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RESUMO 

BRAGION, Daniela Mariana de Lima. Desenvolvimento de molho 

utilizando-se amido resistente. 2012. 110 f. Dissertação (Mestrado) – 

Departamento de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

O amido resistente (AR) por não sofrer a ação das enzimas digestivas no 

estômago e nem no intestino delgado, passa pelo processo de digestão e 

fermentação no intestino grosso. Este fato lhe confere a característica de 

ser um alimento funcional que traz grandes benefícios à saúde 

comparável às fibras. Sendo assim, sua utilização em alimentos, 

beneficia a saúde da população. Este trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento de molhos brancos contendo amido resistente com 

baixa caloria. Para isso, foram desenvolvidos sete tipos de molhos 

brancos que, além de outros ingredientes, possuem os seguintes 

ingredientes que os caracterizam: molho BeiraMar A, contendo tofu. 

Molho BeiraMar B contendo tofu e AR. Molho BeiraMar C, contendo 

tofu, AR e goma guar e xantana. Molho BeiraMar D, contendo palmito. 

Molho BeiraMar E, contendo palmito e AR. Molho BeiraMar F, 

contendo palmito, AR e goma guar e xantana. E molho BeiraMar G, 

contendo tofu, palmito, AR e goma guar e xantana. Foram realizadas 

análises dos sete molhos para verificação de suas características e 

aceitação de consumo. As análises microbiológicas apresentaram 

resultados dentro da legislação para todos os molhos. Nas análises 

físico-químicas, os molhos com tofu, apresentaram maiores quantidades 

de proteína, lipídeos, fibras e calorias que os molhos com palmito. 

Quanto à quantidade de carboidratos, cinzas, acidez titulável e umidade, 

os molhos com palmito, apresentaram maiores valores. O molho 

BeiraMar G permaneceu com resultados intermediários aos dois grupos 

de molhos anteriores. Os molhos que foram adicionados AR 

apresentaram menores valores calóricos que aqueles que não tinham AR 

em sua composição. Quanto à viscosidade, verificou-se que a adição de 

tofu, AR e goma deixam o molho mais viscoso. A análise sensorial 

revelou uma boa aceitabilidade dos molhos, destacando-se o molho 

BeiraMar G. Sendo assim, o molho BeiraMar G foi aplicado numa pizza 

vegana substituindo o queijo. A análise sensorial da pizza revelou que 

95% gostaram do seu sabor e que 40% certamente comprariam e 45% 

provavelmente compraria este produto se fosse oferecido no mercado.  
 

Palavras-chave: Goma guar e xantana. Tofu. Palmito. 



 

 

 

ABSTRACT 

BRAGION, Daniela Mariana de Lima. Development sauce using the 

resistant starch. 2012. 110 f. Thesis (MA) - Department of Food 

Science, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

The resistant starch (RS) for not suffering the action of digestive 
enzymes in the stomach or small intestine and passes through the 

process of digestion and fermentation in the large intestine. This fact 
gives the characteristic of being a functional food that brings great 

health benefits comparable to the fibers. Therefore, its use in foods, 

benefits the health of the population. This work aimed at the 
development of white sauces containing resistant starch with low 

calorie. To this, were developed seven types of white sauces which, 
besides other ingredients have the following ingredients that 

characterize them Beiramar The sauce containing tofu. Beiramar sauce 

containing tofu B and AR. C Beiramar sauce containing tofu, RA and 
guar gum and xanthan. Sauce Beiramar D, containing palm. And 

Beiramar sauce containing palm and AR. Sauce Beiramar F, containing 

palm, AR and guar gum and xanthan. And G Beiramar sauce containing 
tofu, hearts of palm, AR and guar gum and xanthan. Analyses of seven 

sauces to check its characteristics and consumer acceptance. The 
microbiological analysis showed results within the legislation for all 

sauces. The physical-chemical, sauces with tofu, showed higher amounts 

of protein, fat, fiber and calories that sauces with palm. The quantity of 
carbohydrate, ash, acidity and moisture, sauces with hearts of palm, 

showed higher values. The sauce Beiramar G stayed with intermediate 
results to the two previous groups of sauces. The sauces were added AR 

had lower caloric values than those who had no AR in its composition. 

The viscosity was found that the addition of tofu, RA and leave the gum 
more viscous sauce. The sensory evaluation showed good acceptance of 

the sauces, especially the sauce Beiramar G. Thus, the sauce was 

applied to a G Beiramar vegan replacing the pizza cheese. Sensory 
evaluation of pizza showed that 95% liked the taste and that certainly 

would buy 40% and 45% will probably buy this product if it were 
offered on the market. 

 

Keywords: Guar gum and xanthan. Tofu. Palm. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

    

O amido é o componente mais abundante da maioria dos 

alimentos sendo responsável pelas propriedades tecnológicas que 

caracterizam grande parte dos produtos processados (GALLANT et al., 

1992).  

 A definição do amido como um carboidrato nutricionalmente 

disponível é baseada na suposição de que suas macromoléculas 

formadoras, amilose e amilopectina, sejam facilmente hidrolisadas no 

trato intestinal, produzindo carboidratos de baixo peso molecular. 

Entretanto a origem e as características do amido, bem como as 

condições de processamento a que são submetidos os produtos 

amiláceos, são de grande importância na alteração das taxas de hidrólise 

in vivo e in vitro (COLONNA et al., 1992). Com base na sua resistência 

à hidrólise enzimática o amido é classificado em amidos facilmente 

digeridos, os lentamente digeridos e os amidos resistentes.  

Ao estudar o amido resistente (AR), verificou-se que ele é uma 

parte do amido de alto valor funcional, possuindo essa propriedade 

devido ao fato de que a sua digestão não é realizada nem no estômago 

nem no intestino delgado, chegando ao intestino grosso. Por isso o nome 

amido resistente, porque ele resiste às enzimas do estômago e do 

intestino delgado sendo somente digerido e fermentado no intestino 

grosso (YUE & WARING, 1998 e WALTER et al., 2005). Este fato é 

positivo para as bactérias benéficas que atuam nesse processo no 

intestino grosso, pois são desenvolvidas muitas propriedades funcionais 

importantes.  

Sabe-se, também, que a ingestão contínua de AR pode 

contribuir para a prevenção e restauração de doenças associadas à 

alimentação, como patologias colônicas, diabetes, obesidade, 

hiperlipidemia, hipertensão, triglicérides, colesterol, câncer, colite 

ulcerativa, hemorróida, entre outras (FERREIRA, 2003; TOPPING; 

CLIFTON, 2001).  

O amido não digerido, ao chegar ao cólon, é utilizado como 

substrato de fermentação por diversas bactérias intestinais, sendo por 

isso considerado agente prebiótico (LEU Le et al., 2009/2010). Os 

produtos resultantes dessa fermentação são os ácidos graxos de cadeia 

curta (acético, propiônico e butírico) e gases como hidrogênio, dióxido 

de carbono e metano (TOPPING e CLIFTON, 2001). Os ácidos acético 

e propiônico são absorvidos e metabolizados, proporcionando substratos 

para a lipogênese e cetogênese, já o butírico, atua em nível intestinal, 
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gerando aporte calórico. Ainda, o ácido propiônico leva ao aumento da 

contração muscular do cólon, acelerando o peristaltismo intestinal e 

reduzindo a constipação, além de inibir a síntese de colesterol nos 

hepatócitos, mediada pela atividade da enzima hidroximetilglutaril 

Coenzima A redutase (HMG-CoA), diminuindo o risco de enfermidades 

cardiovasculares (FREITAS, 2002; FERREIRA, 2003).  

Uma forma prática de consumir amido resistente, por uma 

maior quantidade de pessoas, pode ser obtida por meio da confecção de 

um molho branco. O molho branco é um tipo de alimento que 

normalmente é consumido de forma intermediária, isto é, ele é usado na 

confecção de uma diversidade de pratos. Sendo assim, o seu consumo 

poderá atingir um maior número de pessoas. Considerando isso, torna-se 

importante o desenvolvimento de um molho branco que contenha amido 

resistente. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolvimento de molho branco de fácil aplicação e uso que 

contenha amido resistente. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Desenvolver um molho branco com amido resistente e outro 

sem amido resistente sem uso de produto de origem animal; 

b) Testar influência da adição de mix goma xantana e goma guar 

na viscosidade do molho com amido resistente. 

c) Avaliar propriedades viscográficas do molho desenvolvido no 

período de 28 dias (0, 7, 14, 21, 28) conservado à 3
0
C. 

d) Realizar avaliação físico química de carboidratos, proteínas, 

lipídios, amido total, amido resistente, fibras, cinzas, umidade, 

pH, acidez titulável e valor calórico total dos molhos prontos. 

e) Realizar a análise sensorial quanto ao aroma, sabor, textura, 

aparência e impressão global dos molhos prontos.  

f) Realizar a análise sensorial quanto ao aroma, sabor, textura, 

aparência e impressão global da aplicação do melhor molho em 

uma pizza vegana em substituição ao queijo. 

g) Verificar a intenção de consumo das amostras de molhos. 

h) Verificar a intenção de consumo da aplicação do melhor molho 

em uma pizza vegana em substituição ao queijo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 
  Nos tópicos a seguir serão abordados os seguintes temas: 

amidos, amido resistente, propriedade do amido resistente, aplicações do 

amido resistente na indústria de alimentos, produtos comerciais – AR, 

preparo de produtos a partir do amido resistente,molho, critérios e 

qualidade do produto, análise viscográfica do amido resistente, análise 

físico química, análise sensorial, análise microbiológica, valor 

nutricional,  recomendação de amido resistente na dieta. 

 

 

3.1 AMIDOS 

 

 

  Um dos componentes do reino vegetal é chamado de amido. No 

grânulo, normalmente é encontrada no endosperma. Ele é um 

homopolissacarídeo que é composto quimicamente por amilose e 

amilopectina. A amilose é composta por unidades de α1,4 D-glicose 

unidas em longas cadeias predominantemente lineares e a amilopectina 

por ligações α1,4 nas porções retilíneas e ligações α1,6 nas ramificações 

(WANG; WHITE, 1994; ELIASSON, 1996). 

 As percentagens de amilose e de amilopectina influenciam as 

propriedades físico-químicas, funcionais e nas aplicações industriais dos 

amidos em alimentos (WANG & WHITE, 1994).  

 Sendo que a amilose durante a distensão de sua estrutura 

helicoidal não ramificada apresenta a propriedade de absorver até 25 

vezes seu peso em água. Na amilopectina, a cada 20 a 30 moléculas de 

glicose, ocorre à presença de ramificações, o que faz com que se torne 

menos susceptível à ação das enzimas (LAJOLA et al., 2001) esta 

diferença na proporção de amilose e amilopectina varia de acordo com a 

espécie, a variedade e até mesmo de acordo com o tipo de solo em que 

este grão foi cultivado e o seu grau de maturação (ELIASSON, 1996). 

 EERLINGER e DELCOUR (1995) definiram o amido com 

base na sua resistência à hidrólise enzimática. Assim, os amidos são 

classificados em: amido glicêmico/ amido rapidamente digerível, 

lentamente digerível e amido resistente. 

 Amidos glicêmicos – são aqueles que sofrem a ação das 

enzimas e transformam-se em glicose já no intestino delgado e são 

também chamados de amido rapidamente digerível (ARD), pois através 
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de testes realizados in vitro, demonstrou-se que em apenas 20 minutos 

eles são hidrolisados em glicose (ENGLYST et al., 1992; YUE; 

WARING, 1998). 

 Amido lentamente digerível (ALD) – também no intestino 

delgado (WALTER et al., 2005), portanto se transforma em glicose no 

período de 20 e 120 minutos (ENGLYST et al., 1992; YUE; WARING, 

1998). 

 E o amido resistente (AR) – o qual foi descoberto 

posteriormente, pois era considerado que devido à presença de grande 

quantidade de enzimas amilolíticas, as quais são as que mais digerem as 

ligações alfa glicosídicas do amido, ele fosse digerido, hidrolisado e 

absorvido no intestino delgado. Mas, Wolf et al. (1999) disseram que 

parte do amido pode escapar à digestão no intestino delgado de 

indivíduos saudáveis e alcançar a região do intestino grosso, o cólon, 

onde é fermentado por meio da microbiota bacteriana, os chamados 

amido resistente (YUE; Waring, 1998 e WALTER et al., 2005). 

