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RESUMO GERAL 

SOUZA, Marcos Felipe dos Santos. Avaliação oxidativa de iogurtes tipo “sundae” a 

base de leite de cabra com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.). 

Sergipe: UFS, 2019. 46 p. (Dissertação - Mestrado em Zootecnia) 

Objetivou-se com esse estudo, avaliar as características físico-químicas, 

microbiológicas e a oxidação lipídica do iogurte tipo “sundae” a base de leite de cabra 

com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) em 28 dias de armazenamento. 

O experimento foi dividido em três tratamentos (0%, 10% e 20% de geleia de umbu 

(Spondias tuberosa Arr.)), avaliados em forma de triplicatas, sendo as características 

físico-químicas avaliadas em teste de média pelo teste de Tukey a 0,05% e as análises 

oxidativa avaliados por teste de regressão, analisadas pelo programa estatístico SAS®. 

Observou-se diferença significativa (P<0,05%) nas características físico-químicas entres 

os tratamentos. Os de Sólidos totais do iogurte com 0% de geleia de umbu obteve 

menor proporção em relação aos demais tratamentos (0% - 20,87%; 10% 26,28%; 20% 

- 35,94%), diferente para os teores de material mineral, do qual, quando maior o nível 

de geleia de umbu menor o teor de matéria mineral (0% - 1,0%; 10%- 0,89%; 20%- 

0,79%), para os teores de proteína e gordura houve maior proporção no tratamento com 

0% em relação os demais.  Para os níveis de pH e acidez em ácido lático, foi 

apresentado diferença quando comparado entre os tratamentos no tempo de 

armazenamento. Para a presença de bactérias láticas, os níveis apresentados estão de 

acordo com os parâmetros mínimos que está na legislação recomenda, o mesmo 

corresponde para os níveis de Coliformes termotolerantes e totais, assim como a 

presença de leveduras e fungos filamentosos. Verificou-se diferença na degradação 

lipídica nos diferentes níveis de adição de geleia de umbu. De acordo as análises obtidas 

pelo método TBARS foi observado diferença na absorbância entre os tratamentos e em 

diferentes dias de armazenamento (0%: 0,71; 10%: 1,39; 20%: 2,08). O iogurte tipo 

“sundae” a base de leite de cabra com geleia de umbu apresentou grande aceitação pelos 

consumidores através do teste sensorial, sendo avaliado em escala hedônica como 

“gostei muito” a “gostei extremamente”, e com interesse de compra apresentando 

resultado de “certamente compraria”.  

Palavras-chave: ácido 2-tiobarbitúrico; derivado lácteo; estabilidade oxidativa; leite 

caprino 



 

ii 

 

ABSTRACT  

SOUZA, Marcos Felipe dos Santos. Oxidative evaluation of goat's milk “sunda” 

yoghurt with added umbu jelly (Spondias tuberosa Arr.). Sergipe: UFS, 2019. 50 p. 

(Dissertation - Master in Animal Science) 

 

The objective of this study was to evaluate the physicochemical, microbiological and 

lipid oxidation of goat's milk sundae yogurt with added umbu jelly (Spondias tuberosa 

Arr.) In 28 days of storage. The experiment was divided into three treatments (0%, 10% 

and 20% of umbu jelly (Spondias tuberosa Arr.)), Evaluated in triplicate form, and the 

physicochemical characteristics were evaluated by Tukey test a 0.05% and the oxidative 

analyzes evaluated by regression test, analyzed by the SAS® statistical program. 

Significant difference (P <0.05%) was observed in the physicochemical characteristics 

between the treatments. The totals of yoghurt solids with 0% of umbu jelly obtained 

lower proportion in relation to the other treatments (0% - 20.87%; 10% 26.28%; 20% - 

35.94%), different for the contents. of mineral material, of which, the higher the level of 

jelly of umbu the lower the content of mineral matter (0% - 1,0%; 10% - 0,89%; 20% - 

0,79%), for the contents of protein and fat there was a higher proportion in the treatment 

with 0% compared to the others. For the lactic acid pH and acidity levels, a difference 

was presented when compared between the treatments in the storage time. For the 

presence of lactic acid bacteria, the levels presented are in accordance with the 

minimum parameters that are in the recommended legislation, the same corresponds to 

the levels of thermotolerant and total coliforms, as well as the presence of yeast and 

filamentous fungi. There was a difference in lipid degradation in the different levels of 

umbu jelly addition. According to the analyzes obtained by the TBARS method, a 

difference in absorbance was observed between treatments and on different storage days 

(0%: 0.71; 10%: 1.39; 20%: 2.08). Goat's milk sundae yogurt with umbu jelly was 

widely accepted by consumers through the sensory test, being rated on the hedonic scale 

as “very liked” to “extremely liked”, and with purchase interest showing results of 

"Would certainly buy." 

Keywords: 2-thiobarbituric acid; dairy derivative; oxidative stability; goat milk 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Dentre os produtos da caprinocultura, o leite é o produto mais explorado, fonte 

nutricional e de matéria prima pra a produção de derivados, entre eles o queijo e o 

iogurte (GARCIA & TRAVASSO, 2012).  

O leite caprino e seus derivados têm como característica a rápida absorção pelo 

organismo, devido à concentração dos pequenos glóbulos de gordura e a presença de 

ácido graxo de cadeia curta (capróico, caprílico e cáprico) (KNIGHTS & GARCIA, 

1997; HAENLEIN, 2001, 2004).  

Uma das formas de preparo e consumo dos produtos lácteos é na forma de 

iogurtes, que devido às suas características sensoriais e a presença na sua composição de 

bactérias probióticas e ingredientes prebióticos, apresenta-se como um produto de boa 

aceitabilidade pelos consumidores e que vem obtendo, a cada ano, um alto potencial de 

mercado (SANTOS, 1998; FERREIRA et al., 2001; ARAUJO et al., 2012).  

O iogurte tipo “sundae” é caracterizado por ser um produto de massa firme, com 

o aspecto de um pudim, tendo a adição ao fundo do seu pote de xaropes, doces, geleias 

ou pedaços de frutas, mantendo a massa do iogurte de forma íntegra, pois o iogurte já é 

encubado no envase (ROBERT, 2008).  

