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RESUMO 

A árvore Araucária angustifólia, é uma das principais espécie de conífera nativa brasileira de 

importância econômica, encontra-se na América do Sul. O pinhão é uma semente muito 

conhecida na região sul do Brasil, consumida principalmente cozida no período de inverno. Há 

poucos trabalhos ainda que estudam o desenvolvimento de produtos com pinhão ou alimentos 

industrializados no mercado com essa semente. O estudo de produtos com farinha de pinhão é 

uma forma de fomentar o seu uso ao longo do ano, valorizando um alimento regional e de pouco 

valor agregado atualmente, sendo que já se tem estudos sobre a farinha de pinhão comprovando 

que está é uma boa fonte de fibras, de proteínas e de lipídeos, o que revela potencial tecnológico 

para o processamento do pinhão sob os aspectos químicos e nutricionais. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a percepção dos consumidores sobre o pinhão e produtos com pinhão e 

verificar a expectativa, aceitação sensorial e análises físico-químicas dos biscoitos. Utilizou-se 

a teoria da representação social para explorar as principais associações de 75 voluntários e 

avaliou-se a aceitação sensorial de biscoitos feitos com 0%, 50%, 75% e 100% de farinha de 

pinhão. Os resultados indicam que os consumidores relacionam o pinhão aos aspectos 

hedônicos e situações de consumo diário, quando os produtos com pinhão vêm à mente, eles 

evocam pratos tradicionais ou percebem como uma inovação. Apresentaram grande expectativa 

para os produtos com farinha de pinhão, mas a adição de altos teores da mesma, levou a um 

aumento na rejeição da aceitação. Nas análises físico-químicas demostram que o biscoito com 

100% de farinha de pinhão não apresentou crescimento por não apresentar glúten. Na análise 

de cor todos biscoitos apresentaram-se para luminosidade próxima ao branco, para o croma 

todos possuíam cores mais brilhantes, e a coordenada b* todos ficaram próximas ao amarelo e 

para a coordenada a*a formulação que continha 0% e 50% apresentaram coloração próxima ao 

verde e as formulações de 75% e 100% de farinha de pinhão encontrou-se tonalidade ao 

vermelho. Já para a análise centesimal as formulações que continham farinha de pinhão 

apresentaram maiores teores de umidade e cinzas. Para proteína o teor encontrado para 100% e 

75% foi baixo, comparando com as demais, que apresentam farinha de trigo. Os valores de 

lipídeos e carboidratos ficaram semelhantes entre todas as formulações. Para o pH ficou 

próximo a neutralidade e a atividade de água foram encontrados valores altos. Buscou-se 

explorar a melhor forma de valorizar essa semente, que é um alimento tradicional no Rio 

Grande do Sul. Por final, ainda são necessários mais estudos sobre o desenvolvimento de 

produtos com farinha de pinhão, uma vez que a expectativa dos consumidores tende a ser maior 

que a aceitação dos produtos elaborados. É possível substituir a farinha de trigo em até 50% 

sem rejeição sensorial. Assim, a farinha de pinhão pode ser considerada uma eco-inovação. 

Palavras-chave: Associação de Palavras. Análise sensorial. Teoria das Representações Sociais. 

Análise Físico-química. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Araucaria angustifólia tree is one of the main species of Brazilian native conifer of 

economic importance, found in South America. The pine nut is a well known seed in the 

southern region of Brazil, consumed mainly cooked in the winter period. There are few studies 

that study the development of products with pine nuts or industrialized foods on the market 

with this seed. The study of products with pine nut flour is a way to promote its use throughout 

the year, valuing a regional food with little added value today, and there are already studies on 

pine nut flour proving that it is a good source of fibers, proteins and lipids, which reveals 

technological potential for the processing of pine nuts under chemical and nutritional aspects. 

The aim of this study was to evaluate the consumers' perception about pine nut and products 

with pine nut and to verify the expectation, sensory acceptance and physicochemical analysis 

of the biscuits. Social representation theory was used to explore the main associations of 75 

volunteers and the sensory acceptance of cookies made with 0%, 50%, 75% and 100% of pine 

nut flour was evaluated. The results indicate that consumers relate pine nuts to hedonic aspects 

and situations of daily consumption, when products with pine nuts come to mind, they evoke 

traditional dishes or perceive them as an innovation. They presented great expectations for 

products with pine nut flour, but the addition of high contents of it, led to an increase in the 

rejection of acceptance. The physicochemical analyzes show that the biscuit with 100% of pine 

nut flour did not show growth because it did not contain gluten. In the color analysis, all cookies 

presented for luminosity close to white, for chroma they all had brighter colors, and the b* 

coordinate all were close to yellow and for the a* coordinate the formulation that contained 0% 

and 50% showed color close to green and the formulations of 75% and 100% of pine nut flour 

were found to have a red hue. Centesimal analysis showed that the formulas with pine nut flour 

displayed higher levels of humidity and ashes. Regarding protein, the levels found in those 

made with 100% and 75% were low when compared with the rest, which contained wheat flour. 

The known lipid and carbohydrate values across all formulations. For the pH was close to 

neutrality and the water activity were found high values. The study aimed to explore better ways 

to esteem this seed, which is traditional to Rio Grande do Sul. At last, more studies about the 

development of products with pine nut flour need to be done, seeing as the consumers' 

expectancy tends to be higher than the acceptance of developed products. It is possible to 

substitute wheat flour up to 50% without rejection. Thus, pine nut flour can be considered an 

eco-innovation.  

 

Key Words: Word Association. Sensory Analysis. Theory of Social Representation. 

Physicochemical Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A árvore Araucaria angustifolia, pertence à família Araucariaceae (THYS, 2009), é a 

principal espécie de conífera nativa brasileira de importância econômica, encontra-se na 

América do Sul e está inserida no domínio da Mata Atlântica e nomeada Floresta Ombrófila 

Mista (ZANDAVALLI; STURMER; DILLENBURG, 2008).  

O consumo do pinhão faz parte principalmente da cultura da população da Região Sul 

do País, é imprescindível sua presença nas chamadas festas juninas (SANTOS, 2002), bem 

como no dia-a-dia da população, nos meses de sua maior produtividade. O pinhão é amplamente 

consumido no estado do Rio Grande do Sul (THYS, 2009) e encontrado em maior quantidade 

nos meses de abril a junho (OLIVERA, 2008).  

A perecibilidade do pinhão, aliada à falta de industrialização e à sazonalidade de 

produção (normalmente de março a julho) faz com que sua comercialização seja feita quase que 

totalmente in natura e na própria região de produção (DAUDT, 2016; SANTOS et al., 2002). 

Com base nisso observa-se a necessidade de investir em pesquisas para o aumentar o seu 

período de comercialização desenvolvendo maneiras de armazenamento e criação de novos 

produtos. Isso consequentemente impactará na renda dos produtores, catadores de pinhão, além 

da valorização do produto local. 

O pinhão tem umidade e atividade de água muito altas, facilitando o crescimento de 

fungos durante a estocagem, dificultando a sua comercialização (OLIVERA, 2008). Há pouco 

ou nenhum estudo sobre armazenamento ou processamento do pinhão, sendo que a maioria dos 

estudos desenvolvidos sobre a araucária visam técnicas de manejo principalmente para 

produção de madeira. 

Conforme Capella (2008) os pinhões podem ser utilizados como amido, 

desenvolvimento de farinha obtidas a partir de pinhão cru e cozido e outras possibilidades que 

podem vir a serem estudadas pelo seu alto valor nutricional. Conforme o autor, trata-se de uma 

boa fonte de fibras (entre 5 e 6,5%), de proteínas (em torno de 3%), e de lipídeos (entre 5 e 6%), 

o que revela potencial tecnológico para o processamento do pinhão sob os aspectos químicos e 

nutricionais. 

Ao se comparar diferentes farinhas, observa-se que a farinha de trigo, a mais utilizada 

pelos consumidores, apresenta alto teor de carboidratos, logo seguida de proteínas, lipídeos e 

tem como diferencial a força da massa, que está relacionada à quantidade e à qualidade das 

proteínas formadoras de glúten (BORGES, 2009). Já a farinha de pinhão é um produto que se 
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apresenta como fonte de proteína, carboidrato e fibra dietética, conferindo a esse material um 

valor nutricional muito interessante para comercialização. A Embrapa Floresta (2019), em uma 

de suas pesquisas observou as características nutricionais da farinha de pinhão que, por não 

apresentar glúten, se diferencia da farinha de trigo, e ganha fundamental importância em um 

contexto onde têm crescido o número de pessoas com dieta restrita ao glúten. Além disso, a 

pesquisa publicada pela Embrapa Floresta (2019), ressalta também que o pinhão tem altos 

teores de proteínas de elevado valor biológico, pois, contém aminoácidos essenciais - que não 

são sintetizados pelo organismo humano - fibras alimentares e amido. Por isso, esse produto 

tem atraído o interesse de pesquisadores e consumidores, ainda mais por ser um produto com 

potencial como alimento funcional. Além disso, apresenta também baixo teor lipídico e baixo 

índice glicêmico, com possibilidade de compor alimentos saudáveis e menos calóricos. 

A pesquisadora Cristiane Helm no estudo da Embrapa Floresta (2019), ressalta que a 

farinha de pinhão: 

É um produto que proporciona uma boa aeração da massa, deixando pães, massas e 

bolos com sabor mais agradável, além de proporcionar um alto valor nutricional aos 

consumidores, pois o pinhão é rico em fibras alimentares, compostos antioxidantes e 

amido (pag. 04, 2019). 

 

 Nesse sentido, surge o desafio de processá-la, visando o aumento do seu período de 

utilização e agregando valor a esse produto nativo do Brasil. Ainda, o desenvolvimento da 

farinha de pinhão eco-produtos, aliado ao fato de ser um produto sem glúten, se enquadra em 

tendências na área de alimentos por valorar um produto local e de alto valor nutricional (ITAL, 

2010).  

Há poucos estudos na literatura sobre o desenvolvimento de produtos à base de amido 

de pinhão, havendo assim uma lacuna na ciência de alimentos a ser explorado. Cabe destacar 

que o amido na indústria de alimentos pode ser componente básico ou aditivo (administrado 

em baixa quantidade) para melhorar a fabricação ou facilitar o processamento. Ademais, ele 

fornece textura, pode servir como espessante e fornecer sólidos em suspensão. É utilizado 

também como ingrediente em vários alimentos e produtos industriais, tais como, sobremesas, 

produtos de panificação e substituto de gorduras, biscoitos, macarrões, sopas e iogurtes 

(PINTO, 2011). 

Barros et al. (2020) estudou a ação antioxidante da farinha de pinhão em biscoitos tipo 

cookie, afirma que devido ao alto valor nutricional desta semente, sendo rica em amido, cálcio, 

fósforo, ferro, vitaminas e compostos polifenólicos que se apresentam com atividade 

antioxidante pode ser benéfica à saúde prevenindo o desenvolvimento de doenças crônicas. Os 

autores, realizaram formulações substituindo parte de farinha de trigo pôr a de pinhão, 
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analisaram as suas características tecnológicas, observaram que o forneamento não afeta o teor 

de compostos fenólicos e quando realizaram a comparação entre os biscoitos verificaram que o 

teor  de  compostos  polifenólicos  na  farinha  de  pinhão  foi  cerca  de  10 vezes  superior  ao  

encontrado  na  farinha  de  trigo, além do mais ressaltam  que a elaboração de produtos 

utilizando a farinha de pinhão resulta em um alimento com potencial para auxiliar na 

manutenção  da  saúde  e  no  bem-estar.  

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 

Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI, 2020) o mercado de biscoitos sofreu 

pequena queda no ano 2019, comparado com os anos passados, nada tão significativo para 

indústria. Nos dados apresentados o consumo de biscoito por habitante no ano de 2019 ficou 

de 7,021 Kg/ hab.   

A partir disto, com o presente estudo busca-se desenvolver biscoitos com farinha de 

pinhão, com uma boa aceitação sensorial e propriedades tecnológicas. Incentivando o consumo 

desta semente e consequentemente aumentar o seu cultivo. 
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2 HIPÓTESES  

Para o presente trabalho, as hipóteses consideradas são: 

i) Biscoitos com farinha de pinhão cozido têm a mesma aceitação sensorial daqueles 

feitos com farinha de trigo; 

ii) Biscoitos com farinha de pinhão cozido apresentam coloração, atividade de água, 

pH, acidez, perda de água e volume similares àqueles feitos com farinha de trigo. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma nova maneira de consumo do pinhão, 

com a elaboração de biscoitos a partir da farinha de pinhão. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São objetivos específicos deste trabalho: 

• Estudar nova forma de aumentar a vida útil do pinhão, valorizando um produto local. 