 O amido resistente, portanto, não fornecerá glicose ao 

organismo, mas ao ser fermentado, no intestino grosso, ele produz gases 

e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) que são importantes para a 

manutenção e função da mucosa colônica, tendo, também, implicações 

no metabolismo nitrogenado de lípides e glicídeos. A falta ou 

deficiência deste (AGCC) causa afecções colorretais, tais como: colite 

ulcerativa, colite por desuso, câncer colorretal, entre outras (CAMPOS 

et al. 1999). Por este motivo são comparados a fibra alimentar, sendo 

considerado como parte desta (CHAMP; FAISANT, 1996). 

 

 

 

3.2  AMIDO RESISTENTE 

 

 

Existem quatro tipos de amido resistente e são denominados de 

AR 1, 2, 3, e 4: o amido resistente tipo 1 (AR1) é aquele que tem essa 

característica devido a sua forma física que pode impedir o acesso da 

amilase pancreática, diminuindo a digestão do amido. De acordo com 

Nugent (2005), o AR1 é o termo usado para designar o amido resistente 

fisicamente inacessível à digestão, devido a presença de paredes 

celulares intactas de grãos, sementes ou tubérculos. Como por 

exemplos, podemos citar as castanhas, a bolota e a glande (fruto do 

carvalho) que são fontes naturais ricas em amido, contendo 
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aproximadamente 48% de amido resistente nos frutos secos (CORREIA 

et al., 2009ª; CORREIA et al., 2009
b
). 

O amido resistente tipo 2 (AR2) é resistente devido a barreira do 

próprio grão, da parede celular sendo classificado conforme a sua forma 

e estrutura cristalina. São classificados em A, B e C. O AR2 tipo A é 

aquele que é mais encontrado em cereais; o tipo B em tubérculos, batata 

crua, na banana verde e em amidos de milho com alto teor de amilose; e 

o tipo C, encontrado frequentemente em amidos de leguminosas e 

sementes (THARANATHAN, 2002; TESTER et al., 2004). O tipo A e 

B deferem tanto quanto à forma de cristais quanto ao conteúdo de água. 

Sendo que o tipo A é termodinamicamente mais estável e mais denso do 

que o tipo B. Mesmo assim os tipos B e C são os que mais apresentam 

resistência às enzimas (FRANCO et al., 2001). 

O amido resistente tipo 3 (AR3) é aquele que se forma após 

tratamento de água e calor passando pelo processo de gelatinização e 

retrogradação. Como exemplo, temos: as batatas e flocos de milho 

submetidos a altas temperaturas, seguida de um arrefecimento, ou seja, 

refrigeração (LOBO e SILVA, 2003; SAGILATA, SINGHAL e 

KULKARINI, 2006). 

Os amidos resistentes tipo 4 (AR4) são modificados 

quimicamente, através de ésteres, fosfatos e éteres, bem como amidos 

com ligações cruzadas (amido quimicamente modificado). Tem a 

finalidade de atender as necessidades das indústrias alimentícias. 

Exemplos destes são os alimentos compostos por amido modificado, tais 

como certos bolos e pães (LOBO e SILVA, 2003; NUGENT, 2005; 

SAJILATA; SINGHAL; KULKARNI, 2006). 

Dentre os 4 tipos de amido resistente (AR) o tipo 3 é o de mais 

fácil manipulação, pois a quantidade de amido resistente do alimento 

pode ser alterada dependendo apenas de como foi realizado o processo 

de gelatinização e de retrogradação. Sendo assim, as indústrias 

alimentícias podem utilizar destes processos para produzir alimentos 

com maior ou menor quantidade de amido resistente de acordo com a 

necessidade à saúde humana (WALTER et al., 2005). 

A gelatinização, que ocorre na formação do AR3, refere-se à 

formação de uma pasta visco-elástica túrbida ou, aquosa em 

concentrações suficientemente altas, de um gel elástico opaco. Os 

grânulos de amido sofrem mudança de estrutura quando são colocados 

em aquecimento em meio aquoso. Durante o processo ocorre a ruptura 

das ligações de hidrogênio estabilizadoras da estrutura interna cristalina 

do grânulo. Essa ruptura ocorre em diversas temperaturas dependendo 
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do tipo do amido. Continuando o aquecimento ocorre a gelatinização 

devido ao rompimento da região cristalina, permitindo assim a entrada 

da água, e inicialmente ocorre o inchamento de seus grânulos até 

temperaturas nas quais ocorre o rompimento do grânulo, com destruição 

da ordem molecular e perda de birrefringência, ou seja, não se visualiza 

mais a cruz de Malta sob luz polarizada, e a ocorrência de mudanças 

irreversíveis nas suas propriedades (LOBO; SILVA, 2003). 

A retrogradação ocorre quando as cadeias de amilose agregam-

se formando duplas hélices cristalinas estabilizadas por ligações de 

hidrogênio. As cadeias de amiloses retrogradadas são mais resistentes a 

hidrólise enzimática dos que as cadeias de amilopectinas retrogradadas. 

Dessa forma o processo de retrogradação provoca o aumento de amido 

resistente tipo 3 no alimento (LOBO; SILVA, 2003). 

 

 

3.3 PROPRIEDADES DO AMIDO RESISTENTE 

 

 

  O grande interesse por AR se deve às suas propriedades 

funcionais. Muitas pesquisas científicas (BIRD et al., 2000; LOBO e 

SILVA, 2003; LIU, 2005; WALTER et al., 2005; NUGENT, 2005; 

SAJILATA et al., 2006) têm sido desenvolvidas para comprovação 

deste fato. Alguns trabalhos (WALTER; SILVA E EMANUELLI, 2005; 

MURPHY; DOUGLAS E BIRKETT, 2008) demonstraram que a 

fermentação do amido resistente no intestino grosso traz favorecimento 

na vasodilatação, no aumento da absorção de água e sais, na prevenção 

de colite ulcerativa, redução da constipação, inibição da síntese de 

colesterol, melhor controle e redução de peso, melhor controle do 

diabetes devido ao baixo índice glicêmico e reduções nos níveis de 

colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e triglicerídeos na 

hiperlipidemia (YUE; WARING, 1998; JENKINS et al., 1998; 

TOPPING; CLIFTON, 2001; FERREIRA, 2003). 

 Pereira (2007) diz em seu estudo, estes alimentos no organismo 

produzem uma resposta glicêmica menor e, consequentemente, uma 

resposta insulínica mais adequada. Trabalhos em Surrey e Colégio 

Imperial de Londres (Daniells, 2009) relataram que o consumo de 48 

gramas de amido resistente reduz a resposta insulinêmica após uma 

refeição. 

 Trabalhos com barras de cereais contendo açúcar em sua 

formulação, o qual possui alto índice glicêmico, verificou-se que ao 
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utilizar-se de amido resistente houve uma redução do índice glicêmico 

dos participantes em estudo apesar do índice glicêmico do produto 

continuar alto (HAUB et al., 2010). Essa redução ocorre devido ao lento 

processo de digestão. Esse fator contribui para a prevenção e o 

tratamento da diabetes tipo 2 (PEREIRA, 2007). 

 O amido resistente, segundo Daniells (2009), parece ter impacto 

sobre o poder de saciedade. Ao consumi-lo, o indivíduo se sente 

satisfeito por um intervalo de tempo maior. Estudo realizado por Willis 

e Slavin (2009) da Universidade de Minnesota, em que foram 

comparados o consumo de bolinhos fabricados com 9 gramas de fibra 

(de aveia), demonstraram que os consumidores de bolinhos feitos com 

amido resistente apresentaram efeito de saciedade maiores. Concluiu-se 

neste estudo que nem todas as fibras influenciam igualmente na 

saciedade, sendo que no presente trabalho o amido resistente apresentou 

maior efeito de saciedade (WILLIS; JOANNE, 2009). Isso ocorre 

porque o amido resistente retarda o ritmo de esvaziamento gástrico, 

aumentando a viscosidade do meio, devido também a maior capacidade 

de retenção de água das pectinas, gomas e β-glucanos (LEMOS et al., 

2002). 

 Daniells (2009) relata que o amido resistente não age como 

outras fibras que retardam o esvaziamento do estômago e a absorção da 

glicose apenas por algumas horas, mas seus efeitos ocorrem em um 

período de tempo muito maior, tendo efeitos potencialmente benéficos 

para o controle de peso. 

 Outras características importantes do amido resistente é que ele 

possui valor calórico reduzido. Um carboidrato normal possui 4kcal/g 

enquanto que o amido resistente possui de 1,6 a 2,4 kcal/g, alterando 

conforme o tipo (PEREIRA, 2007; RODRIGUES, 2008). É possível 

observar, através de vários estudos, que indivíduos que em suas 

refeições consomem uma quantidade relativa de amido resistente 

apresentam um consumo menor de calorias totais durante o dia. 

 Numa pesquisa realizada por Daniells (2009) com 20 homens 

jovens saudáveis (19-31 anos) que foram divididos aleatoriamente em 

dois grupos – grupo 1 consumidores de 48 gramas de amido resistente 

divididos em duas refeições e; grupo  2 (controle) consumindo a mesma 

quantidade de placebo de carboidrato – foi constatado que os indivíduos 

do grupo 1 consumiram uma média de 88 kcal a menos no jantar, 

representando 7% menos de calorias que os do grupo controle, e em 

média 321 kcal a menos no período de 24 horas. Isto representa 10% a 

menos do que o grupo 2 (DANIELLS, 2009). 
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 Pawlak et al. (2004) demonstraram, por meio de um estudo com 

camundongos propensos a obesidade, que após 9 semanas se 

alimentando com amido resistente de milho, houve uma redução de sua 

gordura corporal: apenas cerca da metade dessa quantidade foi 

encontrada. 

 A Higgins et al. (2004) relatam que o amido resistente possui a 

propriedade de acelerar o metabolismo, ajudando na queima de gordura 

corpórea. Segundo a autora, geralmente o que se queima primeiro é o 

carboidrato simples para gerar energia e quando o amido resistente está 

presente ele muda a ordem no qual o corpo queima caloria. O amido 

resistente move a gordura para o topo da lista fazendo com que a 

gordura seja oxidada primeiro, gerando assim energia antes que seja 

armazenada. Com isso esse AR é um elemento benéfico para a 

população, pois auxiliará na redução do peso e, consequentemente, dos 

riscos de doenças relacionadas à obesidade, tais como: hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), entre outras. E a 

autora vai além, dizendo que se o consumo de amido resistente persistir 

é possível haver o aumento de massa corporal magra e redução da massa 

corporal gorda. 

 Em estudo realizado no EUA, Austrália e Nova Zelândia por 

Higgins et al. (2004) são apresentados resultados interessantes sobre o 

consumo de amido resistente na dieta e sua ação na oxidação lipídica. 

Neste estudo, foi analisada a relação entre o conteúdo de uma refeição 

com amido resistente e suas respostas no metabolismo e na oxidação 

pós-absortiva de gordura. Os dados de calorimetria indireta e oxidação 

de triloleína e o CO2 demonstraram que a substituição de 5,4% dos 

carboidratos totais pelo AR à dieta, aumentou significativamente a 

oxidação lipídica pós parandial e, portanto, poderia diminuir o acúmulo 

de gordura no longo prazo (HIGGINS et al., 2004). 

 O amido resistente também é considerado um alimento 

prebiótico, ou seja, um ingrediente alimentar não digerível, que estimula 

o crescimento e atividade das bactérias no cólon (bifidobactérias) que 

agem sobre o intestino grosso e o fermentam, as quais são essenciais 

para manter o sistema digestivo saudável (HARALAMPU, 2000). Neste 

processo de fermentação, ocorre a formação de ácidos graxos de cadeia 

curta, principalmente o butirato que é muito importante para a saúde do 

cólon. Ele atua inibindo o crescimento de células cancerígenas, pois 

reduz o pH no intestino grosso. Foram realizados estudos por Leu et al. 

(2009/2010) com ratos induzidos a neoplasia e suplementados com 

diferentes dietas, sendo elas classificadas em dieta 1, 2, e 3. A dieta 1 foi 
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suplementada somente com amido resistente; a dieta 2 foi somente com  

Bifidobacteriom lactis; e a dieta 3 suplementada com Bifidobacterium 

lactis e amido resistente conjuntamente. Observou-se neste trabalho que 

nos ratos em que foi suplementada com a dieta 1 e 3 houve uma redução 

na incidência e multiplicidade de neoplasia do colón e alterações 

positivas no pH, o que não ocorreu na dieta 2. A associação entre os 

dois (dieta 3), apresentou ser uma estratégia preventiva superior ao pré-

biótico sozinho (LEU Le et al., 2009/2010). 