O umbu (Spondias tuberosa Arr.) é uma fruta oriunda da Região Semiárida do 

Brasil, fruto caracterizado por sabor e aroma único e bastante apreciado e 

comercializado na Região Nordeste do país, além de apresentar em sua composição 

vitaminas e minerais que ajudam a aumentar a qualidade nutricional (ALMEIDA et al., 

2011; VIDIGAL et al., 2011; SILVA et al., 2012).   

A introdução de frutas regionais em forma de geleias na composição de iogurtes 

tipo “sundae” pode promover agregação de valores sociais e econômicos aos 

produtores, além de motivar a conservação da flora regional. Sendo assim, esse trabalho 

tem como objetivo, avaliar as características físico-químicas, microbiológicas, e a 

oxidação lipídica em 28 dias de armazenamento do iogurte tipo “sundae” a base de leite 

de cabra com adição da geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo geral 

  Avaliar as características físico-químicas, microbiológicas, sensoriais e a estabilidade 

oxidativa de iogurte tipo “sundae” de leite de cabra com adição de geleia de umbu 

(Spondias tuberosa Arr.) em 28 dias de armazenamento sob refrigeração.  

2.2- Objetivos específicos 

 Analisar as características físico-químicas do iogurte tipo “sundae” a base de 

leite de cabra, com adição de geleia de umbu em diferentes proporções (0%, 

10% e 20% de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.)); 

 Avaliar a qualidade microbiológica do iogurte tipo “sundae” com geleia de 

umbu (Spondias tuberosa Arr.); 

 Quantificar em quais tratamentos há melhor aceitabilidade pelos consumidores 

por meio de análise sensorial; 

 Avaliar a oxidação lipídica do iogurte tipo “sundae” a base de leite de cabra, 

com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) em três proporções (0%, 

10%, 20% de geleia) durante 28 dias de armazenamento.  
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RESUMO: Muitos autores já estudaram a vantagem da incorporação de preparados de 

frutos regionais em iogurtes, podendo agregar valor ao produto, melhorar as qualidades 

nutricionais e até mesmo ajudar na preservação da flora nativa de uma determinada 

região. Objetivou-se com este estudo, avaliar as características físico-químicas, 

microbiológicas e a oxidação lipídica do iogurte tipo “sundae” a base de leite de cabra 

com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) em 28 dias de armazenamento. 

O experimento foi dividido em três tratamentos (0%, 10% e 20% de geleia de umbu 

(Spondias tuberosa Arr.)), avaliados em forma de triplicatas, sendo as características 

físico-químicas avaliadas em teste de média pelo teste de Tukey a 0,05% e as análises 

oxidativa avaliados por teste de regressão, analisadas pelo programa estatístico SAS®. 

Observou-se diferença significativa (P<0,05%) nas características físico-químicas entres 

os tratamentos. Os de Sólidos totais do iogurte com 0% de geleia de umbu obteve 

menor proporção em relação aos demais tratamentos (0% - 20,87%; 10% 26,28%; 20% 

- 35,94%), diferente para os teores de material mineral, do qual, quanto maior o nível de 

geleia de umbu menor o teor de matéria mineral (0% - 1,0%; 10%- 0,89%; 20%- 

0,79%), para os teores de proteína e gordura houve maior proporção no tratamento com 

0% em relação os demais.  Para os níveis de pH e acidez em ácido lático, foi 

apresentado diferença quando comparado entre os tratamentos no tempo de 

armazenamento. Para a presença de bactérias láticas, os níveis apresentados estão de 

acordo com os parâmetros mínimos que está na legislação recomenda, o mesmo 

corresponde para os níveis de Coliformes termotolerantes e totais, assim como a 

presença de leveduras e fungos filamentosos. Verificou-se diferença na degradação 

lipídica nos diferentes níveis de adição de geleia de umbu. De acordo as análises obtidas 

pelo método TBARS foi observado diferença na absorbância entre os tratamentos e em 

diferentes dias de armazenamento (0%: 0,71; 10%: 1,39; 20%: 2,08). O iogurte tipo 

“sundae” a base de leite de cabra com geleia de umbu apresentou grande aceitação pelos 

consumidores através do teste sensorial, sendo avaliado em escala hedônica como 

“gostei muito” a “gostei extremamente”, e com interesse de compra apresentando 

resultado de “certamente compraria”.  

 

Palavras-chave: ácido 2-tiobarbitúrico; derivado lácteo; estabilidade oxidativa; leite 

caprino 
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1- INTRODUÇÃO 

 A definição de leite de cabra é dita como um produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta, em condições de higiene, de animais da espécie caprina sadios, 

bem alimentados e descansados. (BRASIL, 2000).  

Dentre os produtos de origem caprina, o leite de cabra é um dos mais 

explorados. Rico em nutrientes é utilizado por pequenos produtores rurais para a 

produção de derivados lácteos como queijos e iogurtes (GARCIA & TRAVASSO, 

2012). Produzido em pequena escala, o leite de cabra, na maioria das vezes, é 

processado pelos próprios produtores de forma artesanal em suas propriedades, sendo 

ele comercializado tanto pasteurizado quanto congelado (ANDRADE et al., 2008). 

Os produtos do leite de cabra apresentam atributos nutricionais dos quais 

promovem a rápida absorção pelo organismo logo após ser consumido, havendo maior 

consumo por parte de pessoas que são intolerantes aos derivados do leite bovino, 

decorrente da concentração de pequenos glóbulos de gordura presentes no leite caprino 

e a presença de ácidos graxos de cadeia curta como o capróico, caprílico e cáprico, que 

logo após a absorção pela mucosa intestinal, passam pelo processo de pinocitose e são 

conduzidos diretamente ao sistema circulatório (KNIGHTS & GARCIA, 1997; 

HAENLEIN, 2001, 2004).  

Uma das formas de preparo e consumo dos produtos lácteos é na forma de 

iogurtes, que devido as suas características sensoriais e a presença na sua composição de 

bactérias probióticas e ingredientes prebióticos, apresenta-se como um produto de boa 

aceitabilidade pelos consumidores e que vem obtendo, a cada ano, um alto potencial de 

mercado (SANTOS, 1998; FERREIRA et al., 2001; ARAUJO et al., 2012).  

O iogurte é um derivado lácteo obtido através da coagulação do leite e da 

diminuição do seu pH, através da ação fermentativa decorrente da presença de 

microrganismos específicos (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus e 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus), podendo haver a adição de aromatizantes 

e complementos como frutas, polpas e geleias de frutas, tornando o produto com 

características diferenciadas e podendo agregar maior valor econômico (BRASIL 2007).  