• Desenvolver biscoitos com farinha de pinhão cozido. 

• Avaliar as características físico-químicas dos biscoitos. 

• Realizar estudo com o consumidor, verificando a aceitabilidade dos biscoitos. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.1. ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA 

A Araucaria angustifolia espécie encontrada na América do Sul, está inserida no 

domínio da Mata Atlântica e nomeada Floresta Ombrófila Mista, sendo também conhecida 

como floresta de pinheiros ou mata de araucária. Ela é nativa da Argentina e Brasil concentrada 

especialmente nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (ZANDAVALLI; 

STURMER; DILLENBURG, 2008), sendo que centenas de espécies coexistem, mas apenas 

duas espécies do gênero Araucaria vivem na América do Sul: a Araucaria angustifolia, no 

Brasil, Argentina e Paraguai e a Araucaria araucana, no Chile e Argentina.  

Estudos sobre a árvore indicam que estas são consideradas longevas, pois vivem 

aproximadamente entre 149 a 250 anos (COSTA, 2014) é uma árvore perenifólia com 10 a 35m 

de altura e 50 a 120cm de diâmetro a altura do peito (DAP), podendo atingir até 50m de altura 

e 250cm ou mais de diamêtro na idade adulta (DAUDT, 2012). São robustas, perenes, com 

características peculiares e contrastantes as demais árvores, quando jovens apresentam copa de 

forma cônica e quando adultas adquirem forma de taça. Na sua grande maioria, são dióicas, 

mas podem existir indivíduos monóicos e os que sofrem modificação de sexo (COSTA, 2014) 

Conforme Mainieri; Chimelo (1989 apud Leite, 2007), a utilização da araucária é muito 

variada, aproveitando-se quase integralmente: 

• Sua madeira é utilizada na construção civil, movelaria e marcenaria;  

• A resina pode ser utilizada para produção de acetona, terebentina, vernizes e 

outros produtos químicos;  

• Os galhos e refugos servem para lenha e combustíveis de caldeiras;  

• Os nós formados pela inserção dos galhos ao tronco, são usados como fonte de 

energia e como matéria-prima para confecção de peças artesanais, pela sua 

durabilidade, coloração e formas atraentes;  

Devido a sua ampla utilização nas últimas décadas, houve exploração desordenada, que 

levou a espécie a ser inserida na lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção (DAUDT, 

2016). Em menos de 100 anos de exploração, essa floresta foi reduzida a 5% de sua área 

original, e desta, apenas 0,7% pode ser considerada área primitiva (CAPELLA, 2008). Com 

isso surgiram leis, visando a preservação da espécie acarretando em multa em quem descumpri-

las. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) através da sua 

Portaria Normativa DC 20, de 27/09/76 dispõe sobre o abate de pinheiro brasileiro e a colheita 
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do pinhão - autoriza a coleta, transporte, comercialização das sementes a partir de 15 de abril, 

para proteger e preservar a espécie (BRASIL, 1976) e as multas são bases na Lei 12.651, de 25 

de maio de 2012, também conhecida como "código florestal" (BRASIL, 2012). A Portaria nº37 

de 03 de abril de 1992 do Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente (IBAMA) (BRASIL, 1992) e 

a Resolução Conselho Nacional Do Meio Ambiente (CONAMA) nº 317, de 4 de dezembro de 

2002 (BRASIL, 2002) proibiram o corte e exploração das espécies ameaçadas de extinção que 

constam na lista oficial do IBAMA. 

Neste contexto, o pequeno produtor rural buscou a comercialização de produtos não 

madeiráveis para várias espécies florestais ameaçadas de extinção como uma alternativa para 

obter renda extra.  É o caso do pinhão produzido pela araucária. A cultura monoespecífica de 

araucária foi uma maneira que o produtor rural encontrou para “driblar” as restrições impostas 

pela legislação e usufruir das qualidades que a espécie oferece (FIGUEIREDO-FILHO et al., 

2011). 

Considerada uma árvore em extinção, sua semente tem um elevado valor nutricional é 

rica em carboidratos (amido e fibra), proteínas e lipídeos, além de ter baixo índice glicêmico 

Polet (2014 apud Cordenunsi et al., 2004). Estes são encontrados em maior quantidade nos 

meses de abril a junho (OLIVEIRA, 2008), devido a sua sazonalidade, associada ao elevado 

grau de perecibilidade restringe a comercialização do produto principalmente aos meses de 

março a junho (SANTOS et al., 2002). Com a histórica valorização da madeira, notadamente 

tem-se poucos estudos voltado a utilização deste produto na área de alimentos. 

 

4.2. O PINHÃO 

O pinhão é amplamente consumido no estado do Rio Grande do Sul (THYS, 2009), sua 

casca possui cor marrom avermelhada e a polpa, a parte comestível, é muito dura quando crua, 

necessita de um processo de abrandamento de sua textura para permitir o consumo (CAPELLA, 

2008), na Figura 1 é possível se observar a semente de pinhão.  
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Figura 1 - Semente de pinhão 

 

Fonte: Costa (2020). 

 

Antigamente, o pinhão era uma importante fonte de alimentos para as tribos indígenas 

caçadores-coletores-pescadores, que no final do verão ou início do outono, coletavam a 

semente, e este era um dos seus alimentos mais importantes. Após a colheita, ela era desidratada 

para consumo, cozida ou transformada em farinha, com a qual eram elaborados diversos 

produtos (THYS, 2009). 

Além das tribos indígenas que utilizavam o pinhão em suas refeições, nos meses em que 

há pouco alimento nas florestas serve também para os animais silvestres. Estes animais são 

considerados os disseminadores das sementes, segundo Reinert e Bornschein (1998), a gralha-

azul é uma das principais dispersoras, pois transporta as suas sementes para ingeri-las em outro 

local, estocam em ocos de plantas, galhos e quando estas caem no solo, geram uma nova árvore.  

A produção e comercialização do pinhão se dá em sua grande maioria de forma 

extrativista, geralmente clandestina e desorganizada. Para Silveira et al. (2011) a derrubada de 

pinheiros e a falta de empregos formais, faz com que mais pessoas entrem nessa atividade, 

gerando maior disputa e ocasionando a sua extração cada vez mais cedo das árvores, sendo 

colhido precocemente, ainda imaturo, consequentemente quando consumido apresenta péssimo 

gosto. Percebe-se a necessidade de haver uma colheita mais organizada, com toda a segurança, 

devido muitas famílias terem esta como principal fonte de renda, que é restringida a alguns 

meses. Carvalho et al. (2019), em seu estudo, afirma a importância de criar e explorar novas 

receitas simples e nutritivas, que possam se tornar uma opção e oportunidade de incremento de 

renda. 

Atualmente, o pinhão é consumido após cozimento e posterior descascagem (THYS, 

2009). Sua semente tem um elevado valor nutricional considerada fonte de carboidratos (amido 
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e fibra), magnésio, cobre, proteínas, lipídeos além de apresentar baixo índice glicêmico 

(OLIVERA, 2008). 

O pinhão é uma boa fonte de carboidrato, principalmente amido, que é o componente 

presente em maior quantidade na semente (DAUDT, 2016), atualmente se tem diversas 

aplicações para o amido, que vai além de sua função original como fonte de energia, sendo 

utilizado, assim como seus derivados, em quase todas as indústrias (THYS, 2009). 

Na indústria de alimentos e farmacêutica o amido é utilizado para alterar diversas 

características, tais como, textura, aparência, umidade, consistência e estabilidade durante o 

processamento e posterior armazenagem (THYS, 2009). 

Daudt (2012) estudou as propriedades do amido de pinhão visando a sua utilização como 

excipiente farmacêutico. O amido mais utilizado em comprimidos e cápsulas é o amido de 

milho, não havendo até o presente momento, informações quanto ao uso de amido de pinhão e 

nem estudos descritos na literatura que avaliem a sua aplicabilidade. Porém, a autora ressalta 

que os amidos nativos utilizados como excipiente são bons materiais de preenchimento, 

possuem propriedades desagregantes, aglutinantes e são quimicamente inertes, isto é, não 

interagem com os ativos ou outros excipientes, sendo empregados principalmente nas 

formulações de comprimidos e cápsulas. 

Thys (2009), em seu estudo, sobre caracterização e avaliação de amido nativo e 

modificado de pinhão mediante provas funcionais e térmicas, observou que o amido de pinhão 

extraído apresentou um alto grau de pureza e propriedades funcionais diferenciadas frente aos 

amidos nativos comumente utilizados na indústria. Após a extração do amido de pinhão e 

realização das análises, a autora comparou estes dados com os de amido de milho, que é o mais 

utilizado. Observou em suas análises comparativas dos amidos nativos e modificados de pinhão 

e de milho indicaram que:  

• A extração alcalina foi mais eficaz no processo de desproteinização do amido de 

pinhão, assim como na eliminação de lipídeos, realizou também a extração do 

amido de pinhão com água aonde este se tornou mais viável, pois não alterou   

as   características   estruturais   do   grânulo, embora   a   quantidade   de proteínas 

residuais no grânulo tenha sido superior, quando comparada à extração alcalina. 

• Os grânulos do amido de pinhão apresentam uma superfície lisa e formas 

variadas.  

• A modificação ácida do amido causou um aumento na porcentagem de 

transmitância de luz para os amidos de pinhão e milho, para tempos de 

armazenamento similares. 
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• O amido de pinhão nativo possui menor tendência à sinérese, durante 

armazenamento sob refrigeração e maior estabilidade aos ciclos de 

congelamento e descongelamento do que o amido de milho. 

• Os amidos modificados apresentaram baixa estabilidade frente ao congelamento 

e descongelamento. 

• A temperatura de armazenamento influi significativamente no poder de 

inchamento (PI) (sob temperaturas de 60 e 70 °C) e no índice de solubilização 

dos amidos de pinhão e milho nativos. Enquanto, os amidos modificados 

apresentaram menor ponto de inchamento do que os nativos; 

• E a viscosidade máxima do amido de pinhão encontrada foi maior que a do 

amido de milho, sendo ele menos resistente à agitação mecânica à quente. 

Porém, a grande dificuldade encontrada é o descascamento da semente crua, que é 

realizado manualmente. Sendo assim, o seu uso na forma nativa é justificado quando se 

consideram aplicações que requerem menores quantidades de material, como a produção de 

embalagens ativas biodegradáveis ou a sua utilização como veículos em fármacos. A autora 

ressalta também que para a utilização deste amido deve se pensar em formas de tornar o 

processo de descascamento não mais manual, e também realizar um estudo mais aprofundado 

a fim de apontar as vantagens e desvantagens do uso do amido de pinhão na indústria 

farmacêutica, de alimentos e até mesmo química (THYS, 2009). 

O pinhão tem umidade e atividade de água muito altas, facilitando o crescimento de 

fungos durante a estocagem, dificultando a sua comercialização (OLIVERA, 2008). Há pouco 

ou nenhum estudo sobre armazenamento ou processamento do pinhão, consequentemente, este 

produto não é encontrado após a safra (CAPELLA, 2008). Segundo Santos et al. (2002), para 

que o consumo e produção de pinhão se desenvolva, estendendo este hábito alimentar para 

outras regiões e países, faz-se necessário pesquisas sobre o desenvolvimento de técnicas de 

conservação e industrialização, disponibilizando-o nas demais estações do ano. 

Nesse sentido, Olivera (2008), desenvolveu uma mistura para suflê, aonde realizou-os 

com farinha de pinhão cru e cozido. Foi possível observar que as farinhas produzidas com 

pinhão cozido possuem odor e sabor característico de pinhão, o que não acontece com as 

farinhas produzidas com pinhão cru.  Este fato evidência a importância do cozimento no 

desenvolvimento do flavor do pinhão. Para o desenvolvimento dos suflês, a autora elaborou 

quatro formulações, dentre estas as amostras de suflê produzido com farinha de pinhão cozido 

e com pinhão triturado semi-desidratado obteve a maior pontuação, com diferenças 
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significativas em relação às demais, com base na análise sensorial realizada. Com isso é 

possível afirmar que suflê produzido com farinha de pinhão cozido apresenta uma aceitação 

significativamente maior do que suflê produzido com farinha de pinhão cru, e a presença de 

pinhão triturado semi-desidratado tem influência positiva na aceitação do produto.  

