be consumed in natura or used to make sweets, juices and ice creams. The 
fruit of guabiroba has aroma and flavor, characteristic of the sweet and spicy, being 
rich in vitamin C, also containing iron, copper zinc, manganese, sodium, phosphorus, 
magnesium, calcium and potassium. This fruit also has an energetic value of 
carbohydrates, proteins and lipids. In this work the yogurt with guabiroba addition was 
elaborated, being submitted to a sensorial analysis of acceptance tests, using a 
structured hedonic scale of nine points. Sensory attributes of color, taste, texture and 
overall impression were evaluated. The acceptability index ware calculated for each 
evaluated attribute, as well as the intention to purchase the prepared yogurt test. 

 
Key-words: Yogurt Fermentation hedonic evaluation acceptance index purchase 
intention Guabiroba. 
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1 INTRODUÇÃO 

O iogurte é um derivado do leite, obtido através de processos de fermentação 

láctica por ação das bactérias Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. 

Estes microrganismos atuam ao nível do intestino, um dos órgãos que possui maiores 

quantidades de substâncias imunológicas (FOSCHIERA, 2004). 

Essas espécies de Streptcoccus proporcionam um reforço alimentar, além de 

realizar o processo digestivo e imunizar o corpo contra as infecções (UNIMED, 2018). 

Os iogurtes têm relevância nos hábitos alimentares, não só por ser considerado um 

substituto do leite, mas por representar uma importante fonte de cálcio, assim como 

por possuir variadas características nutritivas indispensáveis para o bem-estar. 

Verifica-se então que se trata de um produto essencial no dia a dia (PENNA, 2000). 

Os iogurtes podem ser encontrados em diferentes versões, que são divididas 

em categorias, como naturais e desnatados, fazendo parte tanto da alimentação de 

pessoas que optam por uma nutrição equilibrada, quanto àquelas que estão de dieta. 

Os iogurtes naturais contêm carboidratos, vitaminas e sais minerais. Os desnatados 

possuem as mesmas propriedades nutritivas, porém com uma redução de gordura 

que lhe confere baixa caloria, sendo indicado para consumidores que querem 

emagrecer e controlar o índice de colesterol (CAMPOS e TEIXEIRA, 2006). 

Diversas pesquisas já comprovaram que as bactérias responsáveis pela 

fermentação do leite no processo de produção do iogurte podem trazer uma série de 

benefícios para a saúde. O iogurte contém diversos minerais como cálcio, fósforo, 

cloro, sódio, potássio e magnésio em teores consideráveis, e ferro, alumínio, bromo, 

zinco e manganês em baixos teores. Quanto às vitaminas, o iogurte constitui uma 

larga fonte para o organismo entre as que se destacam são as vitaminas A, D, E e K 

(associados aso glóbulos de gordura), a vitamina C e aquelas pertencentes ao 

complexo B (B1, B2 e B3) (ORDOÑEZ, 2007). 

As frutas são as principais fontes de vitaminas, minerais e fibras que podem ser 

adicionadas ao iogurte como uma maneira de sanar perdas de componentes durante 

a elaboração do produto, além de acrescentar aroma e sabor característicos 

(CAMPOS e TEIXEIRA, 2016). 

O leite é um dos principais alimentos produzidos na região noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul e, neste sentido a proposta de elaboração de um iogurte com 

adição de polpa de frutas é uma alternativa que pode atender à procura de produtos 
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saudáveis e de qualidade. O presente trabalho demostra que elaborar um iogurte 

natural de sabor diferente, com polpa de um fruto nativo da mata atlântica e cerrado 

pode ser aceito pelo consumidor e ser viável comercialmente. 

Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar 

sensorialmente a aceitação de iogurte natural adicionado de doce de guabiroba, tendo 

como objetivos específicos: 

• Avaliar sensorialmente o produto através de teste afetivo hedônico. 

• Verificar a doçura e acidez ideal através de escala JAR. 

• Avaliar a intenção de compra do produto. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Leite 

O leite é um produto secretado pelas glândulas mamárias, que em condições 

naturais, é uma emulsão de cor branca, ligeiramente amarelada, de odor suave e 

gosto adocicado (BEHEMER, 1984). 

Conforme o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), artigo 475, denomina-se leite, o produto normal, fresco, 

integral, oriunda da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias (BRASIL, 2011). 

Segundo Tronco (2008) o leite caracteriza-se por ser uma secreção de cor 

branca opaca a ligeiramente amarelada, conforme o tipo de alimentação e qualidade 

de gordura, sabor levemente adocicado, consistência e textura suave, homogêneo e 

sem grumos. Quanto aos parâmetros físico-químicos, o leite deve apresentar 

densidade de 1,028 a 1,033 g/mL, e acidez entre 15 e 18ºD (graus Dornic). 

 

 2.1.1.1  Qualidade do Leite 

A origem do leite deve ser de animais saudáveis, tendo a boa qualidade 

preservada da ordenha ao beneficiamento. Para isso, é necessário estabelecer um 

controle efetivo da mastite no rebanho e ter boas práticas de ordenha para que se 

possa realizar a obtenção do leite de forma higiênica (EVAGELISTA, 2008). 

É importante realizar a manutenção preventiva e a limpeza correta dos 

equipamentos (TRONCO, 2008). Também é necessário manter o resfriamento 

adequado do leite e garantir o transporte atendendo as exigências da legislação 

(SENAR, 2006). 

 

2.1.1.2 Pasteurização do leite 

Entre os vários tipos de pasteurização existentes destacam-se a rápida e a 

lenta. A pasteurização lenta ou baixa é feita por meio do aquecimento do leite entre 

62 e 65ºC, mantendo a nessa temperatura por 30 minutos, já a pasteurização rápida 
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ou alta equivalente ao aquecimento do leite entre 72 e 75ºC, por 15 segundos 

(SENAR, 2006). 