O iogurte tipo “sundae” é caracterizado por ser um produto de massa firme, com 

o aspecto de um pudim, tendo a adição ao fundo do seu pote de xaropes, doces, geleias 

ou pedaços de frutas, mantendo a massa do iogurte de forma íntegra, pois o iogurte já é 

encubado no envase (ROBERT, 2008). 
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Alguns trabalhos citam a aceitabilidade e a vantagem da utilização da adição de 

preparados de frutas regionais na incorporação de iogurtes, através da utilização de uma 

grande variedade de frutas (REIS et al., 2009),  como abacaxi (PAIVA, et al., 2015), 

acerola (SCHMIDT et al., 2012), maracujá (ARAUJO et al., 2012), jabuticaba 

(BATISTA et al., 2016) e cajá (GONÇALVES et al. 2018). Essa união pode promover 

com um aumento do valor nutricional e sensorial do iogurte por parte do consumidor, 

podendo também contribuir com a preservação e valorização da flora local (ROCHA at 

al. 2008; PEGORARO, 2011). 

O umbu (Spondias tuberosa Arr.) é uma fruta oriunda da Região Semiárida do 

Brasil, caracterizado por sabor e aroma único e bastante apreciado e comercializado na 

Região Nordeste brasileiro (ALMEIDA et al., 2011; SILVA et al., 2012), e que 

contribui para o desenvolvimento econômico e social de muitas famílias do Semiárido 

brasileiro, sendo aproveitados pelos produtores rurais como alimento ou até mesmo 

como fonte de renda, através da confecção de produtos a base do umbu.  

Em sua composição podemos encontrar vitaminas como B1,B2, A, C e niacina, 

e  minerais como cálcio, fósforo e o ferro, além de apresentar antioxidante natural o que 

contribui sendo um alimento funcional (VIDIGAL et al., 2011). Segundo a Tabela 

Brasileira de Composição Alimentos (UFCAMP, 2011) o umbu (Spondias tuberosa 

Arr.) apresenta teores de 89,3% de umidade; 0,8% de proteína; 9,4% de Carboidratos; 

2,0% de fibra alimentar - 2,0; 0,5% de cinzas; 12% de cálcio e 11% de magnésio. 

A inclusão de frutas regionais em forma de geleias na composição de iogurtes 

tipo “sundae” pode promover características próprias, de caráter regional, podendo 

agregar valores sociais e econômicos aos produtores, além de motivar a conservação da 

flora regional. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo, avaliar as características 

físico-químicas, microbiológicas, e a oxidação lipídica em 28 dias de armazenamento 

do iogurte tipo “sundae” a base de leite de cabra com adição da geleia de umbu 

(Spondias tuberosa Arr.). 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Sergipe, nos 

Departamentos de Zootecnia (DZO) e Engenharia de Alimentos (DTA). O iogurte tipo 

“sundae” com geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) foi elaborado no Laboratório de 

Análise de Produtos de Origem Animal (LAPOA), localizado no DZO. 

 O leite de cabra utilizado para a produção dos iogurtes tipo “sundae” foi 

adquirido de produtores sergipanos. Antes da ordenha os ordenhadores realizaram as 

boas práticas de higienização, o leite após a ordenha foi armazenado em recipientes 

plásticos e transportados em caixa térmica com gelo imediatamente para o LAPOA para 

a produção dos iogurtes tipo “sundae”.  

A geleia de umbu utilizada na produção dos iogurtes tipo “sundae” foi produzida 

e adquirida da “Associação de Mulheres Resgatando Sua História”, situado no 

município sergipano de Porto da Folha (Alto Sertão Sergipano), Região Semiárida do 

estado. A geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) foi composta dos seguintes 

ingredientes e nas suas determinadas proporções: 25% de polpa de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.), 25% de pectina de maracujá e 50% de açúcar. As características físico-

químicas estão expressas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características físico-químicas da geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) 

Parâmetros Físico-química 

Sólidos totais 86,10 % 

Matéria mineral 0,139 % 

Proteína  0,271 % 

Gordura  0,00 % 

pH 2,85 

Acides 25º D 

  

As análises físico-químicas (sólidos totais, matéria mineral e proteína) foram 

realizadas no Laboratório de Nutrição Animal (LANA) e no Instituto Tecnológico e de 

Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS) (gordura) em forma de triplicatas com 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo as análises realizadas no tempo 0 e 

divididos em três tratamentos (iogurte tipo “sundae” com 0%, 10% e 20% de geleia de 

umbu), tendo um delineamento de 1x3. As análises de pH e acidez em ácido lático 
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foram realizadas no Laboratório de Tecnologia do Leite e Reprodução (TECNOLEITE) 

do DZO  e a estabilidade oxidativa no Laboratório de Análise de Alimentos (LAA) do 

Departamento de Engenharia de Alimentos (DTA), ambos da UFS estas apresentando 

um delineamento  3x5, sendo três tratamentos (iogurte tipo “sundae” com 0%, 10% e 

20% de geleia de umbu) e cinco períodos de análises (tempo 0, 7, 14, 21 e 28 dias de 

armazenamento). Para a realização da análise sensorial foi utilizado um painel de 61 

provadores não treinados. Cada provador recebeu uma amostra de cada tratamento e 

uma planilha para que fossem avaliados os atributos de cor, aroma, sabor, textura e 

impressão global além do interesse de compra do produto.  

2.1- Elaboração dos iogurtes  

A produção do iogurte tipo “sundae” sabor umbu (Spondias tuberosa Arr.) a 

base de leite de cabra foi adaptado de acordo com Robert (2008) e Araújo et al. (2012). 

Antes da produção dos iogurtes tipo “sundae”, todos os recipientes e utensílios 

utilizados na elaboração foram devidamente higienizados em água clorada. Foi medido 

o grau de acidez pelo teste Dornic e o pH do leite pelo método “Adolfo Luts” (2008), e 

a avaliação das características físico-químicas Tabela 1) medidas através do analisador 

de leite “LACTOSAN” (Figura 1). 

Tabela 2 - Características físico-químicas do leite de cabra in natura. 