 Segundo Pereira (2007) além de inibir o crescimento de células 

cancerígenas o AR também ajuda a prevenir doenças inflamatórias no 

intestino e a manter as necessidades metabólicas da mucosa. Em estudos 

realizados por Cabezas et al. (2010) foram investigados os efeitos de 

frutooligossacarídeos (FOS) e amido resistente em ratos sadios e com 

função intestinal reduzida, consequentemente com resposta imune 

alterada. Verificou-se, neste estudo, que a combinação teve efeito 

benéfico aos ratos com colite ulcerativa induzida, uma vez que foi capaz 

de exercer efeito anti-inflamatório intestinal, associada a um aumento de 

bactérias protetoras e aumento da regulação dos mecanismos de defesa 

epitelial. 

 Morais et al. (1996) compararam a absorção intestinal de cálcio, 

de fósforo, de ferro e de zinco e revelou que a refeição contendo 16,4% 

de amido resistente (AR) resulta em uma maior absorção aparente de 

cálcio e ferro quando comparada com a refeição somente com amido 

digerível (AD). 

 Outra propriedade do AR citada por Ferreira (2003) é que, em 

presença do amido resistente (AR), a amônia também torna-se ionizada 

e não é absorvida por difusão passiva, beneficiando indivíduos em 

tratamento de cirrose hepática (FERREIRA, 2003). 

 Além de todos estes benefícios acima relatados, acrescenta-se o 

fato de que devido ao sabor neutro e coloração branca que possui o 

amido resistente, pode ser utilizado pelas indústrias de alimentos como 

um alimento funcional, com benefícios semelhantes às fibras 

alimentares, porém sem alterar o sabor dos produtos por elas elaborados 

(PEREIRA, 2007; RODRIGUES, 2008). 
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3.4 APLICAÇÕES DO AMIDO RESISTENTE NA INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS 

 

 

  Em meio a tantos benefícios para a saúde surge o interesse das 

indústrias alimentícias em utilizar este amido resistente em preparações 

práticas, a fim de fornecer à população um produto de alta qualidade e 

de imensas propriedades funcionais e nutricionais. Muitos estudos 

(MATSUDA, 2007; LAGUNA, 2010; LEORO, 2011) vêm sendo 

realizados com a finalidade de utilizar o amido resistente em várias 

preparações acessíveis à maioria da população. 

 O amido resistente possui características peculiares que não são 

encontrados na farinha de trigo comum, tornando-o interessante para a 

indústria de alimentos. Apresenta tamanho pequeno de partícula (10-15 

microns), aparência branca, sabor suave, contribuindo com propriedades 

físico-químicas desejáveis, como inchamento, aumento da viscosidade e 

formação de gel. Segundo Fausto, Karcchi e Mehta (1997) essas 

propriedades tornam possível o uso de AR para substituir a farinha em 

uma proporção 1:1, sem afetar significativamente o manuseio 

(FAUSTO; KARCCHI; MEHTA, 1997). Além das propriedades citadas 

pelos autores, pode ser usado em produtos com apelo light, por possuir 

valor calórico reduzido (PEREIRA, 2007). 

 Devido ao sabor neutro do amido resistente, estudo realizado 

por Laguna (2010), propôs a substituição de uma parte da farinha de 

trigo na fabricação de biscoitos pelo amido resistente intencionando 

melhorar as propriedades funcionais. Verificou-se que a substituição de 

até 40% o sabor não foi afetado negativamente e não houve diferença na 

aceitação global do produto. Corroborando com a pesquisa feita por 

Pimentel (2007), em que foram fabricados biscoito de polvilho com 3%, 

5% e 7% de AR comercial, verificou-se, por escala hedônica de nove 

pontos, que todas as formulações foram bem aceitas. 

 Devido às características de sabor suave e partículas finas do 

amido resistente é possível a formulação de produtos com melhor 

aceitabilidade pelo consumidos e maior palatibilidade que aqueles feitos 

com as fibras tradicionais (SAJILATA; SINGHAL; KULKARNI, 

2006). 
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3.5 PRODUTOS COMERCIAIS – AR 

 

 
  Já existem no mercado vários produtos comerciais de amido 

resistente, como o caso do Novelose330
R
, Pinefiber

R
, Fibersol

R
, Hi-

maize
R
 e CrystaLean. Os produtos Hi-maize foram obtidos 

originalmente a partir de milho híbrido na Austrália. Inicialmente 

continha 80 a 85% amilose e aproximadamente 30% de amido 

resistente. O nível dos ingredientes do mesmo tem sido melhorado a 

cada dia, sendo que hoje já é possível encontrá-lo com 60% de amido 

resistente (AR). Estes são inseridos na categoria de amido resistente tipo 

2 (AR2), exceto as Noveloses 220 e CrystaLean que são inseridos na 

categoria de amido resistente tipo 3 (AR3). Estes amidos são utilizados 

para a produção de vários produtos (FONTINHA; CORREIA; 

NUGENT, 2005). 

 Com o mercado cada vez mais competitivo, o aprimoramento 

de técnicas que lancem produtos cada vez mais práticos, ou seja, que 

exija menor tempo de preparo é de grande interesse para as indústrias 

(MAIA, 2011).  

 Desde a revolução industrial o processo de refino dos alimentos 

vem crescendo a cada dia. A população tem tido a preferência em 

consumir os alimentos assim transformados por vários fatores. Alguns 

simplesmente por costume, outros por pensarem apenas na aparência 

visual do produto. Dessa forma, o consumo de fibras vem caindo cada 

vez mais. Este fator tem trazido prejuízo à saúde humana, pois as fibras 

possuem propriedades essenciais ao organismo (BIANCO e 

CASSIANO, 2009). 

 E como comentado acima, as propriedades do amido resistente 

são comparáveis as das fibras e tem tido boa aceitação pela população 

devido a sua aparência e ausência de sabor. Sendo assim o seu uso pode 

amenizar as consequências dos efeitos da ausência de fibras na 

alimentação humana (POLESI, 2011). 

 

 

3.6 PREPARO DE PRODUTO A PARTIR DO AMIDO RESISTENTE 

 

 
  O amido resistente é uma opção para aplicação em alimentos 

ricos em amido. Alguns amidos como o Hi-Maize 260 da National 

Starch, possuem em torno de 60% (base seca) de amido resistente e são 
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resistente à digestão mesmo após passar por altas temperaturas (115
0
 à 

120
0
 C) nas etapas de processamento, podendo portanto ser submetidos 

a processos como cocção de molhos (NATIONAL STARCH, 2005). 

 

 

3.6.1 Molho 

 

 

  Pires (2008) diz que: molhos podem ser definidos como 

emulsões alimentícias multicomponentes compostas por carboidratos, 

proteínas, óleos e gorduras, água e uma variedade de outros ingredientes 

responsáveis por sua saborização (PIRES, 2008 apud CBRT, 2010). 

 Um grande desafio na produção de molhos em escala industrial 

consiste em que estas emulsões permaneçam estáveis, e que mantenham 

seus atributos de qualidade como textura, aparência e sabor por um 

máximo de tempo possível. Outra dificuldade é garantir sua qualidade 

em condições extremas como nos processos de congelamento, 

descongelamento e aquecimento intenso e prolongado. O conhecimento 

dos ingredientes, suas diferentes propriedades e possibilidades de 

aplicação são necessárias para desenvolvimento de um produto que 

atenda a todas as especificações de qualidade exigidas (PIRES, 2008). 

 

 

3.7 CRITÉRIOS E QUALIDADE DO PRODUTO 

 

3.7.1 Análise Viscográfica do Amido Resistente 

 
  Análises viscográficas são estudadas pela reologia. O termo 

reologia foi introduzido por Bingham em 1920 definido originalmente 

como o estado da deformação e do escoamento da matéria (TANNER, 

1985).  

 O amido possui muitas características que o tornam importante 

para muitas indústrias alimentícias e não alimentícias. Uma delas é o 

poder de pasta que são as modificações que acontecem quando 

colocamos o amido em determinada temperatura e quantidade de água 

(SILVA e CABELLO, 2010). 

 De acordo com o tipo de amido há uma propriedade reológica 

diferente. Ao aquecer os grânulos a temperatura abaixo de 90
0
C e sem 

agitação apenas as amiloses são dissolvidas. Aquecendo a uma 

temperatura maior e com agitação, os grânulos de amilopectina se 
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rompem e assim passam a ser solução também. Esta característica é de 

grande importância para as propriedades reológicas dos amidos 

(FRANCO et al., 2002). 

 A viscosidade é uma das características importantes da 

propriedade de pasta. Durante a produção, estocagem, transporte, 

exposição e consumo os alimentos sofrem contínuas variações de 

temperatura, por esta razão é importante saber as propriedades 

reológicas dos produtos em função da temperatura (IBARZ; 

CÁNOVAS, 2002). 

O espessamento de um alimento ou preparação nada mais é do 

que a alteração de sua viscosidade, ou seja, sua concentração em 

centipoises, que é a medida comum de viscosidade de um líquido. 

Abreviado como cP, equivale à unidade da viscosidade absoluta, sendo 

que 1 poise corresponde a 100 centipoises (cP). A viscosidade pode 

variar com uma série de fatores como concentração de soluto (sólidos 

totais), pH e acidez, sendo que as soluções ácidas tendem a ser menos 

viscosas (SGARBIERI, 1998). 

 

 

3.8 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

  É importante determinar e caracterizar as propriedades físico-

químicas, funcionais, nutricionais do produto pronto, tanto para o 

consumidor quanto para a indústria. 

 O teor de umidade é um procedimento fundamental na 

armazenagem e comercialização de alimentos (VALENTINI, 1998). A 

água total (umidade) contida em um produto pode-se encontrar na forma 

de água ligada e não ligada. A água não ligada, disponível, é chamada 

como atividade de água (Aa) que indica a quantidade de água disponível 

para facilitar o movimento molecular para o crescimento das células 

microbianas. A atividade de água (Aa), umidade e o pH são 

propriedades importantes para o processamento, conservação e 

armazenagem de alimentos (BONE, 1987). 

 É desejável um pH inferior 4,5 para molhos para impedir a 

proliferação de microorganismos no produto final. Valores superiores 

requerem períodos mais longos de esterilização ocasionando mais 

consumo de energia e maior custo no processamento (MONTEIRO, 

2008). 
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3.9 ANÁLISE SENSORIAL 

 

 
  O consumidor também deseja produtos de alta qualidade, os 

quais possuam aparência, aroma, textura e sabor agradável peculiares de 

cada tipo de produto (FOOD TECCHNOLOGY, 1981; ABNT 1993ª). 

 A qualidade, do ponto de vista da ciência dos alimentos, é 

composta pelas características que diferem as unidades individuais de 

um produto, sendo o grau de aceitabilidade determinado pelo 

consumidor (MONTEIRO, 2008). Este conceito já era mencionado por 

Cheftel (1986), o qual relacionava a qualidade de um produto alimentar 

a avaliação subjetiva. 

A análise sensorial é utilizada com a finalidade de sentir, medir, 

analisar e interpretar reações características de alimentos e materiais 

como são percebidos pelos sentidos (ABNT, 1993). O resultado das 

sensações percebidas pelos julgadores deve ser expresso com palavras 

ou números ou sensações percebidas (DURÁN, 1999).  

 A avaliação sensorial compreende o conjunto das sensações 

percebidas por uma pessoa quando ingere um alimento e se relaciona 

com características do produto como a cor, sabor aroma e textura. Estas 

características determinam a qualidade do produto percebidas pelo 

consumidor, junto com a forma de preparar o alimento e suas 

experiências prévias (GRIGIONI, 2005). 

 Existem basicamente três tipos de testes de análises sensoriais: 

preferência/aceitação, discriminativo e descritivo. O teste de 

preferência/aceitação trata de testes afetivos baseados na medida da 

preferência ou uma medida cuja preferência relativa pode ser medida. O 

teste discriminativo é utilizado com a finalidade de determinar se há 

diferença entre os tratamentos e determinar a natureza ou intensidades 

destas diferenças (LARMOND, 1974). Para a análise descritiva, uma 

das técnicas utilizadas para medir variáveis e para comparar-se ou 

contrastar-se um produto com outro é a Análise Descritiva Quantitativa 

(ADQ), desenvolvida em meados de 1970 e que utiliza estatística para 

descrever características com precisão (MOSKOWITZ, 1988). 
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3.10  ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

 
Para realização da análise sensorial e inserir um novo produto 

no mercado é necessário que seja realizada análises microbiológicas. 

Seus parâmetros devem estar de acordo com a legislação da ANVISA 

RDC N
0
12 (BRASIL, 2001). 