Ikeda (2016) realizou uma mescla de farinhas utilizando farinha de pinhão e de arroz 

para a realização de mistura para bolo, tendo como foco pessoas celíacas, pelo fato destes não 

possuírem glúten. Para isso a autora, desenvolveu as misturas com concentrações diferentes das 

farinhas de pinhão e arroz, após elaborou os bolos, as analise físico-químicas e sensorias, com 

base nas suas analises verificou que a farinha de pinhão confere maior estabilidade, concentra 

mais fibras, melhora a textura e diminui a perecibilidade comparando com os produtos 

desenvolvidos somente com farinha de arroz, além do mais, seus bolos tiveram boa aceitação 

pelos provadores. Portanto, a autora destaca que está é uma alternativa para o nicho de mercado 

correspondente aos indivíduos celíacos, uma vez que a farinha de pinhão não contém glúten, 

consequentemente irá agregar valor a sua semente e reduzir a ameaça de extinção desta árvore. 

Capella, Penteado e Balbi (2009) estudaram os aspectos morfológicos e a composição 

química da farinha feita a partir de pinhão cru e cozido. As farinhas obtidas foram caracterizadas 

como boas fontes de fibras, proteínas e lipídios, sendo uma opção tecnológica para o 

processamento do pinhão sob os aspectos químicos e nutricionais. 

Esta seria também uma forma de ampliar o consumo do pinhão, já que o endosperma 

possui alta porcentagem de amido e não é um produto disponível atualmente no mercado. A 

farinha possibilita também a produção de diversos produtos à base de pinhão, como suflês, 

sopas, bolos, biscoitos, molhos, entre outros (OLIVERA, 2008). 

Olivera (2008) avaliou também as formas de aumentar a vida de prateleira desta 

semente, para isso, a autora buscou estudar três formas de armazena-los, em temperatura 

ambiente (25ºC), refrigeração (5ºC) e congelamento (-18ºC), verificando ao passar dos dias o 

que se modificava na estrutura. Foi possível verificar que o pinhão pode ser armazenado durante 

cinco dias a temperatura ambiente, três meses sob refrigeração e, pelo menos, durante oito 

meses sob congelamento sem ter crescimento de fungos, bactérias e sem detecção de 

brotamento, sendo que as características sensoriais permanecem praticamente inalteradas. 

Porém, a autora deste mesmo estudo, ressalta que um dos principais fatores limitantes na sua 

vida de prateleira é o desenvolvimento de fungos, que não acontece sob congelamento e quando 

retirado da câmara fria deve se ter cuidado com o aumento de temperatura, o qual deverá ser 

lento, para evitar que o pinhão agregue umidade do ar. Ela ainda, no final de seu estudo propôs 

operações preliminares para preservar a qualidade das sementes até a comercialização 
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auxiliando na sua conservação, sendo realizado uma recepção, limpeza, seleção, classificação 

e armazenamento, retirando todas as sementes com possíveis falhas, brotamento, crescimentos 

de microrganismos, além disso, destaca também que quanto menor o tempo entre a colheita e 

estocagem maior será a garantia de se ter uma boa conservação. 

 

4.3 ESTUDO COM CONSUMIDOR 

É possível se observar em alguns estudos e até mesmo no próprio marketing que não é 

fácil entender o comportamento de cada consumidor, para assim chegar em uma decisão 

semelhante para que agrade a todos. Com isso é possível destacar que cada pessoa tem seus 

hábitos de selecionar, comprar e usar produtos, serviços ou ideias (VENÂNCIO LUIZ, 2011). 

Para Noronha, Deliza e Silva (2005) a percepção das características de um produto pelo 

consumidor pode ser influenciada por diversos fatores individuais que afetam a percepção dos 

atributos sensoriais, os quais interagem com fatores fisiológicos, comportamentais e cognitivos. 

Conforme os autores, dentre os tais fatores está a expectativa, está exerce papel importante em 

relação ao consumo de produtos alimentícios pois pode beneficiar ou prejudicar a percepção do 

produto pelo consumidor, mesmo antes que ele/ela o experimente. 

A ocorrência de satisfação (ou não) do consumidor com o produto vai depender da 

relação entre o grau da expectativa gerada e da real performance do produto (NORONHA; 

DELIZA; SILVA, 2005). No momento em que os consumidores avaliam novos produtos, eles 

criam expectativas antes de consumi-lo e estas podem ser mudadas com frustações vindas após 

a degustação. Estas expectativas que eram positivas, podem interferir nos demais aspectos a 

serem avaliados.  

Godoy et al. (2018), em seu estudo com consumidor, analisou os hábitos, percepções e 

conhecimentos nutricionais sobre pinhão. Para obter estas informações, realizou uma entrevista 

com 183 consumidores em feiras, supermercados, sacolões e vendedores ambulantes, na região 

de Curitiba, PR, durante a época do ano com produção de pinhão. Este questionário, continha 

questões básicas com: dados sócio demográficos, frequência de consumo, atributos de 

importância e percepção quanto ao valor nutricional. Com base nas respostas, a autora dividiu 

os dados em três segmentos/grupos. O primeiro os consumidores acreditam que o pinhão faz 

bem à saúde, é nutritivo, pode ser consumido por toda a família, sendo um alimento natural, 

entretanto, engorda. Já o segundo grupo, que contém a maior parte dos entrevistados, possuem 

um conhecimento com base nas opiniões gerais sobre o pinhão, os consumidores deste 
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segmento destoam dos demais por identificarem o pinhão como um alimento rico em vitaminas 

e minerais. Enquanto o terceiro grupo com menor número de consumidores, 

predominantemente homens, entendem que o pinhão é um alimento natural que faz bem à saúde 

e pode ser consumido por toda a família. E quanto aos aspectos visuais do pinhão de modo 

geral, selecionam as sementes de maior tamanho, mais volumosas, brilhantes e com tonalidade 

tendendo ao amarelo (mais clara). O consumo é semanal, de preferência à tarde e à noite, 

servido quente.  Portanto, nota-se a falta de informação em relação aos valores nutricionais, a 

sua utilização em outras formas de preparo, que poderão favorecer o aumento do consumo e 

contribuir para a sustentabilidade da araucária no cenário de nossas florestas. 

Como pode ser visto no estudo realizado por Godoy et al. (2018), cada pessoa tem sua 

opinião quanto as características do pinhão, cada pessoa apresenta a sua cultura e consome o 

pinhão conforme aprendeu com seus antepassados, geralmente estes aspectos culturais, 

demográficos e psicológicos, estão ligados no momento de ser avaliado o produto. 

 

4.4 ANÁLISE SENSORIAL 

No atual cenário de mercado cada vez mais competitivo, as indústrias de alimentos 

buscam satisfazer seus consumidores, e os tornar cada vez mais fieis e adeptos a seus produtos, 

conquistando-os sensorialmente. Daí o porquê da analise sensorial ter se mostrado uma 

importante ferramenta nesse processo, envolvendo um conjunto de técnicas elaboradas com o 

intuito de avaliar um produto quanto a qualidade sensorial, em várias etapas do seu processo de 

fabricação. Assim, ela pode ser entendida como sendo uma ciência que objetiva, por meio de 

técnicas minuciosas, estudar as percepções, sensações e reações dos provadores sobre as 

características dos produtos, incluindo sua aceitação e rejeição (BENTO; ANDRADE; SILVA, 

2013). 

 Para Alves (2019) a análise sensorial proporciona um diagnóstico de aceitação ou 

rejeição por parte do consumidor, e através disso se desenvolve estratégias de embalagens, 

rótulos, combinações de cores, sabores e aromas, entre outros fatores. O comportamento do 

consumidor envolve um emaranhado de conceitos aprendidos, vivenciados e até conceitos 

instintivos do próprio indivíduo (DELLA LUCIA, 2008). 

A percepção das características de um produto pelo consumidor pode ser influenciada 

por diversos fatores individuais que afetam a percepção dos atributos sensoriais, os quais 

interagem com fatores fisiológicos, comportamentais e cognitivos, dentro disto temos a 
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expectativa que exerce papel importante em relação ao consumo de produtos alimentícios pois 

pode beneficiar ou prejudicar a percepção do produto pelo consumidor, mesmo antes que ele/ela 

o experimente (NORONHA; DELIZA; SILVA, 2005). Expectativa pode ser definida como o 

conjunto de ideias, sentimentos ou atitudes geradas pelo indivíduo a partir de situações, pessoas 

ou produtos que venham experimentar (NORONHA; DELIZA; SILVA, 2005). Já para Olson 

e Dover (1979, apud Noronha, Deliza e Silva 2005), consideraram a expectativa do consumidor 

relativa a um produto como “ideia pré-concebida, antes de experimentá-lo”. 

Sendo o consumidor o destino final de qualquer produto, torna-se necessário o estudo 

de características sensoriais e não sensoriais para mensurar o quanto as pessoas gostam ou 

desgostam de determinado produto (MAGALHÃES; CAZAL, 2021). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 Os pinhões da safra 2020 foram colhidos no município de Ilópolis/RS que está 

localizado na encosta superior nordeste do planalto meridional, na região alta do Vale do 

Taquari. Os biscoitos foram elaborados em parceria com a padaria e confeitaria JB localizada 

na Rua Linha Quarta, S/n, no município de Anta Gorda, Rio Grande do Sul. neste 

estabelecimento comercial também foram realizadas as análises sensoriais, estudo com 

consumidor, e as demais análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).  

 

5.2 INGREDIENTES 

Os biscoitos para as análises foram elaborados com farinha de pinhão. A farinha de 

pinhão foi obtida conforme descrito por Oliveira (2008). Os pinhões foram colhidos, cozidos e 

congelados a -18ºC. Para a produção de farinha de pinhão, após descongelados em temperatura 

de refrigeração, eles foram descascados manualmente e cortados em semi rodelas uniformes de 

aproximadamente 1 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura. Então foram levadas a secagem a 

85ºC em secador de bandejas durante 10 horas. O produto seco foi moído em liquidificador 

industrial e peneirado em peneira de abertura de 5mm, obtendo-se assim as farinhas. 

Os demais ingredientes foram obtidos em mercado local (Anta Gorda, RS, Brasil). 

 

5.3 PRODUÇÃO DOS BISCOITOS 

 Para as análises do efeito da farinha de pinhão em formulações de biscoitos, 

foram elaboras as seguintes formulações, que podem ser verificadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Formulação dos Biscoitos com 0%. 50%, 75% e 100% de farinha de pinhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021). 

Os demais ingredientes, como: 1 ovo, 50g de manteiga e 10g de açúcar, permanecem 

igual entre todas as formulações. 

Os ingredientes foram misturados manualmente até obtenção de massa lisa e 

homogênea. Em seguida, a massa foi aberta em espessura de 1 cm e cilindros de diâmetro de 5 

cm serão cortados. Os biscoitos foram levados a forno pré-aquecido a 200ºC e ficam por 10 

minutos. Após resfriamento foram armazenados à 20ºC até as análises sensoriais. A Figura 2 

mostra o fluxograma de fabricação dos biscoitos. 

 

Figura 2 - Fluxograma de Fabricação de Biscoitos. 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

 Farinha de Pinhão Farinha de Trigo 

Formulação 1 100g - 

Formulação 2 75g 25g 

Formulação 3 50g 50g 

Formulação Controle - 100g 
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5.3 ANÁLISE SENSORIAL E PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 

Para análise da percepção do consumidor acerca de pinhão, participaram 75 voluntários. 

As análises foram realizadas em espaço reservado dentro da padaria JB com 

funcionários e clientes. Para tanto, um cartaz de convite foi compartilhado pelas redes sociais: 

 

Bom dia. Somos Prof. Voltaire Sant’Anna e a aluna Katry Dall´Acua, coordenadores 

do projeto “Biscoito com farinha de pinhão: análise sensorial e percepção do consumidor”. 

Convidamos você a participar do nosso estudo de análise sensorial de biscoitos com pinhão e 

a percepção do consumidor sobre produtos com pinhão na padaria e confeitaria JB (Rua Linha 

Quarta, S/n). Para evitar aglomerações, mande um e-mail para katrydallacua@gmail.com 

para agendar sua participação até o dia XX de março de 2021. Marcaremos com você para 

comparecer e analisar nossas amostras. Por favor, compareça de máscara, disponibilizaremos 

álcool em gel para a segurança de todos. Você deve ter mais de 18 anos e não ser intolerante 

a lactose nem alérgico a glúten, lactose ou proteínas do leite ou ovos. Fique à vontade para 

rejeitar o convite. Mas, ao responder, você nos ajudará a estudar a qualidade de biscoitos com 

farinha de pinhão. Obrigado! Desde já e ficamos à sua disposição para dúvidas.” 