Parâmetros Leite de cabra 

Proteína 2,75 % 

Gordura  2,29 % 

Sólidos  7,11 % 

Lactose  4,13 % 

pH 6,3 

Acidez (Dornic)  13° D 

 

Além do leite de cabra in natura foi adicionado 4,0% de leite em pó caprino da 

marca Caprys® tendo como função melhorar a consistência do iogurte, e na proporção 

de 6,0% de açúcar refinado, com a função de contribuir como fonte de carboidratos para 

os microrganismos responsáveis pela fermentação do iogurte (ROBERT, 2008).  

Após a adição dos ingredientes, a mistura foi levada ao fogo em banho-maria até 

atingir a temperatura de 90°C por 5 minutos, em seguida feito o resfriamento a 
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temperatura de 45°C, do qual foi adicionado o fermento lático para iogurte da marca 

Bio Rich®, na proporção de 1%, sendo misturada por 2 minutos até homogeneização 

completa e posteriormente a mistura foi distribuída aos recipientes plásticos, já 

higienizados e preparados com a geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) nas 

proporções de 0 gramas, 10 gramas e 20 gramas e completadas com a mistura até atingir 

100 gramas (Figura 2).  

Os potes foram armazenados em câmara incubadora pré-aquecida a 43°C, 

durante o prazo médio de 5 horas até atingir acidez lática de 90° Dornic. Após o 

processo de fermentação os iogurtes tipo “sundae” foram levados para refrigeração a 

temperatura de 5°C, por um período de 12 horas de maturação para posteriormente a 

realização das demais análises.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Analisador de leite 
LACTOSAN 

Figura 2 - Iogurtes tipo "sundae" com 0%, 10% e 
20% de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) 
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O processamento de elaboração do iogurte está expresso no fluxograma a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurização da mistura a 90° C em banho-maria por 5 min 

Adição do fermento lácteo (1,0 %) 

Distribuição da mistura em recipientes plásticos com geleia de umbu (0%, 10%, 20%)  

Fermentação do iogurte tipo “sundae” em incubadora (BOD) a 43°C 
(5horas) 

Refrigeração do iogurte tipo “sundae” a 5°C por 28 dias  

Leite de cabra in natura 

Adição do açúcar refinado (6,0 %) e do leite em pó (4,0 %) ao leite de cabra in natura 

Resfriamento imediato da mistura até 45°C 

Análises laboratoriais (físico-química no dia 0 e as análises de pH, acides em ácido 
lático e oxidação lipídica nos dias 0, 7, 14, 21 e 28 de armazenamento)  
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2.2- Análises físico-químicas 

Como análise das características físico-químicas foram analisados no dia 0 os 

teores de sólidos totais (ST), teores de matéria mineral (MM), proteína (PB), gordura 

(GOR), pH e acidez em ácido lático.  

Os teores de sólidos totais, matéria mineral e proteína foram realizados no 

LANA de acordo com a Normativa N° 68 de 2006 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e de acordo com a metodologia proposta pelo 

“Métodos físico-químicos de análise de alimentos” (Adolfo Luts, 2008).  

Os teores de ácidos láticos e pH analisados nos tempos 0, 7, 14, 21 e 28 dias de 

armazenamento em refrigeração, aferidos por leitura da acidez por graus Dornic e o pH 

medido em pHmetro de bancada, ambos analisados no TECNOLEITE.  

A análise da porcentagem de gordura foi realizada no Instituto Tecnológico e de 

Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS), seguindo o método 032/IV de Adolfo Luts 

(2005).  

2.3- Análises microbiológicas 

 As análises para identificar a presença de microrganismos contaminantes foram 

retiradas amostras do tempo 0 e levadas para o ITPS, do qual foi analisado a presença 

de Coliformes totais a 35°C (SMEWW 9221A), Coliformes termotolerantes a 45°C 

(SMEWW 9221B) e fungos filamentosos e leveduras (Contagem de placas).  

A presença de bactérias láticas dos iogurtes foi realizada no TECNOLEITE, 

segundo a metodologia de contagem de placas da Normativa N° 62 de 2003 do MAPA.  

2.4- Estabilidade oxidativa 

Os iogurtes foram armazenados por um período de 28 dias em refrigeração a 5º 

C. A cada 07 dias, ou seja, nos dias 0, 7, 14, 21 e 28 foram realizadas análises de 

oxidação lipídica pelo método de TBARS adaptado de Miyaguku et al. (2007).  

De cada amostra foi pesado 10g (Figura 3), previamente homogeneizadas, e 

colocados em béquer com capacidade de 100 mL e diluída com 50 mL de água destilada 

e posteriormente misturada em processador por tempo de 30 segundos para que 

houvesse maior homogeneização das amostras.  

As amostras foram filtradas em erlenmeyer com auxílio de papel filtro 

(velocidade de filtração 20-25 segundos e com gramatura 80 g/m²) (Figura 4 e 5).  Após 

a filtragem, foi adicionado 2,5 mL de ácido clorídrico (HCl 4N) ao filtrado para 

acidificação do meio.  
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Em tubos de ensaio com rosca, envoltos com papel alumínio, foi adicionada uma 

alíquota de 5,0 mL da solução filtrada e 5,0 mL da solução de ácido 2-tiobarbitúrico 

0,02M, em seguida em banho-maria em ebulição por 35 min para formação de cor 

(Figura 6).  

Após o período estabelecido, as amostras foram retiradas do banho-maria e 

levadas para realização da leitura em espectrofotômetro em cromatógrafo Ray Leigh 

UV-2601® no Laboratório de Análise de Alimentos (LAA) situado no DTA. Para a 

leitura da absorbância (nm), o espectrofotômetro foi calibrado em 532 nm e as amostras 

foram colocadas em cubetas de quartzo. Quando as leituras apresentavam valores acima 

de 0,9 foi feito a diluição da amostra a 5% em ácido acético a 90% e refeita a leitura no 

espectrofotômetro.  

A curva padrão foi realizada através do preparo de uma solução aquosa de 

1,1’,3,3’tetraetoxipropano a 1,0 x 10-8 M, do qual foram transferidos para tubos de 

ensaio com rosca e envolvidos com papel alumínio, as alíquotas de 1, 2, 3, 4 e 5 ml e 

completados com água destilada até e o volume completo de 5,0 mL, acrescentando 5,0 

mL da solução de 2-ácido tiobarbitúrico 0,02 M. Os tubos foram mantidos em banho-

maria fervente por 35 minutos para formação da cor e posteriormente feita a leitura em 

espectrofotômetro da absorbância em 532 nm.                                                                                                   

Através da leitura feita pela curva padrão, foi interpretado o grau de oxidação do 

maloaldeído expresso pela absorbância (nm). 