A técnica tradicional de detecção de Salmonella sp em 

alimentos é um método cultural clássico, desenvolvido com a finalidade 

de garantir a detecção mesmo em situações extremamente 

desfavoráveis, como é o caso de alimentos com uma microbiota 

competidora muito maior do que a da Salmonella sp e/ou alimentos em 

que a Salmonella sp se encontrem em número muito reduzido e/ou 

alimento se encontrem injuriadas pelo processo de preservação, como a 

aplicação de calor, congelamento e/ou secagem (SILVA, 2010).  A RDC 

N
0
 12 de 2001 da ANVISA, estabelece ausência de Salmonella sp, para 

alimentos frescos, “in natura” e processados ou sanitificados.  

De acordo com Silva et al. (2007), os fungos filamentosos e 

leveduras, são indicadores higiênico-sanitários, contagens elevadas 

destes microorganismos nos alimentos podem estar associados a 

matérias-primas com contaminação excessiva, falhas no processamento 

e/ou estocagem, contaminação ambiental durante a manipulação ou 

armazenamento prolongado, sob refrigeração inadequada. 

A contagem de S.aureus em alimentos tem por objetivo 

verificar o controle de qualidade higiênico-sanitária dos processos de 

produção de alimentos, condições em que o S.aureus serve como 

indicador de contaminação pós-processo ou das condições de 

sanificação das superfícies destinadas ao contato com o alimento 

(SILVA, 2010). 

A presença de coliformes totais em alimentos processados é 

considerada uma indicação útil de contaminação pós-sanitização ou pós-

processo, evidenciando práticas de higiene e sanitificação aquém dos 

padrões requeridos para o processamento de alimentos (SILVA, 2010). 

 

 

3.11 VALOR NUTRICIONAL 

 

 

  O lançamento de novos produtos no mercado tem sido 

incentivado pela divulgação de trabalhos sobre a correta ingestão de 
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nutrientes para a manutenção da saúde e pelo interesse dos 

consumidores por alimentos saudáveis. O desenvolvimento de produtos 

com baixo teor de gordura, baixa caloria e baixo colesterol são algumas 

tendências na indústria de alimentos (MONTEIRO, 2006). Para melhor 

atingir este objetivo, é interessante as empresas incluírem na fórmula de 

seus produtos elaborados o amido resistente, pois o mesmo possui baixo 

valor calórico. Também importante é que, além disso, seja 

determinado/quantificado a proteína, carboidratos, lipídio e valor 

calórico do produto formulado pronto para o consumo. 

    

 

3.12 RECOMENDAÇÃO DE AMIDO RESISTENTE NA DIETA 

 

 
  Sabendo das propriedades funcionais e nutricionais do AR para 

o organismo e da existência de produtos práticos para o consumo é 

interessante citar as necessidades fisiológicas diárias do AR para o 

consumo. Sendo assim, quantitativamente falando, o grupo European 

Flair Concertet Action on Resistent Starch (EURESTA) preconiza que a 

recomendação diária do consumo de amido resistente deve ser de 4 g/dia 

(FREITAS, 2002). Já Brouns, Kettlitz e Arrigoni (2002) recomendam a 

ingestão de 20 g/dia afirmando ser o suficiente para que o 

tratogastrointestinal receba os benefícios desejados para a fração solúvel 

da fibra alimentar. Goldring (2004) realizou estudos mostrando que um 

consumo de até 60 gramas de amido resistente proveniente de milho 

com alto teor de amilose não apresentaram efeitos adversos em 

humanos. 

 Com o passar dos anos, o consumo de amido resistente (AR) 

entre os brasileiros vêm diminuindo. Na década de 90 o consumo 

chegou a 3,4 g/dia/pessoa e, de acordo com dados relatados na literatura 

por Pereira (2007), o consumo tem caído, sendo cerca de 3 g/pessoa/dia. 

Essa redução é devido à redução do consumo de carboidratos totais. 

Entre os europeus o consumo é de 4,1 g/dia/pessoa, oriundos de pães e 

batatas (CHAMP e FAISANT, 1996; FREITAS, 2002). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

Para a elaboração do molho - foram utilizados os ingredientes: 

água, amido resistente Hi-maize 260, sal marinho iodado, palmito, tofu, 

óleo de soja, Allium cepa, Allium Sativum, Origanum majorona, 

Petrosolium sativum, Thymus Vulgaris, Allium fitolosum, Sálvia 

officinalis, Oreganum Vulgare e farinha de trigo e o aditivo mix goma 

guar e goma xantana. Os ingredientes e aditivos foram utilizados de 

acordo com cada tipo de molho. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

 Foram elaborados 7 tipos de molhos. Dois molhos base (base 1 

e base 2), com ingredientes fixos, onde não houve a adição de amido 

resistente, nem de mix goma guar e goma xantana. A partir do molho 

padrão 1 foi adicionado amido resistente em uma amostra e em uma 

segunda amostra foram adicionados amido resistente e goma. A partir 

do molho base 2, seguiu-se o mesmo princípio, adicionando amido 

resistente em uma amostra e em uma segunda amostra adicionando de 

amido resistente e mix goma guar e goma xantana. 

 

 

4.2.1 Processo de Fabricação do Molho 

 
 

Molho Base 1: Para fabricação do molho 1, a água, sal marinho 

iodado, tofu, cebola desidratada, alho desidratado, manjerona, salsa, 

tominho, cebolinha verde, sálvia e farinha de trigo foram misturados sob 

agitação contínua. Depois de decorrida a homogeinização, foi 

adicionado emulsificante óleo de soja. Sendo esta submetida às 

operações de aquecimento para cocção e após resfriamento.  

A partir do molho base 1 (amostra A) foram elaborado 2 

molhos: Amostra B - com amido resistente, a qual foi substituído 50% 

da farinha de trigo do molho base 1 pelo amido resistente. Amostra C - 

seguiu o mesmo procedimento da amostra B com acréscimo da Mix 
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Goma guar e goma xantana à 0,2% sobre o total do volume (total de 

ingredientes). Em seguida foi levado o molho à cocção à temperatura de 

40
0
C e em seguida aumentou-se a temperatura até 75

0
C para a cocção 

completa do molho (ANDO et al., 1989). 

Molho Base 2: Para fabricação do molho 2, a água, sal marinho 

iodado, palmito, cebola desidratada, alho desidratado, manjerona, salsa, 

tominho, cebolinha verde, sálvia e farinha de trigo foram misturados sob 

agitação contínua. Depois de decorrida a homogeinização, foram 

adicionado óleo de soja, sendo esta submetida às operações de 

aquecimento e resfriamento. 

A partir do molho base 2 (amostra D) foram elaborados 2 

molhos: Amostra E - com amido resistente, a qual foi substituído 50% 

da farinha de trigo do molho base 2 pelo amido resistente. Amostra F - 

seguiu o mesmo procedimento da amostra E com acréscimo do mix 

goma guar e goma xantana à 0,2% sobre o total do volume (total de 

ingredientes) da amostra. Em seguida foi levado o molho à cocção à 

temperatura de 40
0
C e em seguida aumentou-se a temperatura até 75

0
C 

para a cocção dos mesmos (ANDO et al., 1989). 

 Foi elaborado um 7
0
 molho (amostra G) contendo palmito e 

tofu, amido resistente, a água, sal marinho iodado, cebola desidratada, 

alho desidratado, manjerona, salsa, tominho, cebolinha verde, sálvia, 

orégano, farinha de trigo e mix goma guar e goma xantana. 

 

Tabela 1: Composição dos molhos com AR e Mix Goma guar e 

goma xantana. 

Formulação 

Molho 
% Amido Resistente* 

Goma guar e 

xantana** 

A 0 0 

B 50 0 

C 50 0,2 

D 0 0 

E 50 0 

F 50 0,2 

G  50 0,2 
*Porcentagem do total de farinha de trigo; **Porcentagem do total da formulação. 
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Fluxograma do Processo de Elaboração dos Molhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         * Apenas nos molhos C, F e G. 

 

 

 

 

 

 

Homogenizar os ingredientes, 

exceto o óleo, por 5 minutos 

sob agitação contínua. 

*Dispersar o mix goma guar e 

goma xantana. 

Homogenizar todos os 

ingredientes por 5 minutos. 

Dispersar emulsificante óleo 

de soja, sob agitação. 

Aquecer à 400C por 2 minutos. 

Aquecer à 750C por 3 minutos. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

 Após a fabricação do produto foram recolhidas amostras dos 

mesmos, sendo, em seguida submetidas a análises físico-químicas, 

microbiológicas, reológicas, sensoriais, em triplicata, para a 

caracterização da formulação final.   

 

4.3.1 Análise Reológica 

  

As análises reológicas foram realizadas a fim garantir a 

qualidade e de verificar as diferenças entre os molhos; comparar as 

características reológicas entre os molhos; e qual obteve melhor 

característica de viscosidade em função do tempo. 

 A metodologia empregada é descrita por Barros et al. (2010). A 

estabilidade de todas as amostras prontas foi avaliada em temperatura de 

armazenamento sob refrigeração à 3
0
C através do aparelho Viscosímetro 

Rotativo Analógico – Q860A – Quimis. 

 

4.3.2 Análise físico-química 

 

É importante determinar e caracterizar as propriedades físico-

químicas, funcionais, nutricionais do produto pronto, tanto para o 

consumidor quanto para a indústria. Para as análises físico-químicas, 

centesimal (Instituto Adolfo Lutz, 2005), foram avaliados: umidade, 

cinzas, lipídios, proteínas, acidez titulável e pH, fibra bruta amido total, 

amido resistente e carboidratos. 

O conteúdo de umidade foi determinado em estufa à 105
0
C 

durante 19 horas, até peso constante, conforme o método 925.10 da 

AOAC (2000). 

 O conteúdo de extrato etéreo (lipídeos) foi determinado por 

extração com éter etílico durante cinco horas em extrator Soxhlet, 

segundo o método nº 920.39C da AOAC. 

O conteúdo de proteína dos molhos foi determinado pelo 

nitrogênio total, utilizando a técnica de Kjeldahl, e o fator 5,75 para 

conversão em proteína, conforme o método 955.04C descrito pela 

AOAC (2000).  

As cinzas foram determinadas pela calcineração em MUFLA à 

550
0
C durante dezessete horas, de acordo com o método nº 900.02ª da 

AOAC (2000).   
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Foram também determinados, segundo as normas do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2005), o pH de cada amostra de molho. Foi realizada 

a leitura do pH com o auxílio de um pHmetro digital, devidamente 

calibrado. 

A acidez titulável foi determinada pelo método de titulometria 

volumétrica com indicador. Foram diluídas 5 gramas de amostra e 

diluídas 5mL de água destilada. Em pipeta foram selecionadas 1mL 

dessa solução e adicionados 3 gotas de fenolftaleína e assim realizada a 

titulação de cada uma das amostras com diferentes quantidades, em mL, 

de hidróxido de sódio à 0,01M. O ácido predominante para os molhos 

A, B, e C foram o citrato de cálcio e para os molhos D, E, F o ácido 

cítrico. 

 Os carboidratos totais foram calculados por diferença: 100 g – 

total (umidade g - proteína, lipídios, cinzas e fibras) (RDC n
0
360, 2003). 

 Para a determinação das frações do amido foi utilizado o 

método da AOAC 996.11. As frações de amido resistente foram 

determinadas pela técnica original da AOAC 2002.02 (GONI, 1996; 

HORWITZ, 2005). Para a quantificação de fibra bruta foi determinada 

pelo método 992.16 da AOAC (2000). 

Para a realização do valor calórico da formulação utilizou-se a 

metodologia descrita pela ANVISA RDC 360 (BRASIL, 2003). Sendo o 

valor calórico total calculado como a soma do valor calórico de (4x 

proteína) + (9 x lipídio) + (1,6 x AR) + (4 x CHO). 

 

4.3.3 Análise Microbiológica 

 

A avaliação da qualidade microbiológica das amostras de 

molho controle 1 e controle 2 (sem amido resistente e sem goma), 

amostras com amido resistente, amostras com amido resistente e goma 

xantana e guar foram  submetidas às seguintes análises: de 

Determinação de Coliformes Totais e Termotolerantes à 45
0
C, 

utilizando a técnica do Número Mais Provável (NMP), Stafilococcus 
coagulase positiva, Salmonella  sp, Fungos Filamentosos e Leveduras, 

utilizando o método de Plaqueamento por Superfície (SILVA, 2001), 

seguiu as instruções da Normativa N
0
.62, de 26/08/2003 – MAPA. Os 

padrões microbiológicos foram considerados de acordo com a resolução 

RDC (RDC-12) nº 12, de 2 de janeiro de 2001,  que estabelece o 

Regulamento Técnico Sobre Padrões Microbiológicos Para Alimentos 

(BRASIL, 2001). As análises foram realizadas em triplicata e em três 

repetições conforme metodologia proposta pela APHA (2001).  
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4.3.4 Analise Sensorial 

 

O consumidor também deseja produtos de alta qualidade, os 

quais possuam aparência, aroma, textura e sabor agradável peculiares de 

cada tipo de produto. 