 

A ficha apresentada no momento dos testes está no Apêndice 1. 

Inicialmente foi avaliada a percepção dos consumidores sobre pinhão e produtos com 

pinhão através de sua expectativa conforme descrito por (RODRIGUES et al., 2017). Para tanto 

os voluntários foram expostos às seguintes palavras: “pinhão” e “produtos feitos com pinhão”. 

A eles foi solicitado que indiquem as 3 primeiras palavras, expressões ou sentimentos que 

viessem a suas mentes para cada uma das palavras. Depois, foi solicitado para classificar essas 

palavras evocadas de (1) menos importante a (10) mais importante. Finalmente, os participantes 

foram convidados a avaliar sua atitude positiva ou negativa para cada palavra relacionada às 

expressões indutoras em uma escala de sete pontos indo de −3 (completamente negativo) a +3 

(totalmente positivo). 

Para os testes de aceitação sensorial, os biscoitos elaborados foram codificados na borda 

do prato com 3 dígitos aleatórios e servidos em pratos plásticos descartáveis. Foi servido água 

potável para consumo entre cada uma das amostras (MININ, 2006; DUTCOSKY, 2009).  

Os voluntários foram perguntados incialmente se conhecem produtos elaborados com 

farinha de pinhão e em seguida foi solicitado que indiquem qual a expectativa de gostar de um 

mailto:katrydallacua@gmail.com
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biscoito de farinha de pinhão, sendo para isso solicitado que deem uma nota de 1 a 7, 

correspondente a “desgostarei muitíssimo” a “gostarei muitíssimo”. 

Após, os avaliadores provaram as amostras apresentadas e atribuiram notas de 1 a 7, 

correspondente a “desgostei muitíssimo” a “gostei muitíssimo”, para diferentes atributos dos 

produtos: aparência, maciez, cor, sabor e aceitação global, usando ficha de análise sensorial 

conforme o Apêndice 1. 

Em seguida foi solicitado que os avaliadores indicassem palavras que expliquem 

sensorialmente sua nota, como mostra o Apêndice 1. Essa abordagem está proposta por Ares et 

al. (2010). 

Os entrevistados foram também questionados sobre seu perfil sociodemográfico apenas 

para fins de caracterização da amostragem. 

 

5.4 ANÁLISES DO BISCOITO 

Para a realização das análises a seguir será utilizado 10 biscoitos, de cada formulação 

citada acima, sendo selecionados de forma aleatória durante sua fabricação. 

5.4.1 Mudança nas dimensões 

Foi calculado a perda de peso dos biscoitos, sendo determinada pela diferença de massa 

antes e após o assamento em balança analítica com precisão de 0,001g. O diâmetro dos biscoitos 

foi determinado com régua de escala milimetrada e espessura com paquímetro (BRITO; 

CEREDA, 2015), 

Para a determinação do volume foi seguido os procedimentos adotados por Alflen 

(2014) pelo método de deslocamento de sementes de painço. Detalhadamente, em uma proveta 

foi medida a massa de sementes de painço para preencher seu volume. Então, amostras de 

biscoito foram adicionadas no meio da proveta e completadas com sementes de painço até seu 

volume completo. A massa de sementes de painço desnecessárias entre o primeiro e o segundo 

teste foi medida e o volume ocupado pelos biscoitos calculados a partir do volume específico 

das sementes. Os resultados então foram expressos em cm3 por biscoito. 
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5.4.2 Análise de cor 

A cor foi determinada através do método CIELab, onde os valores L* (luminosidade) 

flutuam entre zero (preto) e 100 (branco), os valores de a* e b* (coordenadas de cromaticidade) 

variam de -a* (verde) até +a* (vermelho), e -b* (azul) até +b* (amarelo) (GUTKOSKI; NETO, 

2002). As análises foram realizadas no centro do biscoito e em 4 pontos do perímetro do produto 

para o cálculo das médias. 

 

5.4.3 Análise centesimal 

A umidade foi realizada em estufa a 105°C até que as amostras atingissem peso 

constante. Para cinzas, foi realizada incineração da amostra em mufla a 550°C até obtenção de 

cinzas clara de acordo com Instituto Adolfo Lutz (2008). A determinação de proteínas foi 

baseada no método micro Kjeldahl modificado (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), a partir 

de 0,2g de amostra do grão triturado. A amostra foi colocada em micro tubos de Kjeldahl, 

adicionado a mistura catalítica a qual é composta de sulfato de cobre e sulfato de potássio 1:10, 

3ml de ácido sulfúrico concentrado e 6 gotas de óleo de silicone. Após, a amostra foi digerida 

em bloco digestor com temperatura inicial de 50°C e se realizou aquecimentos gradual até 

430ºC. A digestão completa é caracterizada pela coloração esmeralda translúcida, com o auxílio 

de água destilada, o produto da digestão foi transferido para o tubo do equipamento destilador. 

Já em sistema fechado no equipamento, foram adicionados à amostra digerida 20ml de 

hidróxido de sódio 50% e destilou-se por quatro minutos em potência máxima.  O destilado foi 

coletado em erlenmeyer contento 10ml de ácido sulfúrico 0,1. O ácido sulfúrico não 

neutralizado pelo produto da destilação foi titulado com hidróxido de sódio 0,1M, utilizando 

indicador fenolftaleína, usando 6,25 como o fator para o nitrogênio proteico. A determinação 

dos lipídeos foi pelo método Soxhelt. As amostras de biscoitos, em estudo contendo de 3 a 5g 

dos biscoitos triturado, foram acondicionadas em cartuchos de papel filtro no extrator soxhlet, 

contendo hexano e com a tara do seu balão já determinada. As análises foram realizadas em 

duplicatas e mantidas em refluxo por duas horas. Após a extração, o solvente extrator foi 

removido com o uso de evaporador rotatório e, após este, para remoção completa do solvente, 

o óleo foi colocado em estufa à 105 °C. Ao final deste período foram retirados da estufa e 

resfriados até temperatura ambiente em dessecador até a estabilização da temperatura e 

pesados., Para determinação do teor de carboidratos, foi calculado a diferença, 

(g/100gcarboidratos=100 – (umidade+ lipídios + proteína bruta + cinzas). 
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5.4.4 Análise de pH 

Para determinar o pH das amostras foi seguido o método do Instituto Adolfo Lutz (2008) 

com poucas modificações: 10 mL de água destilada foi previamente fervida e resfriada e 

adicionada a 1 g de amostra. O sistema foi misturado após 1 h no escuro, o material foi 

centrifugado (ITR, modelo: 8BT, Brasil) e filtrado em papel Whatman nº 1 e o extrato aquoso 

foi submetido à análise de pH. 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata, e as médias das amostras 

foram comparadas por análise de variância (ANOVA) seguida de teste de Tukey no software 

Microsoft Excel (2010). Diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05.  

As palavras da teoria das representações sociais foram organizadas em planilha de Excel 

e foram contabilizadas em função da sua frequência de aparecimento. Inicialmente, as palavras 

foram padronizadas: i) foram corrigidos erros de português; ii) as palavras foram todas 

colocadas no masculina e no singular; iii) as palavras em forma de adjetivos foram 

transformadas em substantivo. Elas foram categorizadas conforme Rodrigues et al. (2017) e 

Judacewski et al. (2019) em Sentimentos, Aspectos sensoriais, Consumo, Inovação. Então os 

dados foram compilados em gráficos considerando as notas de intensidade de importância e 

atitude. Para minimizar erros de interpretação, foi utilizada metodologia de triangulação para 

categorizar e dimensionar as palavras (RODRIGUES et al., 2017). Dois pesquisadores 

realizaram esse procedimento de forma independente, e um terceiro avaliou a convergência dos 

dados. Esse procedimento foi realizado repetidas vezes até convergência de todas as dimensões 

e categorias das palavras citadas. 

Para a análise da representação social, o ponto de corte de frequência foi considerado 

como metade da frequência da categoria mais frequentemente citada (VERGÈS, 1992), 

enquanto o ponto de corte de importância foi obtido pela média dos critérios de importância em 

todas as categorias (ABRIC , 2003). Palavras mencionadas por pelo menos 10% dos 

participantes foram consideradas as principais para análise posterior (ARES et al., 2010; 

ANDRADE et al., 2016).  
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Os dados de análise sensorial de aceitação foram analisados por ANOVA seguido por 

teste de comparação de médias pelo teste de Tukey, sendo consideradas diferenças 

significativas entre as amostras quando p<0,05. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRAGEM 

O estudo foi realizado com 75 pessoas, sendo 60% (n=45) do sexo feminino e 40% 

(n=30) do sexo masculino, com faixa etária que varia de 18 a 73 anos, destes 31% (n=23) 

possuem ensino médio completo, 29% (n=22) ensino fundamental incompleto e os demais 

possuem ensino fundamental completo (n=32), ensino médio incompleto e ensino superior. 

Se observou no momento da aplicação das fichas sensoriais e o estudo com consumidor, 

que faixa etária de entrevistados com idade mais elevada, tinham uma certa rejeição que muitas 

vezes podem vir das crenças passadas pelos seus antepassados, visam a semente ser consumida 

somente em forma tradicional (cozido em água ou cozido sapecado). Já com faixa etária 

intermediaria, pode-se perceber que possuíam uma maior aceitação de novas formas de 

consumo desta semente.   

6.2 ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS E A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

As palavras mencionadas por pelo menos 10% dos voluntários quando pensam em 

“pinhão” está representada na Figura 3. 

Figura 3 - Palavras mais citadas (mais que 10% de frequência) quando os voluntários pensam 

em “pinhão”. 

 

Fonte: Autores (2021). 
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As palavras mais relevantes para os consumidores para a escolha e decisões relacionadas 

à compra de pinhão são amigos (11%, n=8), família (27%, n=20), bom (29%, n=8), gostoso 

(35%, n=26), saboroso (11%, n=8), inverno (47%, n=35), frio (11%, n=8), pinheiro (13%, 

n=10) e alimento (11%, n=8). Os dados mostram que a compra e/ou consumo de pinhão estão 

ligadas a atributos de consumo em grupos com pessoas próximas como amigos e família, sendo 

um produto com boas características sensoriais hedônicas (bom, gostoso e saboroso). Delormier 

et al. (2009 apud Lima, Neto e Farias, 2015) defendem que o processo de escolha alimentar, na 

maior parte das vezes, não se dá primeiramente pela opção nutricional, mas pelas influências 

do convívio social cotidiano, que podem estar presentes nas relações familiares, mas também 

no local de trabalho, na escola e em outros locais de convivência que permitem trocas e ajudam 

a moldar o sistema alimentar dos indivíduos. 

Pinhão também foi relacionado a frio e inverno, uma vez que a colheita e consumo se 

dão entre os meses de maio a agosto, período de inverno no hemisfério sul.  

Os dados também indicam que os consumidores sabem a origem do pinhão, que é o 

pinheiro.  

Ressalta-se nesses dados a palavra alimento que está relacionada com ato nutricional, 

de nutrição e saúde, diferente de “comida” que está ligada a prazer, status e costumes, um ato 

social (SANTOS, 2005; GOULART et al., 2020). A palavra “comida” também foi citada pelos 

provadores, mas com frequência de 5% (n=4). 

A Figura 4 mostra as palavras mais relevantes para o grupo analisado quando pensam 

em “produtos com pinhão”. 

Figura 4 - Palavras mais citadas (mais que 10% de frequência) quando os voluntários pensam 

em “produtos com pinhão”. 

 

Fonte: Autores (2021). 
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 Os dados mostram que há uma clara mudança de percepção sobre a semente, 

sendo que os entrevistados indicam palavras relacionadas a produtos caseiros como bolo (16%, 

n=12), cozido em água (11%, n=8), cozido sapecado (16%, n=12) e paçoca (29%, n=22). 

Pinhão é um produto utilizado basicamente na culinária do sul do Brasil atualmente, utilizada 

em preparações de refeições rotineiras durante o inverno.  