Para fazer a Pasteurização é recomendável utilização de um equipamento 

chamado pasteurizador, que aquece o leite a fim de eliminar todas as bactérias 

indesejáveis que possam estar presentes (SILVA, 2018). 

A principal finalidade de pasteurização é destruir os microrganismos 

patogênicos, que podem ser causadores de diversas doenças. Este processo também 

pode eliminar grande parte da flora microbiana normal do leite, neste sentido, para a 

elaboração de produtos fermentados, será necessária a adição dos microrganismos 

do fermento. A pasteurização nunca deve ser um tratamento de recuperação da má 

qualidade do leite recebido, mas, um processo para prolongar suas características 

(EVANGELISTA, 2008). Para a produção de iogurtes deve-se obrigatoriamente 

pasteurizar o leite (BRASIL, 2007). 

Com a pasteurização, não só se cumpre o que determina à legislação de 

normas de pasteurização do leite, mas também se garante a obtenção de um produto 

bacteriologicamente saudável, diminuindo a carga bacteriana que pode acarretar 

defeitos no iogurte (SENAR, 2006). 

 

2.1.2 Elaboração de iogurte 

Define-se iogurte como produto resultante da fermentação do leite pela ação 

das bactérias, o produto evoluiu desde a fermentação natural do leite contaminado 

partindo a sua acidificação a temperatura medianamente alta, método utilizado há 

vários séculos, até os dias atuais, em que se faz uma fermentação controlada 

(RODRIGUES, 2005). 

O leite é a matéria prima principal para elaboração do iogurte, e deve ter as 

suas características controladas com baixa contagem de bactérias, não deve conter 

enzimas e substâncias que atrasem o desenvolvimento da cultura de iogurte 

(FERREIRA, 2001). 

A fabricação de um iogurte de boa qualidade implica cuidados prévios. Nas 

centrais leiteiras analisa-se rotineiramente, o leite no momento de sua recepção para 

assegurar de que se cumpram os requisitos indispensáveis para o processamento e 

a fabricação de iogurte. Determina-se sua composição, fazem-se contagens 
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microbiológicas e de células somáticas, analisam-se possíveis resíduos de 

antibióticos e mede-se a temperatura de recepção do leite (ORDÓÑEZ, 2007). 

Na produção de iogurte o leite é aquecido a 90ºC por 15-30min, resfriando a 

43ºC, quando é adicionado um volume de 2% de cultura lática. A mistura é mantida 

nesta temperatura para que a fermentação ocorra. Durante a incubação, os dois tipos 

de microrganismos adicionados são mutuamente benéficos. Inicialmente o 

Streptococcus lactis remove o oxigênio e produz acidez fraca, que beneficia o 

crescimento do Lactobacillus bulgaricus (ORDOÑEZ, 2007). 

O leite utilizado na produção de iogurte deve ser de boa qualidade, podendo 

ser integral ou desnatado. Porém, é necessário adicionar-se uma quantidade de leite 

em pó Integral, para aumentar o teor de sólidos, que proporcionara uma melhora na 

estabilidade da coalhada e na sua viscosidade. Para leite integral e semidesnatado, é 

interessante que o teor de sólidos alcance 14 a 15 %; para leite desnatado o ideal é 

alcançar de 10 a 14% de sólidos. O ideal é que a dissolução do leite em pó, no restante 

do leite seja em temperatura de 55ºC para que a mesma ocorra completamente. A 

adição do açúcar deve preferencialmente ser realizada na temperatura de pré-

aquecimento (55ºC), que facilita a sua dissolução e homogeneização, o que seria 

difícil após a formação do coágulo (FOSCHIERA, 2004). 

A homogeneização do leite é uma etapa muito importante, pois reduz o 

tamanho dos glóbulos de gordura, retardando ou impedindo a separação da nata, 

proporcionando uma coalhada homogênea (sem grumos). Além disso, induz trocas 

na estrutura das micelas de caseína melhorando as propriedades de retenção de 

água, evitando desta forma a dessorarão (liberação de soro). A homogeneização 

melhora a consistência, a cremosidade, o sabor e a digestibilidade do iogurte, sendo 

realizada na temperatura de 55ºC sob pressão de 3.000 psi, através da circulação 

entre o homogeneizador e o maturador pelo período de aproximadamente uma hora 

(FOSCHIERA, 2004). 

A fase de fermentação consiste na redução do ácido pirúvico, proveniente da 

glicose em ácido láctico. Para isto é necessário preparar uma cultura de bactérias 

capazes de metabolizar a lactose presente no leite. A fermentação se faz necessário 

pois é o ácido láctico produzido é um agente de coagulação do leite. Esta etapa ocorre 

a uma temperatura de 42ºC, durante aproximadamente 3 horas, sendo uma fase 

fundamental do processo (FERREIRA, 2001). Após as condições de fermentação 

quando a acidez desejada é atingida, o iogurte é arrefecido, geralmente a 15-22ºC. 
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Estas condições de temperatura vão impedir quaisquer variações do pH (FERREIRA, 

2001). 

O resfriamento do iogurte deve ser realizado em fases sucessivas; primeiro de 

forma rápida até atingir 30ºC, depois mais lentamente, a 20ºC; posteriormente a 

14,5ºC e finalmente a uma temperatura de 2 a 4ºC. Assim, consegue-se a melhor 

textura sem permitir acidificação excessiva. O resfriamento do iogurte antes da 

embalagem é feito mediante trocadores de calor de placas ou tubulares. Esses últimos 

causam menos danos à estrutura do coágulo e, por isso resultam em um produto um 

pouco mais viscoso (ORDÓÑEZ, 2007). 