No teste TBARES, o ácido tiobarbitúrico reage com os produtos de 

decomposição dos hidroperóxidos, sendo um dos principais o malonaldeído. Uma 

molécula de malonaldeído reage com duas de tiobarbitúrico formando uma coloração 

avermelhada, o qual absorve a 532-535 nm e apresenta máximos de absorção 

secundários a 245 e 305 nm.  A reação desse procedimento deve ocorrer em meio ácido, 

com pH entre 1 a 2 e em alta temperatura (100°C), tendo como objetivo aumentar a sua 

velocidade e sensibilidade. O 1,3,3-tetraetoxipropano é utilizado para a curva padrão 

(TEP) o qual liberta malonaldeído e etanol, após hidrólise ácida (SIMS et al., 1980; 

KOSUGI et al. 1989; WONG, 1995; BERSET & CUVELIER, 1996; ST. ANGELO, 

1996; SILVA et al. 1999).  

A metodologia com o uso de TBARES permite identificar e quantificar o grau 

da oxidação lipídica de um determinado tipo de alimento através da reação de cor do 

malonaldeido e entre o ácido 2-tiobarbiturico.  
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2.5- Análise sensorial  

O teste sensorial foi realizado na Universidade Federal de Sergipe, Campus de 

Nossa Senhora da Glória, no Laboratório 3, com um painel de  provadores não treinados 

com 61 participantes. 

As amostras foram codificadas com código de três dígitos aleatórios, sendo estas 

apresentadas em uma porção de 50 ml de cada amostra, em potes plásticos com 

capacidade de 50 ml (Figura 7).  

Antes do teste, os provadores receberam uma ficha de avaliação dos iogurtes 

(Figura 8), em escala hedônica de 9 pontos, variando de “desgostei extremamente” 

(escore 1) a “gostei extremamente” (escore 9), pare que os provadores pudessem 

expressas a aceitação das amostras de acordo com os atributos de cor, aroma, sabor, 

 
Figura 3 - Pesagem da 
amostra já homogeneizada Figura 4 – Filtragem da 

amostra em papel filtro.  

Figura 5 - Amostras dos iogurtes tipo “sundae” já 
filtradas e acidificadas 

Figura 6 - Amostras em banho-maria 
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textura e impressão global. Também foi avaliado o intensão de compra do produto, caso 

o encontrasse no mercado. do qual foi utilizado uma escala de 5 pontos, variando de 

“certamente não compraria” (escore 1) a “certamente compraria” (escore 5). Modelo da 

fixa está apresentado no anexo.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6- Análise estatística 

Os dados referentes às análises físico-químicas estabilidade oxidativa e os 

resultados da análise sensorial do iogurte tipo “sundae” foram submetidas a análises de 

variância (ANOVA) e o teste de Tukey (P<0,05) obtendo o seguinte modelo estatístico: 

yijk = μ + Pi + Tj+ Ei . Pj + eijk, sendo yij = variável dependente; μ = efeito da constante; 

Pi = efeito do tempo; Tj = efeito do tratamento; e = erro associado a yij. Todas os testes 

foram analisados pelo programa SAS®.   

Figura 7 - Amostras codificadas dos 
iogurtes tipo "sundae" para análise 
sensorial 

Figura 8 - Ficha de avaliação junto 
com as amostras entregue para os 
provadores 
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3- RESULTADOS E DISCUSÕES 

 A presença da geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) influenciou 

significativamente (P<0,05) entre os tratamentos para os teores de sólidos totais, matéria 

mineral e proteína. Para a presença de gordura no iogurte, os níveis de geleia obtiveram 

influencia significativa para os níveos de 0% e 20% de geleia, e não apresentando 

diferença entre os tratamentos para o tratamento com 10% de geleia (Tabela 3). 

Tabela 3 - Características físico-químicas do iogurte tipo "sundae" a base de leite de cabra com 

0%, 10% e 20% de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.). 

Tratamentos  Sólidos totais Material mineral Proteína Gordura 

*ICG 0%  20,87 c 1,00 a 3,36 a 3,70 a  

*ICG 10%  26,28 b 0,89 b 3,06 b 3,34 ab  

*ICG 20%  35,94 a 0,79 b 3,02 b 3,20 b  

*ICG - Iogurte tipo “sundae” a base de cabra com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.).  

Médias acompanhadas de letras diferentes, na mesma coluna, diferem significativamente entre si 

(P<0,05). 

Os teores de proteína e gordura estão dentro dos padrões exigidos pela 

Normativa N° 46 de 2007 do MAPA, que estabelece teores de 3,0 a 5,9% de gordura, 

sendo assim classificado como iogurte integral, e mínimo de 2,9% para teores de 

proteína.  

Verificou-se que quanto maior o percentual de geleia de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.) presente no iogurte topo “sundae”, maior o teor de sólidos, fator que 

difere quando comparados aos teores de matéria mineral. Essa característica pode ser 

justificada pelo alto teor de sólidos presentes na geleia de umbu (Spondias tuberosa 

Arr.) e o seu baixo teor de matéria mineral (Tabela 1).  

Queiroga et al. (2011), avaliando as características de iogurtes de leite de cabra 

com adição de frutas tropicais, verificaram teores baixos em proteína (2,61%) e gordura 

(1,4%) do iogurte contendo geleia de umbu em comparação ao iogurte natural (3,3% de 

proteína e 5,9% de gordura), fato também observado neste trabalho, pois o iogurte 

contendo geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) apresentou menor proporção nos 

teores de proteína, tanto no tratamento com 10 e 20% de geleia de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.) e menor proporção de gordura no iogurte contendo teor de 20% de geleia 

de umbu (Spondias tuberosa Arr.). Segundo os autores, a adição de geleia promove uma 

diluição dos componentes do iogurte, tendo como consequência a redução dos seus 

teores de proteína e gordura.     
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 Para os níveis de pH não foi identificada diferença significativa entre os dias de 

armazenamento por tratamento. Na tabela 4 estão apresentados os níveis de pH dos 

iogurtes tipo “sundae” com geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.), em 

armazenamento sob refrigeração. 