 Foram realizados teste de preferência/aceitação e 

discriminativo. Foi elaborado um questionário para identificação do 

perfil dos avaliadores, conforme Apêndice A, outro questionário para a 

avaliação sensorial através da escala hedônica de 9 pontos, conforme 

Anexo A, e um questionário estruturado com a intenção de consumo de 

sete tipos de molho.  Para responder o questionário foram selecionados 

200 indivíduos consumidores ou não de molho, sendo que 100 

indivíduos provaram 4 tipos de molho e os outros 100 provaram 3 tipos 

de molho cada um, sendo aleatoriamente distribuídos de forma que cada 

tipo de molho foi avaliado 100 vezes, totalizando 700 amostras. Os 

questionários foram aplicados na Universidade Federal de Alfenas.  

A relação dos tipos de molhos apresentadas aos julgadores está 

descrita na Quadro 1.  

 

Quadro 1: Relação das amostras apresentadas aos julgadores 

Amostra Descrição  

A Beiramar Molho 1 sem adição de AR e Mix Goma 

xantana e guar*. 

B Beiramar Molho 1 adicionado de AR utilizando à 50%.  

C Beiramar Molho 1 adicionado de AR utilizando 50 % e 

0,2 % de Mix Goma xantana e guar *.  

D Beiramar Molho 2 sem adição de AR e Mix Goma 

xantana e guar *. 

E Beiramar Molho 2 adicionado de AR utilizando 50 %. 

F Beiramar Molho 2 adicionado de AR utilizando 50 % e 

0,2% de Mix Goma xantana e guar *. 

G Beiramar Molho 3 adicionado de AR utilizando 50% e 

0,2% de Mix Goma xantana e guar *. 
 

* Goma xantana e guar; AR - Amido Resistente; Molho 1 – molho base 1; Molho 2 – molho 
base 2 – Molho 3 - Tofú e Palmito.   
 

 Os molhos foram fabricados e em seguida servidos, sendo 

apresentados aos julgadores em embalagens plásticas descartáveis 

codificadas com números de quatros dígitos aleatórios. 

A aceitabilidade das amostras de molho foi avaliada com 

relação aos atributos aroma, sabor, textura, aparência e aceitabilidade 
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global. Para isto foi utilizada uma escala hedônica de nove pontos, 

ancorada nos extremos “(1) desgostei muitíssimo” e “(9) gostei 

muitíssimo” (Anexo A). Para avaliação da intenção de consumo foi 

utilizada uma escala de cinco pontos ancoradas nos extremos “(1) 

certamente consumiria” e “(5) certamente não consumiria” (Anexo A) 

(MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2007).  

Foi também verificada a intenção de compra dos molhos por 

meio de uma escala de 5 pontos, que se encontra no mesmo Anexo A. 

Após a avaliação dos resultados das análises sensoriais dos 7 

tipos de molho, foi verificado qual molho apresentou maior aceitação, e 

assim realizada uma análise sensorial da aplicação desse molho em uma 

preparação. No caso, o molho mais bem aceito foi o molho BeiraMar G, 

sendo este submetido ao mesmo procedimento, ou seja, análise sensorial 

através da escala hedônica de 9 pontos. O molho BeiraMar G foi 

aplicado em uma pizza vegana, onde o queijo foi substituído pelo 

mesmo.  

Os dados pessoais coletados não serão revelados, havendo a 

garantia de sigilo. A análise sensorial foi realizada com base nos 

princípios éticos, depois de aprovado e protocolado pela Comissão de 

Ética em Pesquisas com Seres Humanos / Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC.  

 

4.3.5 Análise Estatística 

 

Para a análise sensorial os resultados foram avaliados por meio 

da análise de variância (ANAVA) e, quando necessário, o teste de média 

de Tukey a fim de estudar diferenças significativas entre os tratamentos. 

Foram também ajustados dois mapas de preferência externos 

(modelo vetorial) para as variáveis impressão global e intenção de 

compra sendo explicadas pelos atributos sensoriais. 

Para a variável sabor foram realizados dois grupos de contrastes 

ortogonais. No primeiro grupo o objetivo foi verificar por meio de teste 

estatístico se houve diferenças significativas entre os molhos que foram 

utilizados AR com os que não foram, ou seja, se a população sente 

alguma diferença no sabor dos molhos quando se acrescenta AR.  

Com o segundo grupo de contrastes, objetivou-se avaliar 

estatisticamente se os indivíduos preferiam os molhos em que eram 

utilizados tofu ou palmito.  

Para ambos os grupos o teste utilizado foi o teste F para 

contraste. 
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Os resultados da viscosidade também foram avaliados por meio 

da ANAVA,  teste de Tukey para comparações de médias e teste F para 

contrataste. 

Detalhes sobre essas análises estatísticas podem ser encontrados 

em Montgomery (2001).  

Essas análises foram efetuadas utilizando-se o Software R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011). 

Outros resultados descritivos foram obtidos por meio do 

Software Statistica versão 6.0 (STATSOFTINC, 2001). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos tópicos abaixo são apresentados os resultados e discussão 

das análises físico química, microbiológica, sensorial e de viscosidade. 

 

5.1 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

 

  Na Tabela 2 encontra-se o resultado da análise físico química 

realizada nos sete tipos de molhos.      

 

Tabela 2 – Composição centesimal em 100 g do produto dos molhos 

BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 
Mol

ho 

PTN LIP CH

O 

pH Ac.

T 

AT AR Fibr

a 

Cinz

a 

Umd

. 

kcal 

A 11,62 0,56 8,18 6,0

6 

0,86 3,3

9 

- 0,86 0,43 78,3

2 

84,2

4 
B 12,36 0,40 6,84 5.5

5 

0,81 5,1

4 

3,0

9 

0,88 0,35 79,1

5 

72,9

8 

C 11,30 0,55 4,63 5,3

4 

0,79 4,4

7 

3,0

9 

0,59 0,61 82,1

3 

61,2

5 

D 6,06 0,04 8,56 4,5

4 

0,84 6,0

2 

- 0,53 0,79 83,9

9 

58,8

4 
E 4,81 0,04 8,45 4,2

9 

0,91 7,0

4 

3,0

9 

0,38 0,82 85,4

6 

45,9

8 
F 3,99 0,31 9,34 4,5

3 

0,96 6,5

1 

3,0

9 

0,64 0,83 84,8

7 

48,6

9 

G 10,19 0,23 7,77 4,9
5 

0,87 5,1
8 

3,0
9 

0,65 0,56 80,5
8 

66,4
9 

PTN – proteína; CHO – carboidrato; pH – potencial de hidrogênio; Ac. T – acidez titulável; 

AT – amido total; AR – amido resistente; Umd – umidade; Kcal – quilocaloria. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

  

 

Ao ser analisado a Tabela 2 verifica-se que os molhos A, B e C, 

com respeito à proteína (PTN), deram resultados superiores aos outros 

molhos, variando de 11,30 à 12,36 g em cada 100 g do produto. Estes 

resultados estão relacionados com a composição dos molhos. Os molhos 

A, B e C têm em sua composição o tofu - queijo de soja. O que não 

ocorreu com os molhos D, E e F em que o tofu foi substituído pelo 

palmito, nos quais, a quantidade proteica variou de 3,99 à 6,06 g por 100 

g do produto. A quantidade proteica do molho BeiraMar G foi de 10,19 

g por 100 g do produto. Verifica-se que a quantidade de proteínas do 

molho G ficou entre as quantidades proteicas dos molhos D, E e F e as 

quantidades proteicas dos molhos A, B e C. Este resultado, deve-se ao 
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fato de que na composição do molho G foi utilizado 50% de tofu e 50% 

de palmito. 

 A Tabela 2 apresenta também o resultado da quantidade de 

lipídeos dos sete molhos pesquisados. Nota-se também uma diferença de 

quantidade de lipídeos entre os molhos que têm em sua composição o 

tofu com os molhos que têm em sua composição o palmito. Verifica-se 

que os molhos A, B e C, que contém somente o tofu, as quantidades de 

lipídeos foram maiores, variando de 0,40 a 0,56 g por 100 g de produto. 

Os molhos que em sua composição contêm o palmito chegaram a 

apresentar a quantidade de lipídeos de 0,04 g a 0,31 g por 100 g de 

produto. Quando se observa o molho G, que em sua composição trazem 

os ingredientes palmito e tofu teve a quantidade de lipídeos de 0,23 g 

por 100 g de produto. 

 Quanto a análise de carboidrato (CHO), a Tabela 2 mostra 

também uma diferença entre os tipos de molhos que foram 

confeccionados com tofu e os molhos confeccionados com palmito. Os 

molhos A, B e C apresentaram quantidades de carboidratos que 

variaram de 4,63 à 8,18 g por 100 gramas do produto. Ao ser verificado 

os molhos D, E e F, que foi utilizado palmito na sua composição, 

observa-se que os valores de carboidrato foram maiores que os 3 

primeiros, que foi utilizado tofu. Os molhos D, E e F apresentaram 

valores de carboidrato entre 8,56 à 9,34 g por 100 g do produto. Com 

respeito ao molho G, que foi utilizado 50% de tofu e 50% de palmito, a 

quantidade de carboidrato foi de 7,77 g por 100 g do produto. 

 Dentro dos carboidratos (CHO) foram quantificados as 

porcentagens de amido total e de amido resistente (AR). Nos molhos em 

que sua composição contém tofu, a presença de amido total foi menor 

do que nos molhos que contêm palmito, variando de 4,47 g a 5,14 g por 

100 g de molho. Nos molhos que foram em sua composição o palmito, 

apresentaram uma maior quantidade de amido total, variando de 6,51 à 

7,04. E no molho G, o qual compõem-se de tofu e palmito, teve uma 

média de 5,18 g de amido total por 100 g de molho. Com relação ao 

amido resistente, os molhos A e D não apresentaram valores 

significativos para AR em sua composição. Já os molhos B, C, E, F e G, 

apresentaram 3,09 g de amido resistente em 100 g de molho, estes 

molhos apresentaram também um valor calórico menor, devido a 

presença de amido resistente. 

 Com relação a fibras, verificou-se, através das determinações 

físico-químicas, que os molhos A, B e C, apresentaram uma maior 

quantidade de fibras comparando com os molhos D, E e F. Os molhos 
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que em sua base contêm tofu (A, B e C), apresentaram fibra entre 0,59 à 

0,88g de fibra por 100 gramas de molho. Os molhos com palmito (D, E 

e F), apresentaram um valor de fibra entre 0,38 à 0,64 g por 100 g de 

molho, sendo menor que os três primeiros. O molho G, apresentou um 

valor de fibra intermediário entre os três primeiros molhos e os três 

subsequentes, apresentando 0,65 g de fibra por 100g de molho. 

 Com relação ao pH dos molhos, verifica-se que os molhos A, B 

e C apresentaram pH menos ácido do que os molhos D, E e F. Os 

resultados do pH dos molhos A, B e C variaram de 5,34 à 6,06 em 

temperatura de 27
0
C, enquanto que os molhos D, E e F apresentaram pH 

entre 4,29 à 4,54 em temperatura de 27
0
C. Este fato também é explicado 

pela mudança de ingrediente entre os 3 primeiros molhos (tofu) e os 3 

subsequentes (palmito). No molho G o pH deu 4,95 a temperatura de 

27
0
C posicionando entre os pHs dos 3 primeiros molhos e os 3 

seguintes. 

 Com relação à acidez titulável dos molhos, verifica-se que os 

molhos A, B e C apresentaram acidez titulável um pouco menor do que 

os molhos D, E e F. Os resultados de acidez dos molhos A, B e C 

variaram de 0,79 à 0,86, enquanto que os molhos D, E e F apresentaram 

acidez titulável entre 0,84 à 0,96. Explicado pela composição dos 

ingredientes do molho. O molho G, onde há a presença de tofu e palmito 

a acidez titulável foi de 0,87 posicionando entre os 3 primeiros molhos e 

os 3 seguintes. 