Para manter as características do iogurte por um período de validade mais 

extenso, faz-se necessária a adição de conservantes. Os conservantes são 

substâncias que retardam os processos de deterioração de produtos alimentícios, 

protegendo-os contra a ação de microrganismos e /ou de enzimas, aumentando os 

dias útil do alimento. No caso da industrialização de iogurtes o conservante mais 

utilizado é o sorbato de potássio na proporção de 0,02%. É recomentado que o sorbato 

de potássio seja dissolvido em pequena quantidade de água quente, e adicionado ao 

iogurte sob agitação, para perfeita distribuição na massa (FOSCHIERA, 2004). 

Após o processo de elaboração, é comum a adição de polpa de frutas ao 

iogurte. A quantidade de polpa a ser adicionada deve ser determinada através de 

avaliação técnica (experimental). Deve se adicionar uma quantidade de polpa em 

torno de 3,5%, que proporcionará ótimas características ao produto final. A adição de 

essências aromáticas e corantes ao iogurte com polpa de frutas pode ser realizada no 

sentido de realçar as características da fruta escolhida (FOSCHIERA, 2004). 

Para a adição de polpa, podem ser utilizadas frutas frescas, porém a indústria 

prefere as conservas de frutas, especialmente pela ausência de contaminações e pela 

possibilidade de padronizar a mistura. O produto recebe a polpa de frutas ou pedaços 

de frutas de acordo com as características escolhidas pelo fabricante (ORDÓÑEZ, 

2007). 

A polpa de fruta deverá ser cuidadosamente escolhida, devendo especial 

atenção ser dada à origem e elaboração, uma vez que é adicionada após a 

fermentação do produto. No iogurte batido, é adicionada no momento da quebra da 

massa. A polpa deve possuir e viscosidade semelhantes à do iogurte, podendo ser 

utilizada na proporção de 0,5 a 5,0% em relação ao volume de leite (SÓ NUTRIÇÃO, 

2018). 
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Concluída toda a etapa para o processo de fabricação de iogurte, 

imediatamente deverá ser embalado. As embalagens de iogurte evoluíram desde as 

clássicas de vidro às atuais de materiais plásticos, sobre tudo polietileno de alta 

densidade e poliestireno as embalagens são sempre opacas, e não apenas para 

proteger o produto da luz, como também para facilitar impressão (desenhos, rótulos, 

etc.). Depois que o produto é depositado em seu interior, fecha-se com um material 

multilaminar composto de alumínio e de plástico. O fechamento é feito por termo 

selagem, aquecendo-se as bordas que entram em contato (da embalagem e da 

tampa) amolecem, aderem e em seguida, esfriam e se solidificam ficando a 

embalagem hermeticamente fechada (ORDÓÑEZ, 2007). 

Após a embalagem, o iogurte deve ser armazenado em câmara fria, em 

temperaturas não superiores a 7°C (FOSCHIERA, 2004).  

 

2.1.2.1 Classificação do Iogurte 

O iogurte pode ser classificado de acordo com o processo de elaboração, 

consistência e textura, em iogurte tradicional e batido. No iogurte tradicional o 

processo de fermentação ocorre dentro da própria embalagem, não sofre 

homogeneização e o resultado é um produto firme, menos consistente. No iogurte 

batido, o processo de fermentação ocorre em fermentadores ou incubadoras com 

posterior quebra do coágulo, e o iogurte líquido, onde o processo de fermentação é 

realizado em tanques, sendo comercializado em embalagens plásticas tipo garrafa ou 

do tipo cartonado. O iogurte líquido difere do iogurte batido principalmente do ponto 

de vista sensorial, pela menor viscosidade e menor textura (ORDÓÑEZ, 2007). 

A legislação determina que o iogurte deve possuir consistência firme, pastosa 

ou semissólida, cor branca, odor e sabor característicos. Deve ainda apresentar como 

requisitos físico-químicos 3,0g a 5,9g de gordura/100g e acidez na faixa de 0,6g a 

1,5g de ácido láctico/100g (BRASIL, 2007). 

No iogurte batido a porcentagem de sólidos não gordurosos, também chamados 

extrato seco desengordurado, deve estar na faixa de 8,5% a 10%. O iogurte tradicional 

com textura mais firme deve ter 12% de sólidos não gordurosos (BRASIL, 2007). 

O iogurte e outros produtos fermentados possuem uma maior durabilidade se 

comparado com leite pasteurizado isto porque, o acido láctico produzido pelas 

bactérias lácticas durante processo de incubação atua como inibidor de bactérias 
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contaminantes e putrefativas, pela intolerância destas a acidez produzida (SILVA, 

2018). O ácido lático produzido atua como um conservante natural para estes 

produtos. Para fabricação de iogurtes tradicionais, o produto deverá sofrer a mínima 

agitação possível durante todo o tempo de incubação e de resfriamento para evitar 

problemas de sinérese (SILVA, 2016). 

O sabor ácido do iogurte é suavizado quando são acrescentados frutas ou 

outros ingredientes doces. Assim, pode-se evitar que um iogurte com pH de 3,8 se 

torne desagradavelmente ácido ao paladar. A maioria dos iogurtes com frutas ou 

outros ingredientes contem espessastes para que a consistência seja adequada 

(ORDÓÑEZ, 2007). 

 

2.1.2.2 Benefícios à saúde em consumir iogurtes 

As proteínas do leite têm um alto valor biológico, e são parcialmente pré-

digeridas por ação das bactérias lácticas, o que permite uma melhor digestão. O 

iogurte difundiu-se por todo o mundo, principalmente depois que alguns estudos 

demonstram que o seu consumo trazia benefícios à saúde (PENNA, 2000). 

Segundo BbcNews (2018). Os derivados do leite por a fermentação a partir da 

ação destes dois microrganismos: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus 

bulgaricus. Essas bactérias consomem os açúcares do leite para obterem energia e, 

em contrapartida, produzem o ácido lático que coalha o leite. O iogurte então preserva 

a gordura, os minerais e as vitaminas do leite puro, mas apresenta bem menos 

lactose, se tornando um alimento de muito mais fácil digestão que este 

(EVANGELISTA, 2008). 