 

Tabela 4 - Níveis de pH dos iogurtes tipo "sundae" a base de leite de cabra com geleia de umbu 
(Spondias tuberosa Arr.) durante o período de armazenamento sob refrigeração 

Tratamentos Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 

ICG 0% 4,30 aA 4,23 aA 4,31 aA 4,21 aA 4,18 aA 

ICG 10% 4,22 aA 4,17 aA 4,22 abA A, 14 aA 4,17 aA 

ICG 20% 4,27aA 4,11 aA 4,12 bA 4,11 aA 4,12 aA 

Médias acompanhadas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 
si (P<0,05); Médias acompanhadas de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem 
significativamente entre si (P<0,05).  

 

Já para os níveis de acidez em ácido lático, apresentou diferença significativa 
entre os tratamentos e os dias de armazenamento. Na tabela 5, estão expostos os níveis 
de acidez em ácido lático dos iogurtes tipo “sundae” com geleia de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.), em armazenamento sob refrigeração. 

Tabela 5 - Níveis de acidez em ácido lático dos iogurtes tipo "sundae" a base de elite de cabra 
com geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) durante o período de armazenamento sob 
refrigeração 

Tratamentos Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 

ICG 0% 80,5 aA 83,83 aAB 84,0 aAB 84,50 aAB 90,66 aB 

ICG 10% 74,66 abA 75,33 abA 78,83 aA 79,83 aA 85,0 aA 

ICG 20% 67,66 bA 70,66 bAB 75,50 aAB 74,66 bAB 79,0 aB 

Médias acompanhadas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 
si (P<0,05); Médias acompanhadas de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem 
significativamente entre si (P<0,05).  

De acordo com os níveis apresentados, pode-se observar diferença significativa 

entre os tratamentos nos níveis de pH no 14° dia de armazenamento e diferença 

significativa durante todo período de armazenamento para os níveis de acidez em ácido 

lático somente. O tratamento com menor proporção de geleia de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.) apresentou maior teor de pH e maior acidez em ácido lático.  

A Normativa N°46 de 2007 do MAPA não estabelece os teores mínimos de pH 

do iogurte, mas ao que se refere aos teores de acidez em ácido lático, a legislação 

estabelece teores 0,6 a 1,5 g de ácido láctico/100 g (60 – 150° Dornic). 



 

14 

 

Quanto maior o a proporção de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) nos 

iogurtes tipo “sundae” menores são os valores de pH, esse fator está correlacionado com 

o pH da geleia de umbu ( pH 2,85). Para os parâmetros de acidez em ácido lático, foi 

observado que quanto maior os níveis de geleia de umbu, menor a acidez do produto, 

podendo concluir que a geleia não contribuiu para aumento da acidificação do iogurte 

tipo “sundae”.  

 Pereira (2002), Coelho et al. (2009) e Oliveira et al. (2011), explicam que com o 

passar dos dias de armazenamento mesmo sob refrigeração, o iogurte está sujeito a 

ocorrência de mudanças na acidificação, podendo ocorrer decréscimo do pH, 

usualmente chamado de pós-acidificação. Esse fenômeno está de acordo com a 

atividade das bactérias láticas presentes no iogurte que continuam em atividade 

metabólica mesmo com o fim da fermentação durante a encubação. Pós-acidificação é o 

processo de acidez do produto após a incubação, ocorrendo entre o período de 

refrigeração até o seu consumo, podendo haver variação durante o armazenamento, da 

acidez inicial, a temperatura em que o produto está estocado além do poder de 

acidificação da cultura da qual foi adicionada (TAMINE & ROBINSON, 1991).  

Segundo Dualdo et al. (2010), a atividade metabólica das bactérias pode estar 

relacionado com os valores do pH. Teores de pH baixo favorecem o desenvolvimento 

de bactérias do gênero Lactobacillus, que são mais resistentes a esse nível quando 

comparados aos do gênero Streptococcus. O principal responsável pelo processo de pós-

acidificação do iogurte é o L. bulgaricus, microrganismo este, responsável em 

contribuir na produção de compostos aromáticos, especialmente o acetaldeído, 

característico do iogurte (SHAH, 2000; KOMATSU, 2008; DAMIN et al., 2009) . 

A diminuição dos níveis do pH e aumento da acidez em ácido lático dos iogurtes 

tipo “sundae” com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) tem correlação 

com um fenômeno, que segundo Biscaia et al., (2004), ocorre devido à conversão da 

lactose em ácido láctico pela fermentação das bactérias lácticas presentes no iogurte. 

O ácido lático contribui com a desestabilização das micelas de caseína durante a 

fermentação do iogurte, obtendo a coagulação e a formação de um gel (FILHO, 2010). 

O ambiente ácido presente no iogurte contribui para a não formação de bactérias 

gram-negativas, que devido à presença de ácido lático, ácido propiônico e diacetil, 

produzidos no processo de fermentação, contribuem para uma deterioração mais 

degradada do iogurte (RODAS et al., 2001; OLIVEIRA & DAMIN, 2003; ALMEIDA, 

2008; DAMODARAN et al., 2010; GIESE et al., 2010; ROBERT, 2013). 
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Os teores de pH e ácido lático foram próximos ao encontrados por Shimidt et al. 

(2012), dos quais avaliando diferentes proporções de geleia de acerola em iogurte, 

constataram maior acidez  nos iogurtes com maior porcentagem de geleia de acerola, 

apresentando teores de pH entre 4,2 a 4,4 e acidez de 70 a 72° Dornic.  

A Tabela 6 mostra os níveis microbiológicos presentes nos iogurtes tipo 

“sundae” com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.).  

 

Tabela 6 - Análise microbiológica dos iogurtes tipo "sundae" com geleia de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.). 

AMOSTRAS 
Coliformes 

35°C 

Coliformes 

45°C 

Bolores e 

leveduras 

Bactérias 

láticas 

IC- 0% Geleia <3,0 x 10¹ < 3,0 x 10¹ 2,9 x 10¹ 1,0 x 10⁷ 

IC- 10% Geleia < 3,0 x 10¹ < 3,0 x 10¹ 1,4 x 10¹ 1,4 x 10⁷ 

IC- 20% Geleia 3,0 x 10¹ < 3,0 x 10¹ 1,0 x 10¹ 1,6 x 10⁷ 
*Padrões da legislação para Coliformes a 35°C (n = 5; c = 2; m = 10; M = 100), Coliformes a 45°C (n = 

5; c= 2; m < 3; M = 10) e Bolores e leveduras (n= 5; c = 2; m = 50; M = 200) e Bactérias láticas min. 107. 