De forma interessante, os voluntários relacionaram “produtos com pinhão” a algo 

criativo (11%, n=8), diferente (28%, n=21) e inovação (15%, n=11), indicando que o 

processamento de pinhão em forma de novos produtos pode se caracterizar como um produto 

inovador no mercado. Conforme Guerrero et al. (2010), os produtos alimentares tradicionais 

são percebidos como alimentos que são consumidos todos os dias ou com bastante frequência 

pelas pessoas, sendo parte da vida cotidiana e comumente usada, ou ainda associada a 

celebrações e/ou épocas específicas. O autor ressalta que é normalmente transmitida de geração 

em geração, feitos de maneira precisa, com pouco ou nenhum processamento, manipulação 

distinguida e conhecida por suas propriedades sensoriais e associado a uma determinada área, 

região ou país local (GUERRERO et al., 2010). Colaborando com este pensamento, Benincá e 

Sant’Anna (2020) afirmam que alimentos tradicionais são aqueles produzidos com a matéria-

prima e modo de produção ligados à cultura e a tradição de um território, possuindo as 

características daquela determinada sociedade. São produzidos com história, e por isso a 

questão tempo é essencial, de maneira simples, com pouco ou nenhum grau de processamento 

e com a arte do saber-fazer passado de geração em geração pelas famílias.  

Cabe ressaltar também a associação com a árvore A. angustifólia, de onde a semente é 

formada, sabe-se que atualmente é considerada uma espécie em extinção, sua madeira tem um 

grande valor econômico o que ocasionou sua exploração e uma redução drástica das florestas 

de araucária, por isso criar estratégias de interesse econômico do pinhão é uma ferramenta 

eficaz para aumentar os plantios e diminuir a exploração (DANNER; ZANETTE; RIBEIRO, 

2012). Para Guerrero et al. (2010), a palavra inovação associada à comida pode ser definida 

como a adição de ingrediente novo ou incomum, novas combinações de produtos, diferentes 

sistemas de processamento ou procedimentos de elaboração, incluindo embalagem, vindo de 

origens ou culturas diferentes, ser apresentado ou fornecido de novas maneiras e sempre tendo 

validade temporária. 

Quando se trabalha com alimento tradicional, deve se ter em mente uma certa 

insegurança dos entrevistados, devido aos fatores socioculturais. Conforme estudo realizado 

por Guerrero et al. (2010), percebe-se que um aspecto crucial nas atitudes dos consumidores 
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em relação à inovação em produtos alimentares tradicionais foi o tipo de inovação aplicada. O 

autor ressalta que quando as inovações aumentam a segurança, agregam benefícios nutricionais, 

evitando prejudicar as características fundamentais do produto, tendem a ser mais aceitos. 

 

6.2.1 Dimensões e Categorias 

 

As 225 palavras citadas pelos entrevistados foram então dimensionadas e categorizadas 

conforme dados prévios da literatura. A Tabela 2 demonstra a frequência da categoria dentro 

de cada dimensão das palavras citadas. 

Tabela 2 - Dimensões e categorias e frequência de aparecimento. 

Dimensão Categoria Pinhão Produtos com pinhão 

Aspectos culturais Tradição 6 (67%) 1 (50%) 

 
Cultura 3 (33%) 1 (50%) 

Atitudes/sentimentos Positivo 70 (99%) 34 (100%) 

 

Negativo 

Dúvida 1 (1%) 

- 

Consumo Ocasião 40 (69%) 5 (3%) 

 
Utilização/Gastronomia 18 (31%) 144 (97%) 

Natureza Estações do ano 43 (61%) - 

 
Planta 25 (36%) - 

  

Sustentabilidade 

Animal 

- 

2 (2%) 

1 (100%) 

- 

Saúde e nutrição Características Nutricionais 5 (42%) - 

 
Fisiológico 7 (58%) 1 (100%) 

Sensorial 
 

Sabor 

Textura 2 (100%) 

- 

Região de Origem Nacional - 1 (100%) 

Cadeia Produtiva Indústria 3 (100%) - 

  Processamento - 12 (80%) 

Desconhecido Desconhecido - 3 (20%) 

Fonte: Autores (2021). 
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Os dados indicam clara mudança de percepção dos consumidores quando pensam em 

pinhão e produtos com pinhão. Quando pensam em pinhão, os voluntários relacionam de forma 

mais frequente palavras de Aspectos Culturais a Tradição e Cultura, essa percepção é pouco 

vista quando pensam em produtos com pinhão. Comportamento semelhante pode ser observado 

para a dimensão Sensorial e suas categorias e Região de Origem e suas categorias. 

Natureza e suas categorias e Saúde e Nutrição e suas categorias foram majoritariamente 

citadas quando os voluntários pensam em pinhão, mas não em produtos com pinhão. 

Comportamento contrário ocorre para palavras relacionadas a Cadeia Produtiva, citadas apenas 

quando pensam em pinhão.  

Atitudes e Sentimentos Positivos são comuns quando se pensa nas diferentes 

exposições. 

 

6.2.2 Teoria das Representações Sociais 

 

A Figura 5 mostra a distribuição das palavras citadas por ao menos por 10% dos 

entrevistados quando pensam e pinhão (Figura 5A) e produtos com pinhão (Figura 5B) pela 

visão da teoria das representações sociais. 

Figura 5 - Distribuição das palavras citadas por ao menos 10% dos entrevistados em relação a 

sua frequência e importância quando pensam em pinhão (A) e produtos com pinhão (B). 

Fonte: Autores (2021). 

O núcleo central (quadrante relacionado a alta frequência e alta importância) é um 

componente fundamental que é compartilhado coletivamente e caracterizado pela coerência, 

A B 



35 
 

estabilidade que o solidifica e o torna resistente à mudança (ABRIC, 2003). Elementos nessa 

zona são independentes dos contextos (ABRIC, 1994), e correspondem a características não 

negociáveis socialmente associadas ao objeto (MOSCOVICI, 1993). Pode-se observar que 

nenhuma das palavras citadas se encontram nessa condição, indicando que, entre os voluntários, 

não há percepções altamente fundamentadas sobre pinhão ou produtos sobre pinhão que possam 

ser consideradas solidificadas para a percepção do consumidor. 

Essa é uma constatação importante, decorrente do experimento realizado pelo presente 

trabalho. Indica que há entre os consumidores condições propícias para apresentação ou 

indução a novas percepções, já que as manifestadas na entrevista ainda não se encontram 

solidificadas em suas mentes. 

As zonas periféricas (de baixa importância, independente da sua frequência) expressam 

experiências bastante particulares e contextualizadas, que os indivíduos associam 

condicionalmente ao objeto de representação (MOLINER, 2016). Para pinhão, “inverno” (de 

alta frequência e baixa importância) se encontram na zona periférica. Para produtos com pinhão, 

“cozido sapecado” (de baixa frequência e baixa importância) se encontram na zona periférica. 

O que nos diz que esses não são fatores relevantes e, portanto, podem facilmente desaparecer 

da representação daquele grupo social (RODRIGUES et al., 2017). 

A maioria das palavras citadas por ao menos 10% dos entrevistados se encontra na zona 

de elementos contrastantes (de alta importância e baixa frequência), tanto para pinhão e 

produtos com pinhão. Está zona representa os elementos que foram considerados importantes 

por um determinado número de pessoas, podendo caracterizar um subgrupo (ANDRADE; 

TEIBEL, 2011) minoritário que possuem uma representação diferenciada e uma relação 

igualmente estreita com o núcleo central (VIEIRA, 2018), ou seja, também chamados 

elementos de contraste ao núcleo (SMITH, 2010). Para pinhão “bom”, “gostoso”, “saboroso”, 

“alimento”, “família”, “amigos” e “pinheiro”, tem divergência de pensamentos, para alguns 

voluntários traz sentimentos, sensações no momento de consumo, enquanto para outros é 

lembrado em momentos de união, de estar com pessoas conhecidas. Já para produtos com 

pinhão também se observa essa divergência de pensamentos, “bolo”, “cozido em água” e 

“paçoca”, sendo lembrado em como utilizar está semente em pratos simples do cotidiano e 

trazendo sensações no momento de consumo, e quando citam “inovação”, “criativo” e 

“diferente” relacionam com algo novo e pouco conhecido, que têm grande aceitação por parte 

dos entrevistados e expressam atitude positiva.  

Com esse resultado, pode-se deduzir que os consumidores entrevistados ainda não 

conhecem, ou ainda não lhes ocorrem outras formas de consumir pinhão, a não ser em preparo 
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caseiro, conforme mencionado. Além disso, as palavras de maior frequência foram citadas com 

baixa importância, e nesse caso não seriam fatores relevantes e poderiam facilmente 

desaparecer da representação do grupo social dos entrevistados. Assim, os resultados indicam 

que os entrevistados estão aptos, ou com a abertos, para conhecer novos produtos, novas 

sensações e, consequentemente, novas concepções. 

Além disso, mesmo com todas as mudanças dos hábitos alimentares, com o surgimento 

da industrialização dos alimentos, percebe-se que os consumidores tendem a ter uma certa 

rejeição a alimentos processados, pois para eles estes possuem menor valor nutricional, quando 

comparados alimentos tradicionais. Como pode ser visto no estudo de Balem, et al. (2017), ao 

verificar que os consumidores, mesmo preferindo alimentos processado por serem mais 

práticos, têm a percepção de que estes têm qualidade inferior aos produtos naturais ou 

processados artesanalmente.  

Para modificar produtos tradicionais, nota-se nos estudos Guerrero et al. (2010) e 

Goulart, Viana e Lucchese-Cheung (2020), que quanto menos alterações possíveis em suas 

características, mantendo as semelhanças ao tradicional, estes, tendem a ser mais aceitos pelos 

consumidores. 

Dessa forma, por se tratar-se de uma semente tradicional, associada ao cotidiano dos 

consumidores, pode-se argumentar que a forma mais eficaz de mudar a sua concepção seria 

através de produtos com pinhão, elaborados artesanalmente, com apelo às propriedades da 

matéria-prima, ao artesanal/orgânico e ao convívio entre amigos e familiares, relacionados ao 

frio e à tradição, estimulada pelo turismo.  

 

6.3 ANÁLISE SENSORIAL 

A satisfação do consumidor está altamente relacionada com expectativa, entretanto, 

confirmação ou desconfirmação da expectativa também vem sendo relacionada com aceitação 

e/ou qualidade percebida em produtos alimentícios (NORONHA; DELIZA; SILVA, 2005). A 

Figura 6 mostra a relação das primeiras palavras citadas quando os voluntários pensam em 

pinhão e sua relação com a expectativa de provar um biscoito feito com farinha de pinhão.  

 

 

 



37 
 

Figura 6 - Relação das primeiras palavras relacionadas a pinhão com a expectativa dos 

provadores em relação a provar um biscoito com farinha de pinhão. 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

Os dados mostram que há relação significativa (p<0,05) das primeiras palavras 

relacionadas a pinhão e sua expectativa em relação a provar um biscoito com a farinha da 

semente. As palavras citadas inicialmente dos provadores (alimento, amigos, araucária, bom, 

comida, cozido sapecado, cultura, família, gostoso, inverno, pinheiro e saboroso) estão 

relacionados com uma expectativa positiva (de gostar a gostar muitíssimo) em relação ao 

produto feito com a farinha do pinhão. As respostas neutras em relação a expectativa (nem 

gostarei nem desgostarei) estão relacionadas com palavras de Araucária, bom, gostoso e 

inverno. Destaca-se aqui que 100% (n=2) dos que citaram “alimento” como primeira palavra 

que veem a mente tinham a expectativa de que gostariam muito ou muitíssimo do produto. Já 

aqueles que citaram “comida”, 100% (n=2) tinham a expectativa de que gostariam ou gostariam 

muito. Aos que citaram “araucária” 100% (n=3) possuíam uma expectativa de nem gostarei 

nem desgostarei (neutra) a gostarei. Enquanto que quem citou “pinheiro” 100% (n=3), tinham 

uma expectativa de que gostariam muito ou muitíssimo, mesmo que essas palavras possuam 

um sentido singular a expectativa variou quando citadas por alguns entrevistados. Quando 

citaram “amigos” 100% (n=2) expressam a expectativa de que gostariam muito ou muitíssimo. 

Ao mencionarem 100% (n=7) “família” a expectativa variou de gostariam a gostariam 

muitíssimo, no momento em que mencionaram situações de consumo da semente em grupo de 

pessoas conhecidas, percebe-se que a expectativa era positiva. Já quando associaram a 
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sensações após o consumo como “bom” 100% (n=8) a expectativa variou de nem gostariam 

nem desgostariam a gostariam muitíssimo e o mesmo aconteceu quando citaram “gostoso” 

100% (n=6), nota-se que as expectativas se mantiveram semelhantes, com variações de neutras 

a positivas. 