O iogurte é uma excelente fonte de vitamina D, que auxilia na absorção do 

cálcio e na redução do colesterol ruim. Os probióticos presentes nos iogurtes o 

regulam a microbiota intestinal, além de aumentar a resistência imunológica (PENNA, 

2000). 

Conforme BbcNews (2018) os microrganismos probióticos presentes no iogurte 

ajudam a regular o funcionamento intestinal e auxiliam evitando o crescimento de 

outras bactérias e agentes infecciosos causadores de doenças. Também é um 

importante alimento na produção de energia, oxigenação das células, fortalecendo os 

neurotransmissores e equilibrando as funções neurológicas (ORDOÑEZ, 2007). 
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Os iogurtes possuem importantes nutrientes, vitamina A e do complexo B e sais 

minerais importantes como cálcio e o zinco. Com estes elementos ajudam na 

construção e reparação dos tecidos do corpo (pele, unhas e cabelo) e ossos e 

auxiliando na produção de anticorpos, hormônios e enzimas, ajudam a combater acne, 

queda de cabelo e fortalecer o sistema imunológico, combatendo os radicais livres e 

ajudando a retardar o envelhecimento (PENNA, 2000). 

O consumo regular de alimentos probióticos, como é o caso do iogurte, pode 

ajudar a reduzir a pressão arterial, mantendo a pressão sanguínea saudável. De 

acordo com a Associação Americana do Coração, isso acontece porque o alimento 

lácteo, além de reduzir o colesterol no sangue, regula o sistema hormonal que controla 

o fluxo sanguíneo (PENNA, 2000). 

 

2.1.2.3 Mercado de iogurtes  

De acordo com um estudo holandês sobre a evolução da produção de produtos 

lácteos, o mercado mundial de iogurtes vai continuar a crescer até 2020. Segundo o 

estudo os consumidores estão apresentando preferência ao consumo de iogurtes por 

questões de saúde, além de ser um alimento que apresentem equilíbrio entre preços 

e qualidade (CASTRO, 2018). 

No Brasil, o mercado de iogurtes cresceu significativamente. O principal motivo 

foi a maior conscientização das pessoas sobre a necessidade de hábitos alimentares 

mais saudáveis. O aumento da difusão de informações sobre os benefícios 

nutricionais, aliado ao incremento da qualidade do produto contribui para o aumento 

nas vendas. Além disso, o mercado consumidor brasileiro cresceu muito 

principalmente entre 2002 e 2012. O aumento veio acompanhado da elevação da 

renda média das famílias e um maior apetite por produtos funcionais e diferenciados, 

o que beneficiou diretamente as vendas de iogurte (CASTRO, 2018). 

Apenas entre 2010 a 2015, o mercado de iogurtes quase dobrou a receita, de 

R$ 7,7 bilhões para R$ 14,5 bilhões. Em 2015, embora menor, o crescimento foi de 

7,4% a situação econômica do país sofreu alterações nos últimos anos e mais ainda 

nos últimos meses afetando a renda da população. Esses fatores aliados à inflação e 

aumento do desemprego podem contribuir para reduzir o consumo de produtos 

considerados de “segunda necessidade”. Assim o setor terá que se readequar a essa 
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nova realidade para manter o crescimento, pois os consumidores podem optar por 

produtos mais baratos e por empresas menos conhecidas (CASTRO, 2018). 

 

2.1.2.4 Elaboração do iogurte natural artesanal 

Vários são os procedimentos de produção do iogurte, que e resultam em 

produtos mais ou menos consistentes. O leite a ser utilizado pode ser integral ou 

desnatado. Como em geral é feita adição de açúcar, é importante que esta seja feita 

antes do tratamento térmico, que consiste em elevar o leite a temperaturas superiores 

a 80ºC. A utilização desta temperatura, que é superior à utilizada para pasteurizar o 

leite, é importante, pois além de destruir microrganismos contaminantes, permite que 

algumas proteínas fiquem disponíveis tornando o iogurte mais encorpado. Em relação 

a este aspecto, também é possível a adição de leite em pó desnatado, que evita a 

excessiva adição de gordura e aumenta a consistência do produto. O importante é 

adicionar o leite em pó antes do tratamento térmico (SILVA, 2018). 

Após o tratamento térmico, o leite é resfriado à temperatura que varia de 38 a 

42ºC. Adiciona-se o fermento láctico, (iogurte natural), mantendo-se o processo 

controlado dentro das condições de temperatura (42 a 45ºC). Em modo doméstico, 

este controle pode ser feito através da colocação do recipiente com o leite e fermento 

dentro de uma caixa térmica para manter a temperatura adequada à fermentação. Em 

média, após 4 horas, o iogurte estará no ponto, o que é determinado pela firmeza da 

massa. Neste ponto, deve ser feito o resfriamento. Quando o iogurte estiver totalmente 

frio, adicionam-se os sabores, mel, polpa, etc., e armazena-se sob refrigeração 

(SILVA, 2018). 

 

2.1.3 Guabiroba 

Da mesma família da goiaba, a gabiroba ou também conhecida popularmente 

como guabiroba, guabiroba miúda e guabirobeira do mato. A gabiroba 

(Campomanesia xanthocarpa), ilustrada na Figura 1, é o fruto da gabirobeira. A 

planta pertence à família Myrtaceae e seu nome tem origem indígena, significando 

“casca amarga” (GLOBO RURAL, 2016). Esta planta ocorre naturalmente desde o 

Estado de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, sendo uma espécie secundária 

tardia, ocorrendo em diferentes formações florestais. É uma espécie abundante em 
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matas úmidas de altitude, seus frutos possuem amplo mercado no ramo alimentício, 

podendo ser comercializados na forma como doce caseiro, sorvete, aguardente, 

licores e refrescos, podendo também ser utilizada como espécie ornamental e em 

plantios para recuperação de áreas degradadas (EMBRAPA, 2018). 