Na Tabela 2 pode-se verificar, também, os resultados da análise 

de cinzas. Observa-se, também, uma diferença da quantidade de cinza 

entre as amostras A, B e C, que apresentaram valores entre 0,35 à 0,61 g 

por 100 g de produto enquanto que os molhos D, E e F a quantidade de 

cinzas variou de 0,79 à 0,83 g por 100 g de produto.    O molho G 

apresentou o resultado de 0,56 g por 100 g do produto. Estes resultados 

mostram que os molhos que contêm palmito possuem mais minerais que 

os molhos em que o palmito foi substituído por tofu. 

Quanto à umidade, a Tabela 2 mostra que os molhos que 

possuem tofu, foram ligeiramente menores do que os molhos com 

palmito. Os molhos A, B e C apresentaram umidade entre 78,32 à 82,13 

e os molhos D, E e F apresentaram umidade entre 83,99 à 85,46. E o 

molho G, o qual contém tofu e palmito, apresentou 80,58% de umidade. 

Finalmente pode ser observado que os 3 molhos, A, B e C, que 

em sua composição têm tofu, ao invés de palmito, a quantidade de 

calorias em 100g variou de 61,25 kcal à 84,24 kcal, e os molhos D, E e 

F apresentaram calorias entre 45,98 e 58,84 kcal. O molho G apresentou 
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um valor calórico de 66,49 kcal por 100 g de produto. Observa-se que os 

molhos com tofu, possuem um valor calórico um pouco maior do que os 

com palmito (A e D). Quanto aos molhos que possuem amido resistente 

(B, C, E, F e G) em sua composição, verifica-se que o seu valor calórico 

é menor em relação aos molhos sem amido resistente, tanto no caso dos 

de tofu, como no caso dos de palmito.  

 Para confirmação de que os molhos com AR são 

realmente menos calóricos foi realizado uma análise estatística 

experimental cujos resultados encontram-se nas Tabelas 3 e 4.  

 

Tabela 3: ANAVA para calorias (kcal). 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

Tipo de 

molho 

  6 3280,640031 546,773338 0,0016* 

Erro 14 1129,385739   80,670410  

Total 

corrigido 

20 4410,025770   

CV  =  14.43%;  *: significativo a menos de 1% de nível de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Por meio do resultado da Tabela 3 pode-se observar que há 

diferenças de calorias entre os tipos de molhos, pois o nível de 

significância foi menor que 1%. 

 

TABELA 4: Anava para contraste entre as calorias (kcal) dos tipos de 

molho 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

1-

(A,D)x(B,C,E,F,G)     

1   740,846449          740,846449         0,0090* 

2-A x D                  1   967,331611          967,331611          0,0038* 

3-(B,E)x (C,F,G)        1     11,729258             11,729258          0,7087 

4-B x E                  1 1085,975937  1085,975937         0,0025* 

5-G x (C,F)              1   346,132782            346,132782         0,0573 

6-C x F 1   128,623993            128,623993         0,2273 

Erro  1129,385739            1129,385739  

          

     - 

*: significativo a menos de 5% de nível de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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De acordo com os resultados dessa Tabela 4 pode-se verificar 

que apenas os contrastes 1, 2 e 4 foram significativos.  

No contraste 1 foram comparados os molhos cuja formulação 

possuía AR (molhos B, C, E, F e G) com os que não possuíam (molhos 

A e D). A média para os que possuía foi de 58,50 kcal e para os que não 

possuía de 71,65 kcal. Sendo assim, a utilização do AR nos molhos 

tornam-os menos calóricos.  

O contraste 2 corresponde aos molhos em que não foi 

adicionado nem AR e nem goma, mas que foram feitos com bases 

diferentes (molhos A e D). O molho A foi feito com tofu e o molho D 

com palmito. O resultado foi que o molho com tofu, cujo valor foi de 

84,24 kcal é mais calórico que o molho com palmito, com 58,84 kcal.  

No contraste 4, foi comparado os molhos com AR, sem o uso 

da goma, porém com bases diferentes. O molho B = 72,98 kcal, feito 

com tofu é mais calórico que o molho E = 45,98 kcal, feito com palmito.  

Os demais contrastes não foram significativos o que indica que 

suas calorias não diferem entre si. No entanto, vale observar o resultado 

do contraste 3 em que foram comparados, dentre os molhos com AR, o 

efeito do acréscimo ou não da goma. Pode-se observar que o acréscimo 

da mesma (nos molhos C, F e G) não alterou sua quantidade calórica.  

 

5.2  ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

Nos tópicos abaixo são apresentados os resultados das análises 

microbiológicas. Seguindo a Resolução RDC n
0
 12, de 02 de janeiro de 

2001, os limites para coliformes à 45
0
C é no máximo 50 NMP, para 

Salmonella sp deve ter ausência em 25 gramas e Estafilococcus 

coagulase positiva no máximo 100 UFC/g, em molhos. (FONSECA, 

2008). 

 

5.2.1 Contagem de Coliformes Totais 

 
O grupo dos coliformes totais incluem as bactérias na forma de 

bastonetes.  

Na Tabela 5 é apresentado o resultado da análise de coliformes 

totais dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 
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TABELA 5 – Coliformes Totais (CLBVB) dos molhos BeiraMar A, B, 

C, D, E, F e G. 

Concentrações -1 -2 -3 

Tipos de molho    

A1 1 1 0 

A2 0 0 0 

A3 0 0 0 

B1 1 0 0 

B2 0 0 0 

B3 0 0 0 

C1 1 0 0 

C2 0 0 0 

C3 0 0 0 

D1 0 0 0 

D2 0 0 0 

D3 0 0 0 

E1 0 0 0 

E2 0 0 0 

E3 0 0 0 

F1 0 0 0 

F2 0 0 0 

F3 0 0 0 

G1 1 0 0 

G2 0 0 0 

G3 0 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 
Conforme a Tabela 5 em que foram analisados 3 amostras de 

cada tipo de molho, todas as amostras deram negativas, exceto as 

amostras A1 para concentrações -1 e -2, amostra B1 para -1, amostra C1 

para -1 e amostra G1 para -1. Sendo assim, foram realizadas para estas 

amostras a contagem de Coliformes à 45
0
C, cujos resultados aparecem 

no Tópico 5.2.2. 

 

5.2.2 Contagem de Coliformes à 45
0
C 

 

 Somente as amostras positivas para coliformes totais foram 

realizados para coliformes termotolerantes à 45
0
C, ou seja, as amostras 

A, B, C e G e seus resultados são apresentados na Tabela 6. 
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TABELA 6  – Contagem de Coliformes Termotolerantes à 45
0
C. 

Concentrações -1 -2 -3 

Amostras    

A 0 0 0 

B 0 0 0 

C 0 0 0 

G 0 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 Na Tabela 6, verifica-se que todas as amostras analisadas deram 

resultados negativos para coliformes à 45
0
C, encontrando-se todas 

dentro do padrão pela legislação. 

 

 

5.2.3 Salmonella sP 

 

 

  A Tabela 7 apresenta os possíveis resultados para a Salmonella 

sp dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G.  

 

TABELA 7 – Possíveis positivos para Salmonella sp para os molhos 

BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

 

Tipos de 

molhos 

RJ incolor e 

vermelho 

HK azul 

esverdeado 

SS incolor c 

centro preto 

A TT 0                     1 RV TT 0                     0RV TT 0                     0RV 

B TT 0                     1RV TT 0                     0RV TT 0                     0RV 

C TT 1                     0RV TT 0                     0RV TT 0                     0RV 

D TT 1                     1RV TT 0                     0RV TT 0                     0RV 

E TT 1                     1RV TT 0                     0RV TT 0                     0RV 

F TT 1                     1RV TT 0                     0RV TT 0                     0RV 

G TT 1                     1RV TT 0                     0RV TT 0                     0RV 

TT – Tetrationato; RV – Rappaport Vassiliades;  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Ao analisar a Tabela 7, verifica-se que as amostras possíveis 

positivas para Salmonella sp, foram somente para RJ dos molhos A RV, 

molho B RV, molho C TT e RV, molho D TT e RV, molho E TT e RV, 
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molho F TT e RV e molho G TT e RV. Estas amostras foram, então, 

submetidas às triagens bioquímicas TSI e caldo ureia, conforme 

detalhado nos materiais e métodos, os quais obtiveram resultados 

negativos, ou seja, ausência de Salmonella sp em todos os 7 tipos de 

molhos avaliados. 

 

5.2.4 Estafilococcus coagulase positiva 

 

  A Tabela 8 apresenta o resultado da análise microbiológica de 

Estafilococcus coagulase positiva dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F 

e G (normalidade até 100 UFC/g). 

 

TABELA 8 – Resultado da análise microbiológica de Estafilococcus 

áureus dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G - Ágar Baird-Parker 

(ABD). 

 

Concentrações 10
-1 

10
-2

 10
-3

 

Tipo de Molho    
A 0 0 3 

A 0 0 0 

A 0 0 0 

B 0 0 0 

B 0 0 0 

B 0 0 0 

C 2 0 1 

C 0 0 0 

C 0 0 0 

D 1 0 0 

D 0 0 0 

D 0 0 0 

E 0 0 0 

E 0 0 0 

E 0 0 0 

F 0 1 2 

F 0 0 0 

F 0 0 0 

G 0 1 2 

G 0 0 0 

G 0 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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 Conforme se observa na Tabela 8, todos os níveis de 

Estafilococcus coagulase positiva e suas repetições ficaram abaixo de 1 

UFC/g, Tal fato deve-se provavelmente a contaminações no ambiente de 

manipulação das amostras durante o preparo, estocagem e apresentação. 

Pois é de conhecimento que esse microrganismo está presente no ar, 

solo e água e pode estar presente também na microbiota da pele de 

manipuladores. Mas os resultados acima encontram-se abaixo do nível 

de 100 UFC/g estabelecido na Resolução RDC n
0
 12 de 02 de janeiro de 

2001.  

 

5.2.5 Fungos Filamentosos e Leveduras: 

 

  Na Tabela 9 encontram-se os resultados da análise 

microbiológica de Fungos Filamentosos e Leveduras dos molhos 

BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. A normalidade dos fungos e leveduras é 

até 5 x 10
3 

UFC/g para molhos conforme a legislação da ANVISA RDC 

n
0
12 de janeiro de 2001.  

 

TABELA 9 – Análise microbiológica de Fungos Filamentosos e 

Leveduras dos Molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

Tipo de molho UFC/g 

A1, A2, A3 < 1 x 10
2
UFC/g 

B1, B2, B3 < 1 x 10
2
UFC/g 

C1, C2, C3 1 x 10
2
UFC/g 

D1, D2, D3 1 x 10
2
UFC/g 

E1, E2, E3 < 1 x 10
2
UFC/g 

F1, F2, F3 1,4 x 10
3
UFC/g 

G1, G2, G3 1 x 10
2
UFC/g 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

  

Conforme pode ser visualizado na Tabela 9, todas as amostras 

dos 7 tipos de molhos, estão dentro do padrão estabelecido pela 

ANVISA para molhos. 

 Pode-se verificar, portanto, que, segundo a legislação, as 

análises microbiológicas dos 7 tipos de molhos BeiraMar, encontram-se 

em níveis considerados dentro da normalidade para molhos. 
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5.3  ANÁLISE SENSORIAL 

5.3.1 Caracterização dos Indivíduos 

 
Para caracterizar os indivíduos foram utilizadas as variáveis: 

sexo, idade escolaridade, atributo do alimento na decisão da compra, 

frequência de consumo de molho, consumo de alimentos que trazem 

benefício ao intestino, disposição para consumir molho com 

ingredientes capazes de trazer benefícios ao intestino e conhecimento do 

que é um alimento funcional. 

Na Tabela 10 encontram-se as frequências absolutas e 

percentuais da variável sexo. 

 
TABELA 10 - Frequência por sexo dos provadores dos 7 tipos de molhos. 

Sexo 

Frequência Percentual 

Percentual 

acumulado 

Masculino 66 33,7 33,7 

Feminino 129 65,8 100,0 

Total 195 99,5  

Missing 1 0,5  

Total 196 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Pode-se observar que, com relação a variável sexo, 33,7% dos 

entrevistados eram do sexo masculino e 65,8% do sexo feminino. Para 

melhor visualização, esses mesmos resultados foram reproduzidos na 

Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 – Gráfico do sexo dos provadores dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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A Figura 2 mostra o gráfico com as faixas etárias e seus 

respectivos percentuais. 

 

 
FIGURA 2 – Gráfico da idade dos provadores dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

A idade das pessoas que provaram os molhos apresentaram os 

seguintes resultados: 89,2% dos entrevistados estavam entre as idades 

de 18 à 27 anos, 6,2% entre 28 à 37 anos; 2,6% entre 38 à 47 anos; 1,5% 

entre 48 à 57, sendo este grupo os que apresentaram menor 

porcentagem; e 5% acima de 58 anos. 