**n= número de unidades a serem colhidas aleatoriamente; c= é o número máximo aceitável de unidades 

de amostras com contagens entre m e M; m = é o limite que separa o lote aceitável e com qualidade 

intermediária; M = é o limite que separa o produto aceitável do inaceitável. 

Os iogurtes estudados estavam dentro dos padrões mínimos exigidos pela 

Normativa N° 46 de 2007 do MAPA. A presença de microrganismos indesejáveis é um 

indicativo de práticas sanitárias insatisfatórias durante a elaboração do produto, 

afetando a qualidade, a viabilidade e a vida útil do iogurte (ARAÚJO et al, 2012). 

Segundo Perez et al. (2007), a presença das bactérias láticas no iogurte tem 

grande importância para a melhoria da digestibilidade, contribuindo no valor 

nutricional, elevando os níveis de vitaminas do complexo B e de alguns aminoácidos, 

redução dos níveis de lactose e maior disponibilidade de lactase. 

Os níveis de TBARES (mg MA/kg) aferidos em espectrofotômetro, verificando 

o grau de oxidação entre os tratamentos pelo método TBARS nos diferentes dias de 

armazenamento, estão apresentados na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Níveis de TBARES (mg MA/kg) dos iogurtes tipo "sundae" a base de leite de cabra 

com geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) nos 28 dias de armazenamento sob refrigeração. 

Tratamentos Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 

ICG 0% 0,63 bA 0,93 aA 0,19 aA 0,60 aA 0,56 aA 

ICG 10% 1,64 aA 1,66 bA 1,26 bB 4,43 bAB 0,97 b 

ICG 20% 1,81 aA 2,24 cA 2,60 cB 1,89 cA 1,88 cA 

*Medidas acompanhadas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem significativamente 

entre si (P<0,05). Medidas acompanhadas de letras maiúsculas diferentes na mesma linha, diferem 

significativamente entre si (P<0,05) 

A oxidação lipídica dos iogurtes tipo “sundae” ao teste de TBARS demonstrou 

diferença significativa entre os tratamentos, tendo destaque os tratamento com 10% e 

20% de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.), do qual houve maior oxidação nos 

níveis de maloaldeído em relação ao controle.  

O tratamento com 20% de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) 

apresentaram-se (P<0,05) de forma quadrática durante os 28 dias de armazenamento em 

refrigeração, apresentando seu ápice no dia 14, e decaindo até o 28° dia de análise. O 

tratamento contendo 10% de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) se apresentou 

redução (P<0,05) linear com o decorrer dos dias de armazenamento em refrigeração. 

(Figura 11).  
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Figura 9 - Níveis de TBARES (mg MA/kg) dos iogurtes tipo “sundae” a base de leite de cabra com 
geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) em diferentes dias de armazenamento em refrigeração. 

Todos os tratamentos apresentaram oxidação a partir dos 7 dias de 

armazenamento sob refrigeração. O tratamento com 20% de geleia de umbu, apresentou 

níveis de oxidação elevadas até o 14º dia de armazenamento, após esse dia houve uma 

queda nos níveis de TBARES. A ação do ácido 2-tiobarbitúruico com os compostos  

Resultados semelhantes foram relatados por Estrada et al. (2011), que avaliaram 

a estabilidade oxidativa de iogurtes de morango em diferentes dias de armazenamento. 

Os autores relataram oxidação lipídica dos produtos testados na 4° semana de 

armazenamento.  

Em estudo do processamento e armazenamento de iogurtes refrigerados, Al-

Rowaily (2008) observou a pasteurização do leite a 85 a 90 ° C por 2 min influenciou na 

oxidação lipídica significativamente, e nos iogurtes em armazenamento sob refrigeração 

durante 7 dias e em iogurtes coados por 15 dias, foi verificado uma diferença 

significante nos valores de peróxido, anisidina e oxidação total.   

Já Lee et al. (2007) relataram um lento aumento na absorbância ao longo dos 6 

dias iniciais de armazenamento de iogurte, tendo  um aumento após 15 dias.  

Hekmat & McMahon (1997) estudaram a oxidação de iogurte 30 dias de 

armazenamento, demonstraram aumento da oxidação durante o armazenamento até 30 
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dias. A oxidação pode causar rancidez e, assim, afetar negativamente as propriedades 

sensoriais do sabor e do aroma (KOLANOWSKI et al., 1999).   

A oxidação lipídica do leite e de seus derivados está de acordo com a 

composição química da gordura, que quanto maior os teores de ácidos graxos 

insaturados, maior a oxidação (SIDHU et al., 1975; TIMMONS et al., 2001). 

Os produtos lácteos são conhecidos por serem suscetíveis à oxidação no 

processamento e armazenamento, resultando no desenvolvimento de sabores rançosos 

(ESTRADA et a. 2011).  

Em todos os tratamentos verificou-se que as leituras iniciais de absorbância 

apresentaram-se elevadas, principalmente nos tratamentos contendo a presença da geleia 

de umbu (Spondias tuberosa Arr.). Podendo ser justificado pela presença de sacarose e 

frutose apresentadas na composição dos iogurtes principalmente nos tratamentos 

contendo geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.). O mesmo é relatado por Tangkham 

& LeMieux (2017), avaliaram a estabilidade oxidativa de iogurte com sabor de melaço, 

amora e amaretto em diferentes dias de armazenamento, identificaram que no iogurte 

com melaço, apresentou maior oxidação lipídica justificando pela maior presença de 

sacarose decorrente do melaço. 

Baumgartner et al. (1975) e Osawa et al (2005), descrevem que a sacarose e a 

frutose interferem no sistema biológico, reagindo com o acetaldeído e o ácido 2-

tiobarbitúrico. A sacarose reage com o acetaldeído e com produtos não voláteis da 

pirólise da sacarose ou outras substâncias que absorvendo a 225 nm, resultando no 

cromogênio a 532 nm na presença do ácido 2-tiobarbitúrico. 

A sacarose é um composto que a o tiobarbitúrico provoca dificuldade na leitura 

pelo espectrofotômetro. Ou até mesmo não reagir com o composto devido a sua 

complexão com proteínas de origem animal e outros compostos. Isso pode acontecer 

com compostos com baixos teores de malonaldeído, provenientes de outros aldeídos da 

degradação lipídica.  (FRANKEL et al., 1993; WONG, 1995; BERSET & CUVELIA, 

1996; JADWAV et al., 1996). 