 

Figura 1 - Frutos da Guabiroba (Campomanesia xanthocarpa) 

 

Fonte: http://farmaciasaracura.com.br/produto/guabiroba/, 2018. 

 

A guabirobeira é fonte de alimentos para aves, pequenos mamíferos, peixes e 

répteis. Suas folhas são utilizadas no combate à gripe, e as cascas da árvore por 

possuírem substanciam adstringentes, são utilizadas em casos de diarreia, câimbras 

e problemas urinários (GLOBO RURAL, 2016). 

A árvore em geral tem de 8 a 15 metros de altura, mas que pode medir até 25 

metros, com diâmetro de 30 a 50 centímetros. Planta hermafrodita floresce entre 

setembro e novembro e frutifica entre os meses de novembro e dezembro. Seus frutos 

são muito saborosos e ricos em vitamina C (EMBRAPA, 2018). 

A fruta de guabiroba possui aroma e sabor, característicos entre o adocicado e 

o apimentado, possui altos valores nutricionais. A cada 100 g da fruta encontram-se 

valores energéticos (39 kcal), carboidratos (7,8%), proteínas (1,3%), lipídios (0,6%) e 

fibras alimentares (6,5%). A guabiroba destaca-se entre as frutas com alto teor de 

vitamina C. Ela contém de 826,26 mg/100g dessa vitamina. Já a camucamu, que é a 

fonte mais rica de vitamina C, contém cerca de 2.590mg/100g e a acerola, 

dependendo da maturação e região, varia de 243,5 a 818,2 mg/100g de vitamina C. 

A vitamina citada pela referência é importante na formação de colágeno, artérias, 

ossos, pele, cabelo, unhas, dentes e cartilagens. Ela melhora a resistência 

imunológica e auxilia na prevenção de gripes e resfriados (EMBRAPA, 2018). 
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2.1.4 Análise sensorial 

A análise sensorial tem papel crescente na indústria alimentícia, e passou a ser 

definida como o resultado da interação das características do alimento com a resposta 

do homem sobre o alimento consumido. Como o homem é utilizado como instrumento 

de medida da qualidade de um produto, um controle rígido das condições de aplicação 

dos testes e do efeito emocional do homem faz-se necessária com o objetivo de evitar 

erros (PALERMO, 2015). 

A sensibilidade sensorial é uma característica do ser humano que desde bebê, 

é capaz de identificar, qualificar e quantificar as sensações produzidas por um 

alimento colocado na boca seja de forma consciente ou não. A aceitação ou a rejeição 

de um produto é função de suas propriedades avaliadas pelos órgãos dos sentidos, 

ou seja, do gosto, da visão, do olfato, do tato e da audição quando um alimento é 

colocado na boca (PALERMO, 2015). 

A pesquisa de mercado é a melhor e mais confiável ferramenta para a obtenção 

de informações representativas sobre determinado público-alvo. Além de permitir o 

teste de novas hipóteses, conceitos ou produtos, a pesquisa de mercado auxilia na 

identificação de problemas e oportunidade e ajuda a traçar perfis de consumidores e 

mercados (QUEIROZ e TREPTOW, 2006). 

A utilização correta de técnicas e testes pode e muito auxiliar a tarefa de 

desenvolver novos produtos. Testes sensoriais afetivos referem-se a uma medida de 

opinião, ou seja, preferência ou aceitabilidade, informando quando o consumidor 

gosta ou desgosta de um produto (PALERMO, 2015). 

Os testes afetivos têm como objetivo determinar grau que os consumidores 

gostam / desgostam de um ou mais produtos. Os testes de aceitação são utilizados 

para avaliar a preferência do consumidor por um produto em relação a outro, usando 

os testes como os de comparação pareada-preferência, ordenação-preferência. 

Dentre os testes afetivos tem-se a escala hedônica estruturada, que é um 

método que analisa a preferência dos consumidores por determinados produtos por 

meio de uma avaliação que contém uma escala de respostas previamente 

estabelecida. Constantemente usado em testes afetivos, de preferência e aceitação, 

este método permite julgar a qualidade do produto de acordo com as percepções do 

consumidor e suas afirmações (PALERMO, 2015). Neste modelo de teste, os 
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provadores são questionados sobre a sua preferência em determinadas amostras de 

produtos, seguindo uma escala de respostas já estabelecida com base em atributos 

de gostar e desgostar. Dessa forma, as respostas são associadas a valores numéricos 

para serem analisadas estatisticamente (DUTCOSKY, 2013).  

O modelo de escala hedônica descritiva, mista, bipolar e de nove pontos, em 

que o “continuum” é ancorado verbalmente pelas expressões “desgostei muitíssimo”, 

correspondendo ao menor valor (1), e “gostei muitíssimo”, correspondendo ao maior 

valor (9). Termos hedônicos discriminativos intermediários são expressos, passando 

por um ponto da escala que corresponde à sensação de “indiferença” (5) (QUEIROZ 

e TREPTOW, 2006). 
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2.2 METODOLOGIA  

2.2.1 Elaboração do iogurte  

A matéria-prima para elaboração do iogurte foi adquirida no comércio local de 

Cruz Alta-RS. Foram adquiridos os seguintes ingredientes:  

• Leite integral UHT. 

• Leite em pó. 

• Iogurte natural. 

• Açúcar refinado. 

• Doce em pasta de guabiroba 

 

2.2.1.1 Processamento do fermento mãe  

O fermento lático (mãe) foi produzido em um recipiente de vidro, ao qual foi 

adicionado 1 litro de leite integral UHT, juntamente com 170g (1 pote) de iogurte 

natural. Por fim são acrescentadas 2 colheres de sopa de açúcar e a mistura é mantida 

em uma temperatura entre 40-42ºC. Após 4 horas de fermentação o produto foi levado 

ao refrigerador por 6 horas. A figura 2 ilustra a elaboração do fermento mãe. 