A expectativa dos provadores não se relacionou estatisticamente (p>0,05) com nenhum 

dos demais dados (com primeiras palavras relacionadas a produtos com pinhão; aparência, 

sabor, aceitação global dos biscoitos), indicando que não há padrão da expectativa com outras 

características da amostragem. 

A comparação da expectativa com a realidade sensorial de todas as amostras e atributos 

analisados pode ser observada na Figura 7.  

Figura 7 - Análise de Fator Múltiplo dos atributos dos biscoitos de farinha de pinhão. 

 

Fonte: Autores (2021). 

Os dados mostram que 78,5% dos dados são explicados pelas duas dimensões analisadas 

pela Análise de Componentes Principais (64,2% pela dimensão 1 e 14,5% pela dimensão 2), 

indicando adequada relação matemática entre os fatores (MININ, 2013). Os resultados indicam 

que a expectativa era diferente da realidade sentida pelos provadores em todos os atributos 

analisados. Aparência, cor, sabor, maciez e aceitação global se agrupam na análise de dados, 

indicando comportamento similar entre todas as amostras. Os vetores que representam os 

atributos dos biscoitos convergem, possuem comprimentos semelhantes, ou seja, variâncias 

semelhantes e ângulos aproximados, o que denota uma certa correlação entre as variâncias 

desses atributos. O mesmo não ocorre com a “Expectativa”, cujo vetor possui comprimento 

menor e, portanto, menor variância, além de ângulo maior, o que denota que a sua variância 

não se correlaciona com a variância dos atributos dos biscoitos. Esse resultado se justifica pelo 
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fato de que a expectativa dos provadores foi manifestada antes de provarem as amostras, de 

forma que a variação desses dados só foi influenciada pela diferença entre os provadores e não 

pelos atributos ou pelas possíveis diferenças entre as amostras.  

A Figura 8 mostra o comportamento da expectativa em relação às formulações testadas 

e cada atributo. 

Figura 8 - Relação da adição de farinha de pinhão com a aceitação dos diferentes 

atributos dos biscoitos. 

 

Fonte: Autores (2021) 

Os dados da Figura 8 mostram que a expectativa dos produtos foi similar a aparência e 

cor dos biscoitos sem a adição de farinha de pinhão (formulação com 0% de farinha de pinhão). 

Já a maciez, o sabor, aceitação global para amostras sem o produto de pinhão receberam notas 

de aceitação menores que a expectativa global dos provadores. Os dados também mostram clara 

redução da aceitação de todos os atributos quando há aumento da adição de farinha de pinhão 

nas formulações. A Tabela 3 mostra em detalhes o comportamento e suas relações estatísticas. 
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Tabela 3 - Resultado do teste de análise sensorial dos biscoitos com pinhão 

  Aparência Maciez Cor Sabor Aceitação Global 

0% 5,76 ± 1,07a 5,46 ± 1,22a 5,84 ± 1,16a 5,57 ± 1,19a 5,28 ± 1,47a 

50% 5,53 ± 1,31ab 5,17 ± 1,41ab 5,57 ± 1,23ab 5,4 ± 1,37a 5,11 ± 1,46a 

75% 5,29 ± 1,31bc 4,85 ± 1,49b 5,37 ± 1,33bc 5,23 ± 1,47ab 4,93 ± 1,48a 

100% 5,01 ± 1,90c 4,89 ± 1,85b 5,12 ± 1,67c 4,92 ± 1,81b 4,89 ± 1,94a 

a,b,c diferentes letras sobrescritas indicam diferença significativa entre as amostras (p<0,05). 

Fonte: Autores (2021). 

Nos atributos de aparência, maciez e cor, através das suas médias e desvio padrão, pode 

se afirmar que teve diferença significativa (p<0,05) entre as amostras que apresentam 

concentração de 75% e 100% farinha de pinhão, ao compararmos com a amostra controle, de 

farinha de trigo. Ainda, cabe ressaltar que nas formulações de 0% e 50% de farinha de pinhão 

não se teve diferença significativa (p>0,05). Quanto ao sabor, as formulações de 0%, 50% e 

75% não diferiram significativamente (p>0,05), enquanto a amostra que continha 100% de 

farinha de pinhão diferiu significativamente (p<0,05) das que continham 0% e 50%. 

Para todos os atributos avaliados de maciez, sabor, aparência e cor nota-se que os 

entrevistados esperavam ser semelhante a um biscoito com 0% de farinha de pinhão (Figura 8). 

Aos atributos de aparência e cor, com o aumento da farinha de pinhão, pode-se perceber 

mudanças na coloração dos biscoitos, isto pode ter sido um dos fatores que acarretaram a 

redução da aceitação, podem ser visualizadas na Figura 9. 

A Figura 9 mostra os biscoitos de farinha de pinhão, após o assamento, e as suas 

diferenças entre aparência e cor. 

Figura 9 - Biscoitos de farinha de pinhão 0%, 50%, 75% e 100%. 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Quanto a redução da aceitação da maciez, uma possível afirmação seria, que a amostra 

controle (0% de farinha de pinhão) possui em sua constituição farinha de trigo  que possui 
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glúten, principal componente estrutural de massas contendo farinha de trigo ou cereais 

compostas por essa proteína, que contribui com os parâmetros de elasticidade das massas 

(IKEDA, 2016), assim permite uma boa expansão e distribuição das bolhas de gás dentro da 

massa, resultando em um produto volumoso e de boa textura (BORGES, 2009). E conforme foi 

se adicionando farinha de pinhão, que não contém glúten, resulta em perda da maciez dos 

biscoitos. 

Já com o aumento das concentrações de farinha de pinhão os voluntários passaram a 

rejeitar o seu sabor (Figura 8) e reduzir a aceitação global. 

Para Guerrero et al. (2010), ao verificar a inovação em produtos tradicionais afirma que 

o sabor deve se permanecer original. Ao se discutir sobre os atributos sensoriais de aparência, 

maciez, cor e sabor em biscoitos com farinha de pinhão, nota-se que quanto mais próximo da 

amostra controle, representada por 0% de farinha de pinhão, verifica-se que a formulação que 

continha 50% de farinha de pinhão se torna mais aceita, por não alterar o sabor. 

Resultados semelhantes foram encontrados Guerrero et al. (2010) e Goulart, Viana e 

Lucchese-Cheung (2020). Já quanto às formulações que continham 75% e 100% de farinha de 

pinhão essas se tornaram menos aceitas pelos voluntários, devido à farinha de pinhão que não 

possui glúten em sua constituição, deixando os biscoitos mais firmes, consistentes, modificando 

as características que os entrevistados já tinham em mente sobre biscoitos. Porém, ao se 

verificar, estatisticamente a aceitação global, percebe-se que as formulações não possuem 

diferença significativa (p>0,05) entre elas. 

Quanto a redução da aceitação global, um dos fatores para isto, se deu pela adição de 

farinha de pinhão, outro fator avaliado para justificar esta rejeição pode ser entendida na Figura 

10. 

Após a degustação dos biscoitos foi solicitado que os entrevistados avaliassem as notas 

dadas aos atributos (aparência, sabor, cor, maciez e aceitação global) em apenas uma palavra. 
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Figura 10 - Relação das palavras evocadas após a degustação dos biscoitos de farinha pinhão 

com a aceitação global dos provadores. 

 

** 1 “desgostaram muitíssimo”, 2 “desgostaram muito”, 3 “desgostaram”, 4 “nem gostaram, nem desgostaram”, 

5 “gostaram”, 6 “gostaram muito” e 7 “gostaram muitíssimo” 

Fonte: Autores (2021) 

 

Os dados mostram que há relação significativa (p<0,05) das palavras com a aceitação 

global. Destaca-se que, para os voluntários que deram notas de 4 (nem gostaram nem 

desgostaram) a 1 (desgostaram muitíssimo) se obteve uma justificativa para esta aceitação, de 

negativa (desgostaram muito) a neutra (nem gostaram nem desgostaram).  

Os entrevistados que deram nota 4 (nem gostaram nem desgostaram) a aceitação, 

verificasse que 87% (n=7) desgostaram muito a nem gostaram nem desgostaram, enquanto que 

13% (n=1) avaliaram os biscoitos de pinhão como diferente (esta palavra foi avaliada com uma 

atitude positiva). Já os que deram nota 3 (desgostaram), 100% (n=4), avaliaram como 

desgostaram e nem gostaram nem desgostaram dos biscoitos. Quanto aos que deram nota 2 

(desgostariam muito) 100% (n=3), justificaram como desgostaram muito e desgostaram. Os 

que deram nota 1 (desgostaram muitíssimo) 100% (n=5) para aceitação, alegaram que 

desgostaram e nem gostaram nem desgostaram dos biscoitos. 

Outros fatores que podem ter levado a redução da aceitação, é o desenvolvimento de um 

biscoito (consumido como lanche) a partir de uma semente tradicional, onde se possui uma 

cultura quanto a sua forma de consumo, ressalta-se também que a expectativa dos entrevistados 

era degustar biscoitos semelhantes ao pinhão (Tabela 3), isto, pode ter sido um dos fatores que 

levou a uma expectativa elevada (Figura 7). 
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Guidolin (2016) estudou a caracterização da estrutura fina do amido de sementes de 

pinhão e produção de extrusados, em sua análise sensorial constatou que para os atributos de 

cor, sabor, textura os snacks de pinhão de maiores índices de expansão e crocância tendem a 

ser mais aceitos, e quanto ao atributo de aceitação global não obteve diferença 

significativamente entre si. O mesmo foi verificado no presente estudo.  

Bezzerra et al. (2006) elaborou pães com 0%, 5%, 10% e 25% de farinha de pinhão, e 

utilizou escala hedônica estruturada (1 a 9) para analise sensorial, onde se observou que o 

tratamento não apresentou diferença significativa (p>0,01). O autor ressalta que o aroma e o 

sabor foram considerados agradáveis pelos provadores principalmente no caso do pão de 25% 

de farinha de pinhão. 

Enquanto que Acorsi et al. (2008), estudou a viabilidade do processamento de biscoitos 

com 0%, 5%, 10% e 20% de farinha de pinhão, portanto, não houve diferença significativa 

(nível de 5% de significância) para índice de aceitação entre os biscoitos. E o autor afirma que 

o sabor foi considerado agradável pelos provadores principalmente o biscoito com 10% de 

farinha de pinhão. 

Percebe-se que a aceitação não diferiu significativamente (p>0,05) no presente estudo e 

nem nos demais citados acima. Enquanto que os atributos de aparência, cor, maciez e sabor nos 

estudos de Bezzerra et al. (2006) e Acorsi et al. (2008) não apresentaram diferença significativa. 

Já neste trabalho se observa diferença significativa, o que pode explicado pela variação de 

concentração de farinha de pinhão nos produtos elaborados. 

A avaliação da expectativa dos consumidores, em relação aos biscoitos de farinha de 

pinhão, é questão de interesse do presente estudo. Então foi feita uma comparação entre 

“Expectativa” e “Aceitação Global”, que pode ser visualizada na Figura 11, que apresenta 

detalhadamente esse resultado. 
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Figura 11 - Análise e comparação entre “Expectativa” e “Aceitação Global” para os 

biscoitos de farinha de pinhão 

Fonte: Autores (2021). 

 

Cabe ressaltar que a expectativa dos provadores em relação ao produto foi manifestada 

uma única vez, antes dos mesmos provarem as amostras. Dessa forma, ela se refere ao produto 

“biscoito de farinha de pinhão” e não aos diferentes tratamentos, o que justifica o fato da 

avaliação da “Expectativa” manter-se constante, sem variar entre as amostras. Por outro lado, a 

“Aceitação Global” refere-se a cada amostra, avaliada nos atributos definidos para a presente 

pesquisa. O resultado observado mostrou que todas as amostras obtiveram avaliação de 

“Aceitação Global” abaixo da expectativa dos provadores. 