Ao analisar avaliação sensorial por parte dos consumidores, pode-se observar a 

aceitabilidade do iogurte tipo “sundae” de leite de cabra com geleia de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.).  
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Os tratamentos contendo geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) apresentaram 

melhor aceitabilidade em relação ao tratamento controle, com 0% de geleia de umbu 

(Spondias tuberosa Arr.). Na Tabela 7 estão apresentados os resultados dos escores 

médios obtidos para amostras do iogurte tipo “sundae” com geleia de umbu (Spondias 

tuberosa Arr.), no que diz respeito aos atributos cor, aroma, sabor, textura impressão 

global e interesse de compra.  

Tabela 8 - Escores médios dos testes de aceitação sensorial e intenção de compra, realizados 
com iogurte tipo “sundae” de leite de cabra com geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.)  

Tratamentos COR AROMA SABOR TEXTURA IG* IC* 

ICG 0% 7,93 a 7,45 a 6,67 b 7,67 a 7,19 a 3,47 b 

ICG 10% 7,67 a 7,68 a 7,49 a 7,70 a 7,36 a 3,98 a 

ICG 20% 7,88 a 7,70 a 7,63 a 7,62 a 7,72 a 4,18 a 

*IG - Impressão Global; IC - Interesse de compra. 
Letras minúsculas na mesma coluna para cada média diferem estatisticamente (p<0,05) de acordo com o 
teste de Tukey. 

Não houve diferença significativa para os atributos cor, aroma, textura e 

impressão global entre os tratamentos. Para os atributos de sabor e interesse de compra, 

os provadores tiveram melhor aceitabilidade para os iogurtes “sundae” de leite de cabra 

contendo geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.). Os provadores avaliaram os iogurtes 

tipo “sundae” com geleia em escala hedônica como gostei muito e/ou gostei 

extremamente/adorei, diferentemente do tratamento com 0% de geleia, do qual 

apresentou escala hedônica entre gostei moderadamente e gostei muitíssimo. Quando 

perguntado o interesse de compra, os provadores atribuíram como certamente compraria 

para ambos os tratamentos contendo geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) e 

possivelmente compraria para o tratamento sem geleia de umbu (Spondias tuberosa 

Arr.).  

De acordo com os resultados obtidos, o iogurte tipo “sundae” a base de leite de 

cabra com adição de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) apresentou grande 

aceitabilidade por parte dos consumidores, mostrando ser um produto com viabilidade 

de aceitação no mercado.   
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4- CONCLUSÃO  

Os resultados demonstram a geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) diferem entre 

si para as características físico-químicas e o tratamento de 20% de geleia contribui com 

menor proporção de gordura, podendo agregar valor rotulando como um produto mais 

saudável.  

A incorporação da geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) apresentou um produto 

com teores mais baixos de pH mas, em contrapartida, os níveis de geleia demostraram 

um produto com menor acidez em ácido lático. A acidificação dos iogurtes durante o 

período de armazenamento, mesmo em refrigeração, está correlacionada com os 

processos de pós-acidificação do produto.  

A presença da geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) não contribuiu para a 

estabilização oxidativa dos iogurtes tipo “sundae” a base de leite de cabra, apresentando 

degradação lipídica a partir do sétimo dia de armazenamento. A presença de sacarose na 

composição dos iogurtes tipo “sundae” a base de leite de cabra afetou na leitura pelo 

espectrofotômetro, mostrando que para esse tipo de experimento, essa metodologia 

pode apresentar um falso positivo. 

A aceitabilidade dos iogurtes tipo “sundae” a base de leite de cabra com geleia de 

umbu (Spondias tuberosa Arr.) proporciona uma alternativa de mercado para os 

produtores rurais.   
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ANEXO 

 

 

 

Figura 11 - Geleia de umbu utilizada na produção dos iogurtes tipo “sundae”  

 

Figura 10 - Processo de pasteurização da mistura 
(leite de cabra, leite em pó e açúcar) 
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Figura 13 - Análise sensorial realizada na Universidade Federal de Sergipe - Campus de Nossa Senhora 
da Glória 

 

  

Figura 12 - Iogurte tipo "sundae" a base de leite de cabra nas três proporções 
(0%; 10%; 20%) de geleia de umbu (Spondias tuberosa Arr.) 
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FICHA DE AVALIAÇÃO PARA ANÁLISE SENSORIAL DE IOGURTE TIPO 
“SUNDAE” 

 
“AVALIAÇÃO SEMSORIAL DE IOGURTE TIPO “SUNDAE” A BASE DE LEITE DE CABRA 

COM ADIÇÃO DE GELEIA DE UMBU (Spundias tuberosa Arr.)” 
 

Nome:______________________________________________ Data:____/____/____  

Você está recebendo amostras codificadas de IOGURTE TIPO “SUNDAE” A BASE DE LEITE DE 
CABRA COM GEELIA DE UMBU. Por favor, avalie cada amostra, da esquerda para a direita e, 
utilizando a escala abaixo, indique o número correspondente à resposta que expresse o quanto você gostou 
ou desgostou de cada amostra em relação à aos atributos: COR, AROMA, SABOR, TEXTURA E 
IMPRESSÃO GLOBAL das mesmas.  
 
9- Gostei extremamente / adorei  
8- Gostei muito  
7- Gostei moderadamente  
6- Gostei ligeiramente  
5- Nem gostei/nem desgostei  
4- Desgostei ligeiramente  
3- Desgostei moderadamente  
2- Desgostei muito  
1 - Desgostei extremamente/detestei  
 

AMOSTRA 
  RESPOSTA  

COR AROMA SABOR TEXTURA IMPRESSÃO GLOBAL 

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  

Agora, com base em sua opinião sobre cada amostra, indique, utilizando a escala abaixo, sua atitude 
caso você encontrasse cada uma à venda. Se eu encontrasse o iogurte à venda, eu:   

        
  Amostra  Resposta 

5- certamente compraria     

4- possivelmente compraria     

3- talvez comprasse / talvez não comprasse     

2- possivelmente não compraria     

1 - certamente não compraria                                

                         
Comentários: ________________________________________________________________  

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!! 

 