 

Figura 2 – Elaboração do fermento mãe 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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2.2.1.2 Processamento do iogurte 

Para a elaboração do iogurte com polpa de fruta, foram misturados 5 litros de 

leite integral UHT, 800 g de fermento mãe, 70 g de açúcar e 30 g colheres de sopa de 

leite em pó. Todos os ingredientes foram misturados e submetidos a aquecimento até 

aproximadamente 40ºC, controlados por termômetro. Após, a mistura foi colocada em 

repouso a aproximadamente 38ºC por 6 horas para ocorrer a fermentação. Para a 

interrupção do processo fermentativo a mistura foi colocada sob refrigeração entre 4 

a 8ºC por 5 horas. Após esse tempo, foi realizado quebra do coágulo manualmente. 

O iogurte elaborado foi classificado como iogurte integral por apresentar índice de 

gordura superior a 3% de gordura, pelo fato de ter sido elaborado com leite integral. 

Ao iogurte obtido foi acrescentado aproximadamente1300g do doce de 

guabiroba a fim de adoçar e proporcionar sabor. A Figura 3 ilustra o doce de guabiroba 

adicionado ao iogurte. 

 

Figura 3– Doce de gabiroba. 

 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

A Figura 4 demostra o fluxograma da elaboração do iogurte de guabiroba. 
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Figura 4 – Fluxograma de elaboração do iogurte com polpa de gabiroba. 

 

Fonte: Autor,( 2018). 

 

2.2.2 Avaliação sensorial 

A avaliação sensorial do iogurte adicionado de doce de guabiroba foi realizada 

na escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Annes da Silva, situada na Rua 

Coroado s/nº na vila Rancho, Cruz Alta, RS. A análise sensorial foi aplicada a 50 

julgadores não treinados (alunos) com idades de 8 a 15 anos de diferentes turnos de 

ensino, mediante preenchimento do termo de consentimento. 

Para o teste, aproximadamente uma porção de 80mL, com temperatura entre 4 

e 10ºC, devidamente codificada foi servida em um prato plástico, acompanhada de 

água mineral para a limpeza do palato. Aplicou-se o teste de aceitação (DUTCOSKY, 

2013), usando uma escala hedônica estruturada de nove pontos, com escores 
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variando de 1 (desgostei extremamente) a 9 (gostei extremamente), com avaliação 

dos atributos sensoriais cor, sabor, textura e impressão global. (GULARTE, 2009). 

A ficha de análise sensorial utilizada na avaliação do iogurte pode ser 

observada na Figura 5. 

 

Figura 5 - Ficha de análise sensorial utilizada na avaliação do iogurte. 

Análise de aceitação de iogurte adicionado de guabiroba. 

 

Nome ..........................................Data .....................  
 
Teste de Aceitação 
Por favor, prove a mostra codificada da esquerda para a direita e assinale, na respectiva escala, o quanto 
você gostou ou desgostou de cada uma.  
Código da amostra....................... 
9-Gostei extremamente                                
8- Gostei muito                 
7- Gostei moderadamente,                   Impressão global........... (      ) 
6- Gostei levemente                              Aroma........................... (      ) 
5- Nem gostei e nem desgostei            Sabor.............................(      ) 
4- Desgostei /levemente                       Cor................................(      ) 
3- Desgostei /moderadamente           Textura.........................  (      ) 
2- Desgostei muito 
1 - Desgostei extremamente 
 
Teste de Escala Ideal JUST ABOUT RIGHT  
 
Avalie (atributo) da amostra codificada de produto e, utilizando a escala abaixo, avalie qual está próximo 
do ideal cada amostra se encontra em relação ao (atributo) testado. 
Amostra                                              
-4= extremamente menos (atributo) que o ideal 
-3= muito (atributo) que o ideal 
-2= moderadamente menos (atributo) que o ideal    
-1   ligeiramente mais (atributo) que o ideal                             ATRIBUTO 
 0 perfil ideal                                                                   Doçura....................(    ) 
-1= ligeiramente menos (atributo) que o ideal                    Acidez....................(    ) 
+2= moderadamente mais (atributo) que o ideal 
+3= muito mais (atributo) que o ideal 
+4= extremamente mais (atributo) que o ideal 
 
 
Avaliação de Intenção de Compra 
 
Se esta marca ou produto estivesse à venda, você: 
(    )5- certamente compraria (    ) 2-provavelmente não compraria 
(    )4- provavelmente compraria                   (    ) 1-talvez comprasse/talvez não  
(    )3-certamente não compraria          

 

 
 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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O índice de aceitabilidade (IA) foi calculado para cada atributo avaliado, 

conforme equação 1 (GULARTE, 2009). 

 

100(%) x
N

M
IA =

 
 

 
Onde: 

M = média do somatório das notas dadas pelos julgadores 

N = número de pontos utilizados na escala de avaliação ou valor máximo da 

escala (9). 

 

Paralelamente ao teste de aceitação, verificou-se o gosto doce e acidez através 

de escala JAR, que verifica a intensidade do atributo avaliado. Para ambas as 

avaliações foram aplicadas uma escala de 7 pontos variando-se: de -4 (muito menos 

doce que o ideal) a +4 (muito mais doce que o ideal); e para a acidez -4 (muito menos 

ácida que o ideal) a +4(muito mais ácida que o ideal), conforme ilustrado na figura 5. 

A intenção de compra do iogurte foi realizada segundo sugerido por Dutcosky 

(2013), através do uso de uma escala estruturada de cinco pontos, com escores 

variando entre 1 (certamente não compraria) e 5 (certamente compraria o produto), 

conforme apresentado ficha sensorial ilustrada na figura 5. 