Entretanto, há de se inferir que mesmo abaixo da expectativa, a “Aceitação Global” para 

todas as amostras obteve uma avaliação mediana em torno de 5 (gostei) para uma escala de 1 

(um) a 7 (sete), o que segundo Dutcosky (2013), é um resultado satisfatório para um produto 

novo. Outro aspecto a ser considerado é que a expectativa dos provadores, em relação ao 

produto, talvez estivesse relativamente elevada, em função dos sentimentos que o pinhão 

despertou nos entrevistados, em detrimento das palavras por eles evocadas, pois o lançamento 

de novos produtos, segundo Tuorila & Hartmann (2020), requer uma profunda compreensão da 

percepção do produto e de traços do consumidor, que determinam rejeição ou aceitação. Há 

também a possibilidade de que biscoito não seja um alimento condutor de propriedades 

benéficas para o consumidor, por percepção e associação a produtos industrializados, intensos 

em sabor. Nesse sentido, estudo realizado por Jung et. al. (2020), demonstrou que gomas de 

mascar, mesmo com apelo nutricional, não induzem os consumidores a abdicar do sabor de seu 

agrado.  No caso do biscoito, ainda há de se considerar que pode ser um tipo de produto para o 
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qual a marca tenha significativa influência.  Estudo realizado por Ares et. al. (2010) constatou 

que para produtos como pães e cream cheese a marca influenciou significativamente as escolhas 

dos consumidores, enquanto que para iogurtes essa influência não foi observada. 

Portanto, a expectativa dada a cada palavra quando pensam em pinhão, varia conforme 

cada entrevistado, que para alguns destes, estas palavras tem uma maior importância, 

associando estas a sentimentos, atitudes e até mesmo situações de vida. 

 

6.4 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS  

6.4.1 Mudanças nas Dimensões 

Tabela 4 - Redução de tamanho, perda de peso, volume dos biscoitos com 0%, 50%, 75% e 

100% de farinha de pinhão. 
 

Antes do Assamento Após o Assamento  
0% 50% 75% 100% 0% 50% 75% 100% 

Peso (g) 26,2 ± 

0,84a 

26,4± 

0,55a 

26,4± 

2,19a 

25± 

0,7a 

25± 0,71a 23,4 

±0,55ba 

20,4± 

2,19cb 

19,2 

±1,30c 

Altura 

(cm) 

0,98 

±0,04 a 

1,02± 

0,08 a 

1,02± 

0,11 a 

0,98± 

0,04 a 

0,96±0,09 0,8± 

0,07 

0,8± 

0,1 

0,94± 

0,09 

Diâmetro 

(cm) 

4,34± 

0,09 a 

4,42± 

0,08 a 

4,28± 

0,24 a 

4,42± 

0,28 a 

4,36± 

0,26 a 

4,48± 

0,15 a 

4,46 ± 

0,34 a 

4,22± 

0,11 a 

Volume 

(cm3) 

- - - - 32 28 30 33 

Espessura 

(cm) 

- - - - 1,42 ± 

0,12 a 

1,39 ± 

0,01a 

1,49 ± 

0,04 a 

1,4 ± 

0,05 a 
abc diferentes letras sobrescritas indicam diferença significativa entre as amostras (p<0,05).  
Fonte: Autores (2021). 

Observa-se que seu peso reduziu devido ao assamento, com perda de umidade. A sua 

altura obteve uma leve diminuição. Já para o diâmetro os biscoitos com 0%, 50% e 75% de 

farinha de pinhão obtiveram uma leve expansão, enquanto que o 100% de farinha de pinhão 

apresentou pequenas perdas. O fator que deve ser levado em conta em relação ao seu 

crescimento, está diretamente relacionado com as concentrações de farinha de trigo que possui 

em sua constituição as proteínas (gliadina e glutenina) que formam o glúten e este é responsável 

por dar características interessante em produtos de panificação. O glúten confere capacidade de 

absorção de água, viscosidade, elasticidade às massas (WIESER, 2007 apud NOGUEIRA; 

GUIMARÃES; ARAUJO; SOARES, 2020) e responde pela capacidade da massa formada de 

reter o dióxido de carbono produzido durante a fermentação (VILELA, 2013). A autora ainda 
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complementa, a rede de glúten tem papel crítico na formação e crescimento da massa e na 

sustentação do produto final desejado. Já a farinha de pinhão não possui em sua constituição 

glúten e a mesma questão pode ser visualizada para o peso dos biscoitos, pela capacidade do 

glúten em absorver água o biscoito que continha 100% de farinha de pinhão se deferiu 

significativamente (p<0,05) dos que continham 0% e 50% de farinha de pinhão. Portanto, pode 

se dizer que as perdas de peso e o não crescimento dos biscoitos de farinha de pinhão, está 

relacionada com a falta do glúten, comparando com as demais formulações. Além do mais, isto 

afeta diretamente o seu rendimento final. Não se obteve um crescimento significativo dos 

biscoitos testados, pois possivelmente em suas formulações não continham fermentos 

(biológico e químico) e bicarbonato de sódio que normalmente são utilizados.  

O seu volume manteve-se semelhante entre as amostras. Quanto à espessura, realizada 

com paquímetro, quando comparada com a altura inicial dos biscoitos, percebesse que ocorre a 

uma expansão dos biscoitos. Outro ponto interessante é que mesmo a formulação que contém 

100% de farinha de pinhão não se diferiu significativamente (p<0,05) da formulação que 

continha 0% de farinha de pinhão. 

 

6.4.2 Análise de Cor 

A Tabela 5 mostra os valores dos parâmetros de cor analisados dos biscoitos. Os valores 

L* indicam eixo principal (preto = 0 ao branco = 100); valores de a* (verde (-) ao vermelho 

(+)) e valores de b* (azul (-) ao amarelo (+)) (FERREIRA; SPRICIGO, 2018). Também foi 

calculado os valores do croma (C*) que indica o grau de saturação ou intensidade da cor, ou 

seja, a pureza da cor em relação ao cinza, o croma varia de 0 (cores neutras: branco, cinza e 

preto) a 10 (cores mais vivas) em incrementos de duas unidades (GUIMARÃES, 2016). 

Tabela 5 - Análise de cor dos biscoitos com 0%, 50%, 75% e 100% de farinha de pinhão. 

  L* a* b* C* 

0%   75,39 ± 0,10a - 2,17 ± 0,028 a   45,90 ± 0,37 a 45,95 ± 0,37 a 

 50%  60,34 ± 8,39 a  - 0,23 ± 0,12b   34,67 ± 4,06b 34,68 ± 4,06b 

75%   62,70 ±0,53 a 0, 54 ± 0,11c 39,92 ± 0,19 ab 39,93 ± 0,19 ab 

100%     57,88 ± 0 a 4,12 ± 0,04d 39,58 ± 0,14 ab 39,79 ± 0,14 ab  

a,b,c,d diferentes letras sobrescritas indicam diferença significativa entre as amostras (p<0,05). 

Fonte: Autora (2021) 

Os dados mostram que há diferença significativa (p<0,05) entre as amostras, nas 

coordenadas a*, b*, C*. Já na coordenada L*, na luminosidade, não apresenta diferença 
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significativa (p<0,05) entre as amostras, pelos valores expressos tendem a ficarem mais 

próximas do branco. Na coordenada a*, as formulações de 0% e 50% de farinha de pinhão 

tendem a ficarem próximas ao verde (-), enquanto as formulações de 75% e 100% de farinha 

de pinhão apresentam coloração mais próximas ao vermelho (+). Já para a coordenada b*, 

percebesse que há diferença entre as amostras 0% e 50%, estas tendem a ficarem em pontos 

diferentes nas linhas, porém todas ficam próximas a coloração amarela (+). 

Os valores encontrados para o Croma (C*) foram altos, indicando uma maior saturação, 

o que é representado por cores mais vivas. Pode-se dizer que os biscoitos apresentam coloração 

mais brilhantes. Guimarães (2016), Segundo Guimarães (2016) verificou que o índice croma 

foi fortemente influenciado pelos valores b* seguindo a mesma tendencia.  

Barros et al. (2020), encontrou para sua formulação de 30% de farinha de pinhão, 

valores de L* altos, próximos ao branco. O autor também verificou que as formulações que 

continham 70% e 100% de farinha de pinhão apresentaram valores de a* com desvio para o 

vermelho, indicando coloração mais escuras próximas ao marrom, e para as coordenadas de b* 

os valores indicaram amostras com forte tendência a coloração amarelada. 

 

6.4.3 Análise Centesimal 

Os resultados encontrados para umidade determinada em base seca, proteína, lipídeos, 

cinzas e carboidratos foram determinados em base úmida, nos biscoitos, podem observados na 

tabela 6 abaixo. 

Tabela 6 - Análise da Composição Centesimal dos Biscoitos com 0%, 50%, 75% e 

100% de farinha de pinhão 

  Umidade (%) Proteína (%)    Lipídeos (%) Cinzas (%)  Carboidratos (%) 

0% 13, 68 ± 3,81a 6,2 ± 0,30a 31,27 ± 2,45a 0,56 ± 0,01a 48,29 

50% 22,24 ± 0,46b 6,06 ± 0,05a 21,54 ± 0,48b 1 ± 0,02b 49,16 

75% 23,33 ± 0,17b 4,67 ± 0,07b 22,86 ± 0,33cb 1,27 ± 0,08c 47,87 

100% 16,66 ± 0,29b 3,95 ± 0,23c 27,38 ± 0,56abc 1,38 ± 0,06c 49,37 
a,b,c,d diferentes letras sobrescritas indicam diferença significativa entre as amostras (p<0,05). 

Fonte: Autora (2021). 

A quantificação de umidade determinou o teor de água e demais constituintes voláteis 

presentes nas amostras (IKEDA, 2016). Para esta análise, a formulação que continha 0% de 

farinha de pinhão se deferiu significativamente (p<0,05) das demais formulações. Outro ponto 

a ser destacado é que com a adição de farinha pinhão nas formulações de 50% e 75%, 

encontram-se valores maiores para umidade. Já a formulação que continha 100% de farinha de 
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pinhão os valores de umidade apresentaram-se menor. Pode se dizer que as formulações mistas 

possuíram um teor de umidade maior. É válido ressaltar que a umidade é uma das responsáveis 

por ocasionar a deterioração em alimentos, portanto, trata-se de uma propriedade que deve ser 

controlada para evitar contaminações microbiológicas (IKEDA, 2016). Observa-se que os 

biscoitos que possuem farinha de pinhão apresentam resultados maiores para o teor de umidade, 

uma possível explicação seria pela sua semente possui teores de umidade em torno de 50,5% 

(TACO, 2011), 55% (FLOWER, 2018), devido a isto, há a necessidade de se ter um processo 

controlado de extração de umidade da farinha de pinhão. 

A análise de proteína, foi determinada por meio de nitrogênio, pelo método de Kjeldahl. 

Os dados mostram diferença significativa (p<0,05) entre as formulações, para a amostra que 

continha 100% de farinha de pinhão o valor ficou semelhante ao encontrado por Capella (2008) 

para farinha de pinhão que foi de 3,14%. Percebesse também que a formulação que continha 

0% e 50% de farinha de pinhão, possuem um teor de proteína maior, isto se dá devido a farinha 

de trigo possuir concentrações elevadas, em média os grãos de trigo possuem 14,3% de proteína 

bruta (VANIER, 2018). 

A farinha de pinhão apresenta menores concentrações de proteína, o fator que pode ser 

considerado é por não apresentar glúten, quando comparados com a farinha de trigo, onde as 

proteínas insolúveis formadoras do glúten representam 85% do teor de proteínas totais (IKEDA, 

2016). Borges et al. (2006), relata que as proteínas formadoras do glúten absorvem considerável 

quantidade de água durante o processo de amassamento. Além disso, a farinha de pinhão 

apresenta menor retenção de água, este processo, ocorre quando se tem um teor de fibras 

elevado (PORTE et al., 2011), o que não ocorre com a farinha de pinhão, pois apresenta 

concentração de amido maior. 

Para lipídeos a análise foi realizada por meio de Soxhlet, o solvente utilizado para 

extração foi hexano. Observa-se que os valores ficaram elevados isso se dá devido a 

concentração de gordura presente nas formulações testadas. Romko e Schnitzler (2018), ao 

verificarem o teor de lipídeos em seus biscoitos com farinha de pinhão e farinha residual do 

processo de extração de amido de pinhão, encontraram valores de lipídeos 18,82%. O presente 

trabalho encontrou valores mais elevados. 

A análise de cinzas quantificou o resíduo inorgânico restante da queima das  

amostras (IKEDA, 2016). Com isto, foi possível identificar os minerais presentes nas 

formulações dos biscoitos elaborados. Observa-se que conforme foi se adicionando farinha de 

pinhão se tem um aumento do teor de cinzas, isto se dá pela concentração de minerais 

encontrados no pinhão (TACO, 2011/pg. 67) e pelo seu processamento mínimo para obtenção 
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da farinha. Já para a farinha de trigo de tem um processamento maior para sua obtenção e se 

tem variações das quantidades de minerais (TACO, 2011/ pg. 32). O mesmo foi verificado por 

Ikeda (2016) em seu estudo, onde afirma que a farinha de pinhão foi a componente responsável 

pelo aumento do teor da matéria mineral, em seus bolos. 