A faixa etária de 18 à 27 anos teve maior prevalência devido ao 

fato de que a pesquisa foi realizada entre estudantes Universitários. Este 

fato justifica o resultado da variável escolaridade, na Figura 3, ter 

apresentado o percentual de 70,3% para nível de Ensino superior 

incompleto. O nível de superior completo apresentou 14,9% e Ensino 

médio completo 12,3%; o nível de ensino fundamental completo 

apresentou ser de 5% dos entrevistados; e os níveis de ensino médio 

incompleto e ensino fundamental incompleto apresentaram 1% cada um. 
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FIGURA 3 – Gráfico da escolaridade dos provadores dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e 

G. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

 A seguir são apresentados os resultados do questionamento com 

respeito ao o que leva os entrevistados a comprar um alimento. Este 

item foi subdividido em quatro variáveis, mostrando qual o grau de 

importância de cada variável na decisão de compra. As variáveis são: 

benefício à saúde, preço, marca e aparência. 

 A Figura 4 apresenta o grau de importância do benefício à 

saúde na decisão do consumidor na hora de adquirir um alimento.  
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FIGURA 4 – Gráfico da importância do benefício à saúde na compra de um alimento para os 

provadores dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Verifica-se, na Figura 4, que 52,8% dos pesquisados 

responderam que, na decisão de comprar um alimento, este item, tem o 

primeiro lugar em importância. Mas 19,7% colocaram o benefício à 

saúde, na decisão de comprar um alimento, em segundo lugar. Dos 

entrevistados 14,6% deixam o aspecto de benefício à saúde em terceiro 

lugar e o número expressivo de 12,9% consideram o aspecto de 

benefício à saúde em último lugar de importância. Isso revela que existe 

um alto índice de pessoas que consomem e compram alimentos não 

colocando o benefício de saúde ao comprar um alimento em primeiro 

lugar, isto é, 47,2%. 

 Na Figura 5 pode-se verificar a importância do preço na 

intenção de compra de um alimento.  
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FIGURA 5 – Gráfico da importância do preço na compra de um alimento para os provadores 

dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

O variável preço, conforme demonstrado na Figura 5, recebeu a 

classificação em primeiro lugar em importância por 21,9% dos 

participantes, enquanto que 31,3% disseram que o preço está em 

segundo lugar em importância para sua decisão de comprar.  Em seguida 

26,3% tem o item preço em terceiro lugar na sua escala do motivo em 

que o leva a comprar um produto. E 20,6% disseram que o preço está 

em último lugar na decisão da compra.  

 Na Figura 6 pode-se ver a importância da marca na compra de 

um alimento pelos consumidores.  
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FIGURA 6 – Gráfico da  importância da marca na compra de um alimento para os provadores 

dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

No atributo marca verifica-se que o maior percentual, ou seja, 

48,1% responderam que esta variável está em quarto lugar em 

importância na sua decisão de escolher um alimento para comprar. Em 

seguida encontra-se 18,8% dos entrevistados colocando o item marca 

em terceiro lugar em grau de importância para comprar. De todos os 

entrevistados, apenas 18,1% consideraram que a marca tem o primeiro 

lugar em importância na aquisição de um produto.  

Na Figura 7, pode-se comparar os percentuais da importância 

da aparência na compra de um alimento. 
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FIGURA 7 – Gráfico da importância da aparência na compra de um alimento para os 

provadores dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

  Quanto à aparência, 17,8% colocaram este item em primeiro 

lugar na hora de decidir comprar um alimento. Para 26,4% este item tem 

o segundo lugar na escala para decisão de comprar ou não um alimento. 

A maior parte dos entrevistados classificou a aparência em terceiro lugar 

para esta tomada de decisão, ou seja, 35,0%, e 20,9% colocaram-no em 

quarto lugar. 

Quando se coloca as quatro variáveis em apenas um gráfico 

observa-se o que e verificado na Figura 8.  
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FIGURA 8 – Gráfico de benefício à saúde, preço, marca e aparência para os provadores dos 

molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

Pode-se verificar, portanto, que cerca de 50% dos entrevistados, 

ao comprar alimentos, colocam o benefício à saúde que este alimento 

vai lhe proporcionar em primeiro lugar na sua decisão de comprá-lo. 

Apesar de ser um número expressivo maior do que 50%, muitos têm o 

preço ou outro atributo como mais importante que o aspecto de saúde na 

hora de comprar aquilo que poderá melhorar ou prejudicar sua saúde. 

 A Figura 9 mostra a frequência de consumo de molho dos 

entrevistados.  
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FIGURA 9 – Gráfico da Frequência de consumo de molho para os provadores dos molhos 

BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 Verifica-se que a maioria consome molho de uma a três vezes 

por semana (54,6%) e que 27,8% consomem de uma a duas vezes por 

mês molho em sua dieta. Dos entrevistados 11,9% disseram consumir de 

quatro a seis vezes por semana, 3,6% menos de uma vez por mês e 

apenas 2,1% todos os dias. Estes resultados são justificados pelo fato de 

que molho é um alimento que é consumido acompanhando outros tipos 

de pratos, podendo ser ou não ser adicionado ao prato principal. Mesmo 

assim verifica-se que mais de 50% o consome mais de uma vez por 

semana. 

 O gráfico da Figura 10 apresenta as porcentagens do consumo 

de alimentos que ajudam a funcionar o intestino. 
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FIGURA 10 – Gráfico do consumo de alimentos que ajudam melhorar o intestino para os 

provadores dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

Quanto ao consumo de alimentos que ajudam a funcionar o 

intestino verificou-se que 67,2% disseram que consomem deste tipo de 

alimento, enquanto que 32,8% disseram que não possuem este hábito. 

 Outro item que mostrou aceitabilidade de alimentos capazes de 

melhorar o funcionamento do intestino foi o questionamento seguinte: 

você consumiria um molho que fosse capaz de melhorar o 

funcionamento do intestino e de baixo valor calórico? A Figura 11 vem 

apresentando estes resultados.  
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FIGURA 11 – Gráfico do consumo de molho benéfico ao intestino e de baixo valor calórico 

para os provadores dos molhos BeiraMar A, B, C, D, E, F e G. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

Verificou-se, conforme mostra a Figura 11, que a maioria disse 

sim, ou seja, 97,4% dos provadores estão dispostos a consumir um 

molho assim. E a minoria de 2,6% disse que não. Este resultado sinaliza 

para a aceitação de um molho contendo amido resistente que, conforme 

referencial teórico apresentado possui propriedades para melhorar o 

funcionamento do intestino. 

 A Figura 12 mostra o percentual daqueles que sabem e que não 

sabem o que é um alimento funcional. 
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FIGURA 12 – Gráfico sobre o conhecimento dos provadores os provadores dos molhos 
BeiraMar A, B, C, D, E, F e G que sabem o que é um alimento funcional. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 Verificou-se por meio da Figura 12 que 70,8% dos que 

participaram da análise sensorial sabem o que é um alimento funcional e 

29,2% não sabem o que significa. 

 

5.3.2 Análise sensorial descritiva dos molhos  
 

 Os resultados da análise sensorial com respeito a aroma, sabor, 

textura, aparência e impressão global estão agrupados em quadros, de 

acordo com o tipo de molho: molho base BeiraMar A, molho BeiraMar 

B, molho BeiraMar C, molho base BeiraMar D, molho BeiraMar E, 

molho BeiraMar F e molho BeiraMar G. Nos quadros 8 a 14 aparecem 

os percentuais para cada pontuação, que vai de desde 1 (desgostei 

muitíssimo) até 9 (gostei muitíssimo). Para facilitar a interpretação, os 

comentários realizados levaram em consideração se os entrevistados 
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gostaram ou não do molho, ou seja, o ítem gostaram abrange as escalas 

de 6 a 9 e não gostaram de 1 a 4. 

 Na Tabela 11 estão demonstrados os resultados da análise 

sensorial do molho base BeiraMar A.  

 

   TABELA 11 –  Análise Sensorial do Molho Base BeiraMar A. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Quanto ao aroma, verifica-se na Tabela 11, que 43% dos 

provadores afirmaram ter gostado, sendo que 29% gostaram 

ligeiramente ou moderadamente e 14% muito ou muitíssimo. Verifica-se 

também, que 31% responderam ter desgostado do aroma desse molho e 

que uma parcela de 26% responderam nem ter gostado nem desgostado.   

Na questão sabor verifica-se que 44,4% afirmaram não ter gostado do 

molho e 44,5% gostaram do molho, variando de gostar ligeiramente à 

muitíssimo.  Quanto ao atributo textura o percentual dos que gostaram 

foi de 71,8% e apenas 17,2% afirmaram desgostar da textura do molho 

A. Por sua vez, o quesito aparência 82,9% afirmaram que gostaram, 

sendo que 46,5% afirmaram gostar muito ou muitíssimo. Neste atributo, 

somente 6% afirmaram não gostar. Por último, a Tabela 11 apresenta a 

Impressão global que obteve o molho base BeiraMar A pelos 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

 

Gostar/desgostar 

Fq % Fq % Fq % Fq % Fq % 

1.Desgostei 

muitíssimo 

 
1 

 
  1,0 

 
  6 

 
  6,1 

 
  2 

 
2,0 

 
  1 

 
1,0 

 
 3 

 
 3,1 

2.Desgostei 

muito 

4   4,0 14 14,1   3 3,0   0 0,0  5  5,2 

3.Desgostei 

moderadamente 

9   9,0 10 10,1   7 7,1   1 1,0  9  9,3 

4.Desgostei 

ligeiramente 

17 17,0 14 14,1   5 5,1   4 4,0 14 14,4 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

26 26,0 11 11,1 11 11,1 11 11,1 12 12,4 

6.Gostei 

ligeiramente 

15 15,0 21 21,2 17 17,2 15 15,2 18 18,6 

7.Gostei 

moderadamente 

14 14,0   8   8,1 25 25,3 21 21,2 18 18,6 

8. Gostei muito 10 10,0   8   8,1 20 20,2 31 31,3 12 12,4 

9.Gostei 

muitíssimo 

04    4,0   7    

7,1 

   9 9,1 15 15,2   6   6,2 

Total 100 100,0 99 100 99 100,0 99 100,0 97 100,0 

Média 5,34 4,98 6,32 7,02 5,68 

Desvio Padrão 1,78 2,28 1,94 1,55 2,05 
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provadores. Verifica-se que 55,8% afirmaram gostar da impressão 

global do molho.  

Ao analisar os resultados da análise sensorial do molho Base 

BeiraMar A podemos verificar que apesar de uma parte dos 

participantes afirmarem desgostar do molho, a média dos atributos 

aroma, sabor, textura e aparência dos que gostaram foram 60,5%.  

Análise sensorial do molho BeiraMar B encontra-se 

demonstrada na Tabela 12.  

 

    TABELA 12 –  Análise Sensorial do Molho BeiraMar B. 

   Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

A Tabela 12 mostra que 35,8% dos provadores afirmaram 

gostar do aroma, 33,7% disseram desgostar e 30,6% ficaram na 

neutralidade, afirmando nem gostar nem desgostar. Já para o atributo 

sabor, 34,6% afirmaram gostar do molho B enquanto que 53,1% 

afirmaram desgostar. Verifica-se neste quesito que o molho A recebeu 

maior aceitação do que este molho B pelos provadores. No entanto, 

deve-se levar em consideração que a aceitação de 34,6% dos 

entrevistados não deixa de ser significativa. A Tabela 12 também mostra 

que 70,1% afirmaram gostar da textura do molho BeiraMar B e 22,4% 

afirmaram não gostar. Quanto a aparência desse molho, 82,5% 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

Gostar/desgostar Fq % Fq % Fq % Fq % Fq % 

1.Desgostei 

muitíssimo 

3 3,1   9   9,2 3 3,1 2 2,1 1 1,0 

2.Desgostei 

muito 

9 9,2 10 10,2 1 1,0 2 2,1 8 8,2 

3.Desgostei 

moderadamente 

7 7,1 15 15,3 9 9,0 2 2,1 7 7,2 

4.Desgostei 

ligeiramente 

14 14,3 18 18,4 9 9,3 5 5,2 18 18,6 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

30 30,6 12 12,2 7 7,2 6 6,2 14 14,4 

6.Gostei 

ligeiramente 

14 14,3 11 11,2 24 24,7 23 23,7 16 16,5 

7.Gostei 

moderadamente 

10 10,2 15 15,3 22 22,7 26 26,8 23 23,7 

8. Gostei muito 8 8,2   6   6,1 8,2 16,5 22 22,7 10 10,3 

9.Gostei 

muitíssimo 

3 3,1   2   2,0   6 6,2 9 9,3 0 0 

Total 98 100 98 100 97 100 97 100 97 100 

Média 5,05 4,53 6,04 6,63 5,39 

Desvio Padrão 1,88 2,14 1,92 1,73 1,83 



64 

 
 

 
 

responderam na faixa que vai desde gostar ligeiramente à gostar 

muitíssimo do mesmo, sendo  apenas 11,5% os que afirmaram ter 

desgostado. Quanto a impressão global 50,5% gostaram, enquanto que 

35% afirmaram não gostar. 