2.2.3 Tratamento dos dados 

Para o tratamento dos dados foram aplicados gráficos de barras e porcentagem 

com o auxílio do software Microsoft Excel  
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.3.1 Análise de aceitação  

Os testes afetivos avaliam a resposta dos indivíduos com relação à preferência 

e/ou aceitação de um produto ou características específicas deste, utilizando 

consumidores habituais e potenciais como crianças e adolescentes. Dessa maneira, 

a análise da aceitação reflete o grau em que os consumidores gostam ou desgostam 

de determinado produto (DUTCOSKY, 2013). Os quesitos avaliados hedônica dos 

atributos sensoriais de cor, sabor, textura e impressão global. A figura 6 ilustra o 

iogurte pronto para a realização da análise. 

 

Figura 6 - Iogurte adicionado de doce de guabiroba pronto. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

O sabor (equivalente em português para a palavra inglesa flavour) é um atributo 

complexo, definido como experiência mista, mas unitária de sensações olfativas, 

gustativas e táteis percebidas durante a degustação (ABNT, 1993). Este é influenciado 

pelos efeitos táteis, térmicos, dolorosos e/ou sinestésicos, e essa inter-relação de 

características é o que diferencia um alimento do outro. 

A figura 7 apresenta a avaliação hedônica do iogurte para o atributo sabor. Na 

avaliação do sabor, característico das substâncias voláteis presentes na fermentação 

do iogurte, 88% dos julgadores avaliaram este atributo como sendo “gostei 

moderadamente” a “gostei extremamente”.  

Do total de julgamentos 50% dos provadores avaliaram o produto como “gostei 

muito” a “gostei extremamente”, o que mostra uma boa apreciação pelo iogurte 
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adicionado de guabiroba. Rodrigues et al. (2015) avaliando iogurte acrescido de 

frutooligossacarídeos (FOS) e observaram uma aceitação no sabor de 28%, na escala 

variando de “gostei muito” a “gostei extremamente”, sendo inferior ao presente estudo. 

Ferreira et al. (2014) observaram uma aceitação média de 6,46 para o sabor de iogurte 

de abacaxi com 40% de mel, inferior ao do presente estudo que alcançou uma média 

de 7,48. Santana et al. (2012) obteve uma nota média de 7,08 para iogurte à base de 

40% de polpa pitaia enriquecido com quinoa e sucralose, inferior ao do presente 

estudo. 

O índice de aceitação (IA%) é utilizado para verificar a aceitação de um produto, 

o qual, segundo Queiroz e Treptow (2006), deve ser igual ou superior a 70%. Com 

base nos resultados obtidos o IA% do iogurte de guabiroba quanto ao sabor foi de 

aproximadamente 83,1%, sendo então bem aceito pelo público alvo infanto-juvenil 

deste estudo. A Figura7 ilustra o perfil de aceitação do sabor de iogurte adicionado de 

doce de guabiroba. 

 

Figura 7 – Aceitação do sabor de iogurte de guabiroba. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Os resultados para cor (aparência), característica do produto dada pelo aspecto 

visual, como a homogeneidade e a ausência de grumos pode ser observado na Figura 

8, na qual visualiza-se uma boa aceitação pelo público alvo. Obteve-se uma aceitação 

de 92% dos provadores, após somar os parâmetros “gostei extremamente” “gostei 

muito” e “gostei moderadamente”. Apenas 8% dos provadores não tiveram uma boa 

impressão da cor (aparência) do iogurte.  

 

Figura 8 – Perfil de aceitação da cor do iogurte adicionado de doce de guabiroba. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

 

Do total, 66% dos julgadores avaliaram este atributo como sendo “gostei muito” 

a “gostei extremamente”, resultado esse superior ao relatado por Rodrigues et al. 

(2015) avaliando iogurte acrescido de FOS que foi de 56% para “gostei muito” a “gostei 

extremamente” e 11% não tiveram uma aceitação positiva, ou seja, ficaram abaixo do 

indiferente (não gostei e nem desgostei). Ferreira et al. (2014) observaram uma 

aceitação média de 6,4 para a cor do iogurte de abacaxi com 40% de mel, inferior ao 

do presente estudo que alcançou uma média de 7,78. O índice de aceitação (IA%) 

calculado para a cor foi de 86,4%. A Figura 9 ilustra a aceitação do atributo de textura 

para o iogurte elaborado.  
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Figura 9 - – Perfil de Aceitação da textura do iogurte adicionado de doce de guabiroba. 

 
Fonte: Autor, (2018). 

 

A textura é a principal característica percebida pelo tato. É o conjunto de todas 

as propriedades reológicas e estruturais (geométricas e de superfície) de um alimento, 

perceptíveis pelos receptores mecânicos, táteis e eventualmente pelos receptores 

visuais e auditivos (ABNT, 1993). A textura se manifesta quando o alimento sofre uma 

deformação (quando é mordido, prensado, cortado, etc.), e é através dessa 

interferência na integridade do alimento que se pode ter noção da resistência, 

coesividade, fibrosidade, granulosidade, aspereza, crocância, entre outras. As 

propriedades da textura podem ser classificadas em três categorias: mecânica, 

geométrica e de composição, que por sua vez podem ser subdivididas em primárias 

e secundárias. Para alimentos líquidos, tal deformação se chama fluidez; para 

alimentos semissólidos ao invés de textura, denomina-se consistência (PALERMO 

2015; DUTCOSKY, 2013; GULARTE, 2009; QUEIROZ; TREPTOW, 2006).  

Em relação à textura e consistência, que representa a espessura do alimento 

na boca, a aceitação do iogurte de guabiroba alcançou uma nota média de 7,84 

obtendo um IA de 87,1%. Apenas 6 % desgostaram levemente. Do total, 26% dos 

julgadores avaliaram este atributo como sendo “gostei muito” a “gostei extremamente” 
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e 36% afirmaram gostar moderadamente, resultado esse inferior ao relatado por 

Rodrigues et al. (2015) em iogurte acrescido de FOS que foi de 56% para “gostei 

muito” a “gostei extremamente”. Ferreira et al. (2014) observaram uma aceitação 

média de 6,05 para a textura do iogurte de abacaxi com 40% de mel, inferior ao do 

presente estudo. O IA para textura do iogurte alcançou 87,1%, o que representa uma 

ótima aceitação do público alvo.  