Já os resultados expressos para carboidratos foram pela diferença. Observa-se que os 

valores encontrados ficaram próximos. Romko e Schnitzler (2018) encontraram 60% em suas 

análises de carboidratos. 

Ao se comparar os resultados da analise centesimal dos biscoitos com 50%, 75% e 100% 

de farinha de pinhão, comparando com os valores expressos na Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (2011) para o pinhão cozido, foi encontrado para umidade 50,5%, 

proteínas 3%, lipídeos 0,7% e carboidratos 43,9%. Percebe-se que há uma redução da umidade, 

se tornando uma forma de comercialização por um período maior, não somente na sua época 

de produção. Já para proteínas, principalmente na formulação que contém 100% de farinha de 

pinhão, e carboidratos se tem valores semelhantes ao encontrados nos biscoitos. 

 

6.4.4 Análise de pH 

Os dados obtidos na análise podem ser observados na tabela 7. 

Tabela 7 - Análise de pH dos biscoitos com 0%, 50%, 75% e 100% de farinha de pinhão. 

0% 50% 75% 100% 

6,43 ± 0,11a 6,54 ± 0,13a 6,44 ± 0,16a 6,36 ± 0,19a 
Fonte: Autora (2021) 

É possível observar que os resultados ficaram próximos a neutralidade (7). Já Acorsi et 

al. (2008), quando analisou suas formulações de biscoitos com 0%, 5%, 10% e 20% de farinha 

de pinhão, obteve um pH entre 8,28 a 8,16. O autor ainda analisou o pH da farinha de pinhão, 

está apresentou valor de 6,83. Anjos (2013) também verificou o pH da farinha de pinhão, 

apresentou valor em torno de 6. Portanto, pode se dizer que com este pH perto da neutralidade 

favorece o crescimento microbiano e pode ser um ponto crítico para a vida-de-prateleira desses 

produtos. 

 

 



50 
 

6.4.5 Atividade de Água 

 

A água presente nos alimentos pode apresentar-se na forma de molécula livre ou ligada 

ao substrato (GARCIA, 2004). A atividade de água (Aw) é uma medida que permite avaliar a 

disponibilidade de água (água livre) no alimento que estaria susceptível a diversas reações 

(químicas, enzimáticas) ou para uso dos microrganismos presentes e quanto mais elevada for a 

atividade da água, mais rapidamente os microrganismos (como bactérias, leveduras e bolores) 

poderão se multiplicar, além de estar diretamente relacionada com a conservação dos alimentos 

(CUNHA, 2016). 

Na tabela 8 abaixo é possível verificar os resultados encontrados para a atividade de 

água nas formulações elaboradas neste trabalho. 

Tabela 8 - Atividade de água nos biscoitos com 0%, 50%, 75% e 100% de farinha de pinhão. 

0% 50% 75% 100% 

0,864 0,865 0,859 0,852 
Fonte: Autora (2021). 

Os biscoitos se encontram em uma faixa de atividade de água elevada, que facilita a 

contaminação e desenvolvimento de microrganismos, o que é compreensível, pois se tem 

disponível a água para as suas atividades metabólicas (CAPELLA, 2008). 

Capella (2008) em seu estudo, verificou a atividade de água das farinhas de pinhão 

elaboradas com pinhão cozido congelado em temperaturas diferentes de secagem, está variou 

de 0,654 a 0,819.  

Nesta faixa de atividade de água e em conjunto com um pH perto da neutralidade, 

sugere-se que a vida útil deles seja curta, sendo um ponto importante para os ensaios futuros de 

shelf-life. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, os resultados do presente trabalho indicam que produtos com pinhão levam a 

mente dos consumidores a palavras de inovação, indicando que há um grande potencial da 

farinha de pinhão ser considerada uma eco-inovação, e que o mais indicado para inserção de 

mercado seria a elaboração de produtos tradicionalmente utilizados pelas pessoas.  

Além disto, pela visão da teoria das representações sociais percebe-se que os voluntários 

não possuem em sua mente palavras concretas (de alta frequência e alta importância) para 

pinhão e produtos com pinhão, o que nos leva a entender que estariam dispostos a conhecer 

novos produtos, que utilizam farinha de pinhão em sua constituição. Já ao comparar a teoria 

das representações sociais com a análise sensorial em relação a expectativa, quando citaram as 

palavras gostoso, saboroso e bom, estás não se encontram na zona do núcleo central (palavras 

que não mudam), afirmando que a aceitação dos biscoitos se torna perecível, ou seja, pode ser 

modificada. 

A análise sensorial indica que incorporar mais que 50% de farinha de pinhão na 

formulação pode acarretar redução da aceitação do produto, esta redução foi percebida com o 

aumento da adição de farinha de pinhão. Ressalta-se que para a inserção destes produtos no 

mercado, há a necessidade de se realizar um treinamento do público, para que estes acostumem-

se com as características de gosto, sabor, cor e maciez dos biscoitos. 

As análises físico-químicas demostram que o biscoito com 100% de farinha de pinhão 

não apresentou crescimento por não apresentar glúten, comparando com as demais 

formulações. Na análise de cor os biscoitos que continham 75% e 100% de farinha de pinhão 

para a coordenada a* ficaram próximas ao vermelho, se diferenciando das demais formulações, 

para a coordenada b* todas ficaram com coloração amarela e para o Croma todos os biscoitos 

apresentaram-se com cores mais brilhantes.  

Já para a análise centesimal as formulações que continham farinha de pinhão 

apresentaram maiores teor de umidade, pois sua semente apresenta teor elevado comparando 

com o trigo, cinzas por apresentar maior concentração de minerais e menor processamento. 

Para proteína o teor encontrado para 100% e 75% foi baixo, comparando com as demais, que 

apresentam farinha de trigo. Enquanto que para lipídeos a formulação que continha 0% de 

farinha de pinhão apresentou teor mais elevado se diferindo das demais e os valores de 

carboidratos ficaram semelhantes entre todas as formulações. 
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Apresentou pH próximo a neutralidade e para a atividade de água foram encontrados 

valores altos, ficam sujeitos a desenvolvimento microbiano e com vida de prateleira curta, por 

isso sugere-se realizar mais testes.  

Buscou-se explorar a melhor forma de valorizar essa semente, que é um alimento 

tradicional no Rio Grande do Sul, e agregar valor visando melhores condições as famílias que 

dependem do pinhão para incrementar sua renda.  

Por final, ainda são necessários mais estudos sobre o desenvolvimento de produtos com 

farinha de pinhão, uma vez que a expectativa dos consumidores tende a ser maior que a 

aceitação dos produtos elaborados. E com a realização do treinamento, espera-se encontrar uma 

aceitação maior do produto, condizente com a expectativa.  
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APÊNDICE A – FICHA PARA ANÁLISE SENSORIAL 

 

Quando você pensa sobre pinhão ou produtos com pinhão, qual as primeiras 3 palavras, 

imagens, sensações veem a sua mente? Escreva no espaço abaixo. Depois, classifique essas palavras de 

(1) menos importante a (10) mais importante. Finalmente, avalie sua atitude para cada palavra usando 

−3 (completamente negativo) a +3 (totalmente positivo). 

 

QUANDO VOCÊ PENSA SOBRE PINHÃO, QUAIS AS PALAVRAS QUE VEEM A 

SUA CABEÇA? 

Palavra 1: ______________________ 

Importância da palavra 1 

(  1  )       (  2 )      (  3 )      ( 4   )      (  5 )      (  6  )      (  7  )      (  8  )      (  9  )      (  10  )  

Menos importante                mais importante 

 

Atitude em relação à palavra 1 

(  -3  )              (  -2 )             (  -1 )             ( 0   )             (  1 )             (  2  )             (  3 ) 

Totalmente negativo            totalmente positivo 

 

Palavra 2: ______________________ 

Importância da palavra 2 

(  1  )       (  2 )      (  3 )      ( 4   )      (  5 )      (  6  )      (  7  )      (  8  )      (  9  )      (  10  )  

Menos importante                mais importante 

 

Atitude em relação à palavra 2 

(  -3  )              (  -2 )             (  -1 )             ( 0   )             (  1 )             (  2  )             (  3 ) 

Totalmente negativo            totalmente positivo 

 

Palavra 3: ______________________ 

Importância da palavra 3 

(  1  )       (  2 )      (  3 )      ( 4   )      (  5 )      (  6  )      (  7  )      (  8  )      (  9  )      (  10  )  

Menos importante                mais importante 

 

Atitude em relação à palavra 3 

(  -3  )              (  -2 )             (  -1 )             ( 0   )             (  1 )             (  2  )             (  3 ) 

Totalmente negativo            totalmente positivo 

 

QUANDO VOCÊ PENSA EM PRODUTOS COM PINHÃO, QUAIS AS PALAVRAS 

VEEM A SUA CABEÇA? 

Palavra 1: ______________________ 

Importância da palavra 1 

(  1  )       (  2 )      (  3 )      ( 4   )      (  5 )      (  6  )      (  7  )      (  8  )      (  9  )      (  10  )  

Menos importante                mais importante 

 

Atitude em relação à palavra 1 

(  -3  )              (  -2 )             (  -1 )             ( 0   )             (  1 )             (  2  )             (  3 ) 

Totalmente negativo            totalmente positivo 

 

Palavra 2: ______________________ 

Importância da palavra 2 
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(  1  )       (  2 )      (  3 )      ( 4   )      (  5 )      (  6  )      (  7  )      (  8  )      (  9  )      (  10  )  

Menos importante                mais importante 

 

Atitude em relação à palavra 2 

(  -3  )              (  -2 )             (  -1 )             ( 0   )             (  1 )             (  2  )             (  3 ) 

Totalmente negativo            totalmente positivo 

 

Palavra 3: ______________________ 

Importância da palavra 3 

(  1  )       (  2 )      (  3 )      ( 4   )      (  5 )      (  6  )      (  7  )      (  8  )      (  9  )      (  10  )  

Menos importante                mais importante 

 

Atitude em relação à palavra 3 

(  -3  )              (  -2 )             (  -1 )             ( 0   )             (  1 )             (  2  )             (  3 ) 

Totalmente negativo            totalmente positivo 

 

Você irá realizar análise sensorial de biscoito com farinha de pinhão. Inicialmente, qual sua expectativa 

de gostar de um produto como esse? Dê uma nota de 1 a 7 para sua expectativa, sendo 1 “desgostarei 

muitíssimo”, 2 “desgostarei muito”, 3 “desgostarei”, 4 “nem gostarei, nem desgostarei”, 5 “gostarei”, 6 

“gostarei muito” e 7 “gostarei muitíssimo” 

Nota: ________________ 

Agora, você receberá 3 amostras de biscoitos com farinha de pinhão. Prove as amostras da esquerda 

para a direita, tomando água entre cada uma delas, para então indicar o quanto você gostou de cada um 

dos atributos da tabela abaixo, sendo 1 “desgostei muitíssimo”, 2 “desgostei muito”, 3 “desgostei”, 4 

“nem gostei, nem desgostei”, 5 “gostei”, 6 “gostei muito” e 7 “gostei muitíssimo” 

 Aparência Maciez Cor Sabor  Aceitação global 

358      

904      

562      

706      

 

Explique em termos sensoriais em poucas palavras o porquê de suas notas: 

______________________________________________________________ 

 Comentários: __________________________________________________ 

Qual seu gênero 

(    ) Masculino   (     ) Feminino     (     ) Prefiro não dizer 

Qual sua idade? ___________ 

Qual sua escolaridade? 

(    ) Ensino Fundamental incompleto      (    ) Ensino Fundamental Completo 

(    ) Ensino Médio Completo                   (    ) Ensino Superior Completo 

 

Qual sua faixa salarial 

(     ) Menos de R$ 1.045,00                       (     ) Entre R$1.045,00 e R$3.135,00 

(     ) Entre R$3.135,00 e R$6.270,00        (     ) Entre R$6.270,00 e R$8.360,00 

(     ) Entre R$8.360,00 e R$10.450,00      (     ) Mais que R$10.450,00 
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Você já ouviu falar sobre farinha de pinhão ou produtos feitos com pinhão? Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

Comentários: 