A figura 10 apresenta a aceitação do iogurte de guabiroba para o atributo de 

impressão global. 

 

Figura 10 – Aceitação da impressão global do iogurte adicionado de doce de guabiroba. 

 

Fonte: autor, (2018). 
 

No que diz respeito à impressão global a aceitação do iogurte de guabiroba 

alcançou uma nota média de 7,44. Apenas 4 % avaliaram negativamente o produto. 

Do total, 56% dos julgadores avaliaram este atributo como sendo “gostei muito” a 

“gostei extremamente” e 30% afirmaram gostar moderadamente. Moraes & Bollini 

(2010) avaliando o perfil sensorial de iogurtes de morango de diferentes marcas 
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comerciais observaram médias de aceitação para impressão global variando de 5,39 

a 6,57, inferiores ao iogurte testado, o que indica que o iogurte com guabiroba possui 

indicativo potencial para ser lançado ao mercado consumidor. O IA para impressão 

global do iogurte do presente estudo foi de 82,6%, sendo de boa aceitação. 

As figuras 11 e 12 apresentam o perfil de doçura e acidez, respectivamente, do 

iogurte adicionado de guabiroba avaliado através de escala JAR.  A escala JAR (Just 

About Right) serve para medir a intensidade dos atributos que é a desejada pelos 

consumidores em um produto. Com as escalas JAR as intensidades e os julgamentos 

hedônicos se combinam para fornecer uma informação direcional para o 

melhoramento do produto. Um exemplo está onde os consumidores avaliam a 

amostra e decidem se está muito forte ou muito fraco ou no ponto certo de um 

determinado atributo solicitado. A utilização da escala JAR pressupõe que o 

consumidor entenda o significado dos atributos que estão sendo analisados 

(DUTCOSKY, 2013). A figura 11 demostra o perfil de percepção da doçura do iogurte 

de guabiroba. 

 

Figura 11 - Perfil de percepção da doçura do iogurte de guabiroba.  

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Observando a figura 11, a doçura do iogurte de guabiroba ficou próxima do 

ideal, conforme a distribuição normal. Num total de julgamentos, 22% consideraram a 

doçura como ideal no centro do gráfico. Também podem ser observados 42% dos 

julgadores avaliaram a doçura na escala JAR estando entre “ligeiramente menos doce 

que o ideal” e “ligeiramente mais doce que o ideal”.  A média encontrada foi de 0,18, 

indicando a idealidade de doçura. 

A figura 12 apresenta o perfil de percepção da acidez do iogurte de guabiroba. 

 

 

Figura 12 - Perfil de percepção da acidez do iogurte de guabiroba.  

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

A acidez do iogurte de guabiroba claramente foi próxima do ideal, apresentando 

uma média de 0,1. Conforme os julgamentos 40% afirmaram a acidez ser ideal. No 

total 54% dos julgamentos encontraram-se entre “ligeiramente menos ácida que o 

ideal” e “ligeiramente mais ácida que o ideal” 
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2.3.2 Intenção de compra 

As características que influenciam diretamente o consumidor na escolha de um 

produto envolve o sabor, cor, textura. O iogurte de guabiroba é um leite fermentado 

que se distingue por seu sabor típico e características (SILVA, 2018). 

Se um iogurte elaborado conter os atributos como textura, cor e sabor, passará 

pelo teste de aceitação e consequentemente pela de intenção de compra tendo em 

vista que se complementam. A figura 13 ilustra a intenção de compra do iogurte. 

 

Figura 13 – Intenção de compra do iogurte adicionado de guabiroba. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

Observando a intenção de compra dos julgadores, 58% deles afirmam que 

certamente comprariam o produto. Somando os que certamente comprariam aos que 

provavelmente comprariam tem-se um total de 84%. A média obtida para intenção de 

compra foi de 4,26, estando entre “provavelmente compraria” e “certamente 

compraria” o produto, resultado esse superior ao relatado por Santana et al. (2012), 

avaliando iogurte à base de pitaia enriquecido com quinoa e sucralose, que obtiveram 

uma média de 3,68 com 40% de polpa. O resultado positivo da avaliação do potencial 

de consumo e compra do produto pode estar relacionado ao interesse dos alunos 

durante a exposição dialogada sobre a guabiroba, momento em que foram expostos 

os benefícios do iogurte. Apenas 12% não comprariam o iogurte.  
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3. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o iogurte elaborado com 

adição da guabiroba na forma de doce apresentou características sensoriais 

satisfatórias, pois as médias de aceitação foram boas se comparadas com a literatura 

para iogurtes. 

As médias alcançadas pelo iogurte no sabor, cor, textura e impressão global 

foram de 7,48, 7,78, 7,84 e 7,44, respectivamente. O índice de aceitação foi superior 

a 80% em todos os atributos avaliados, representando boa aceitação do produto 

segundo a literatura, que afirma ter que ser acima de 70%. A porcentagem do número 

de julgadores que estão dentro da escala de “gostei muito” ao “gostei extremamente” 

de 50% para o sabor, 66% na cor, 26% na textura e 56% na impressão global. 

 A doçura e a acidez avaliadas no iogurte apresentaram-se próximas do ideal 

(“0” na escala). A média para a doçura foi de 0,18 e para acidez de 0,1, o que também 

foi constatado pela distribuição normal dos dados.  

A intenção de compra apresentou nota média de 4,26, sendo que 86% dos 

julgadores encontravam-se na escala de “provavelmente comprariam” a certamente 

comprariam” o produto, demonstrando que apesar da fruta não ser 

convencionalmente utilizada no processamento de iogurtes, a guabiroba possui 

potencial para utilização na elaboração desses produtos. 
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