A percentual média dos que gostaram dos atributos aroma, 

sabor, textura e aparência do molho BeiraMar B foi de 55,7%. Ao 

comparar com o Molho BeiraMar A verifica-se uma queda do 

percentual médio que no molho A atingiu 60,5%. Verifica-se também, 

na Tabela 12, que a média da escala hedônica do atributo sabor foi de 

4,53 (entre desgostei ligeiramente e nem gostei nem desgostei). 

 A Tabela 13 apresenta o resultado da análise sensorial do 

molho BeiraMar C quanto ao aroma, sabor, textura, aparência e 

impressão global. Apresentando a frequência de gostar ou desgostar de 

cada atributo numa escala hedônica de 9 pontos, variando de 1 – 

desgostei muitíssimo à 9 gostei muitíssimo. Apresenta também a média 

e o desvio padrão da opinião dos participantes. 

 

        TABELA 13 –  Análise Sensorial do Molho BeiraMar C. 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Observando a Tabela 13 nota-se que 36,4% afirmaram gostar 

do aroma do molho BeiraMar C e 32,3% disseram não gostar do aroma 

do molho. Uma parcela de 31,3% não gostaram nem desgostaram do 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

Gostar/desgostar Fq % Fq % Fq % Fq % Fq % 

1.Desgostei 

muitíssimo 

1 1,0 7 7,1 1 1,0 0 0 3 3,1 

2.Desgostei 

muito 

13 13,1 13 13,1 3 3,0 2 2,0 5 5,1 

3.Desgostei 

moderadamente 

7 7,1 14 14,1 4 4,0 2 2,0 7 7,1 

4.Desgostei 

ligeiramente 

11 11,1 17 17,2 8 8,1 0 0 13 13,3 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

31 31,3 9 9,1 10 10,1 7 7,1 13 13,3 

6.Gostei 

ligeiramente 

15 15,2 16 16,2 18 18,2 17 17,2 21 21,4 

7.Gostei 

moderadamente 

8 8,1 17 17,2 28 28,3 33 33,3 24 24,5 

8. Gostei muito 9 9,1 3 3,0 19 19,2 29 29,3 9 9,2 

9.Gostei 

muitíssimo 

4 4,0 3 3,0 8 8,1 9 9.1 3 3,1 

Total 99 100 99 100 99 100 99 100 98 100 

Média 5,10 4,59 6,40 7,16 5,59 

Desvio Padrão 1,92 2,12 1,79 1,4 1,9 
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atributo aroma do molho C. Na apreciação do sabor do molho 39,4% 

disseram gostar e 51,5% afirmaram desgostar do sabor do molho. A 

média de opinião dos participantes foi de 4,59% com desvio padrão 

2,12, posicionando-se, portanto, entre desgostei ligeiramente e nem 

gostei nem desgostei, tendo um resultado semelhante ao molho A e B 

neste parâmetro. Quanto à textura 73,8% dos que provaram o molho 

responderam gostar ligeiramente, moderadamente, muito, ou muitíssimo 

do produto. Afirmaram desgostar muitíssimo, muito, moderadamente, 

ligeiramente 16,1%. A aparência recebeu, nas escalas gostar, o 

percentual de 88,9% enquanto que na escala desgostar ficou com apenas 

4% dos provadores. Verifica-se que nos molhos analisados e relatados 

até agora, que a textura e a aparência dos molhos recebem aprovação da 

maioria dos provadores. 

O percentual médio dos que provaram o molho BeiraMar C e 

que gostaram do aroma, sabor, textura e aparência foi de 50%. 

Na Tabela 14 pode ser observado os resultados de frequência, 

média e desvio padrão das opiniões sobre aroma, sabor, textura, 

aparência e impressão global do molho base BeiraMar D. 

 

     TABELA 14  –  Análise Sensorial do Molho Base BeiraMar D. 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

Gostar/desgostar Fq % Fq % Fq % Fq % Fq % 

1.Desgostei 

muitíssimo 

0 0 0 0 0 0 1 1,0 2 2,0 

2.Desgostei 

muito 

3 3,1 9 9,3 5 5,1 3 3,1 3 3,1 

3.Desgostei 

moderadamente 

1 1,0 4 4,1 4 4,1 1 1,0 2 2,0 

4. Desgostei 

ligeiramente 

8 8,2 17 17,5 6 6,1 6 6,1 11 11,2 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

15 15,3 4 4,1 6 6,1 4 4,1 9 9,2 

6.Gostei 

ligeiramente 

20 20,4 12 12,4 19 19,4 12 12,2 15 15,3 

7.Gostei 

moderadamente 

25 25,5 26 26,8 20 20,4 22 22,4 20 20,4 

8. Gostei muito 16 16,3 16 16,5 25 25,5 35 35,7 28 28,6 

9.Gostei 

muitíssimo 

10 10,2 9 9,3 13 13,3 14 14,3 8 8,2 

Total 98 100 97 100 98 100 98 100 98 100 

Média 6,42 5,89 6,56 6,97 6,43 

Desvio Padrão 1,65 2,09 1,89 1,75 1,91 
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Quanto ao aroma, verifica-se na Tabela 14, que 72,4% gostaram 

deste atributo do molho BeiraMar D e que apenas 12,3% não gostaram e 

que 15,3% disseram nem gostar nem desgostar, ou seja, ficaram neutros. 

Quanto ao sabor, a análise sensorial do molho BeiraMar D, conforme 

apresentado na Tabela 14, mostra que 65,0% dos que provaram o molho 

gostaram do sabor do mesmo. E 30,9% dos provadores afirmaram não 

gostar do molho BeiraMar D. É importante observar que no molho D o 

ingrediente tofu foi substituído por palmito. A maior aceitabilidade do 

sabor do molho BeiraMar D pode ser explicado pelo fato de que o 

palmito é mais tradicional como produto de consumo do que o tofu. 

Quanto à textura, do molho BeiraMar D, 78,6% responderam que 

gostaram desse atributo. Desse percentual, 38,8% responderam que 

gostaram muito ou muitíssimo da textura do molho. Por sua vez, quanto 

ao atributo aparência, 84,6% dos entrevistados gostaram da mesma e 

apenas 11,2% desgostaram deste atributo. Já na impressão global os 

percentuais de gostaram e desgostaram foram 72,5% e 18,3% 

respectivamente. Os que disseram nem gostar e nem desgostar foram 

9% dos entrevistados.  

No molho Beiramar D o percentual médio dos que gostaram do 

aroma, sabor, textura e aparência, foi de 75,1%. Observa-se que este 

molho obteve a maior média percentual em relação aos quatro atributos, 

comparando-se com os molhos A, B e C que receberam os percentuais 

de 60,5%, 55,7% e 50% respectivamente. Este resultado começa a 

mostrar a maior preferência dos entrevistados para com o molho que 

tem palmito em relação ao tofu, se bem que o resultado de 60% do 

molho BeiraMar A, também é significativo. 

A Tabela 15 apresenta o resultado da análise sensorial do molho 

BeiraMar E. O Tabela 15 mostra a análise de frequência de uma escala 

hedônica de 1, desgostei muitíssimo à 9, gostei muitíssimo e também as 

médias e desvios padrões das respostas, considerando a escala. 
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    TABELA 15 –  Análise Sensorial do Molho Base BeiraMar E. 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Ao analisar-se a Tabela 15, verifica-se que 75,8% dos que 

provaram este tipo de molho, responderam que gostaram do seu aroma e 

10,1% responderam não terem gostado. Na variável sabor vê-se que 

72,7% responderam gostar ligeiramente, moderadamente, muito ou 

muitíssimo do molho E. Com respeito à textura, 81,8% responderam que 

gostaram deste atributo do molho. Observando a Tabela 15 pode-se ver 

que 85,9% dos entrevistados responderam que gostaram da aparência do 

molho. Ao ser calculado a média de aroma, sabor, textura e aparência 

encontra-se o resultado de 78,8%, sendo este resultado maior em 

comparação com os anteriores. A diferença deste molho para com o 

anterior é que no mesmo foi adicionado amido resistente. Na Tabela 15, 

também, verifica-se que um percentual de 76,3% afirmaram gostar da 

impressão global do molho. 

Observa-se, também, na Tabela 15 que a média e desvio padrão 

das respostas dos entrevistados no atributo sabor foi de 6,39 e 1,93 

respectivamente, ficando entre gostei ligeiramente e gostei 

moderadamente. 

Os resultados da análise sensorial do molho BeiraMar F se 

encontram na Tabela 16. 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

Gostar/desgostar Fq % Fq % Fq % Fq % Fq % 

1.Desgostei 

muitíssimo 

2 2,0 3 3,0 1 1,0 0 0 3 3,1 

2.Desgostei 

muito 

2 2,0 2 2,0 1 1,0 0 0 0 0 

3.Desgostei 

moderadamente 

1 1,0 4 4,0 2 2,0 0 0 3 3,1 

4.Desgostei 

ligeiramente 

5 5,1 10 10,1 7 7,1 4 4,0 8 8,2 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

14 14,1 8 8,1 7 7,1 10 10,1 9 9,3 

6.Gostei 

ligeiramente 

19 19,2 20 20,2 21 21,2 12 12,1 13 13,4 

7.Gostei 

moderadamente 

18 18,2 23 23,2 21 21,2 22 22,2 28 28,9 

8. Gostei muito 29 29,3 20 20,2 26 26,3 36 36,4 24 24,7 

9.Gostei 

muitíssimo 

9 9,1 9 9,1 13 13,1 15 15,2 9 9,3 

Total 99 100 99 100 99 100 99 100 97 100 

Média 6,69 6,39 6,83 7,23 6,60 

Desvio Padrão 1,76 1,93 1,68 1,35 1,82 
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  TABELA 16 –  Análise Sensorial do Molho Base BeiraMar F. 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 Ao ser observado a Tabela 16 pode-se ver que 76% dos 

entrevistados responderam que gostaram do aroma do molho BeiraMar 

F e que apenas 7% disseram não gostar. Quanto ao sabor, 66% dos 

entrevistados disseram que gostaram enquanto que 27% disseram não 

gostar deste atributo do molho. A textura recebeu o percentual de gostar 

e desgostar de 62% e 23% respectivamente. Quando se verifica os 

mesmos percentuais do resultado da aparência, 65% gostaram e 21% 

responderam não gostar. E, quanto à impressão global, 65% disseram 

gostar enquanto que 21% não gostaram. A média dos que gostaram do 

aroma, sabor, textura e aparência, neste molho, foi de 67,2%. 

A análise sensorial do molho BeiraMar G pode ser analisada na 

Tabela 17. 

  

 

 

 

 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

Gostar/desgostar Fq % Fq % Fq % Fq % Fq % 

1.Desgostei 

muitíssimo 

1 1,0 3 3,0 2 2,0 3 3,0 2 2,0 

2.Desgostei 

muito 

1’ 1,0 4 4,0 7 7,0 5 5,0 5 5,0 

3.Desgostei 

moderadamente 

0 0 6 6,0 5 5,0 3 3,0 3 3,0 

4.Desgostei 

ligeiramente 

5 5,0 14 14,0 9 9,0 10 10,0 11 11,0 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

17 17,0 7 7,0 15 15,0 14 14,0 14 14,0 

6.Gostei 

ligeiramente 

20 20,0 18 18,0 25 25,0 17 17,0 14 14,0 

7.Gostei 

moderadamente 

24 24,0 26 26,0 20 20,0 17 17,0 26 26,0 

8. Gostei muito 19 19,0 12 12,0 10 10,0 17 17,0 19 19,0 

9.Gostei 

muitíssimo 

13 13,0 10 10,0 7 7,0 14 14,0 6 6,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

Média 6,61 5,92 5,75 6,18 6,04 

Desvio Padrão 1,59 2,05 1,94 2,12 1,93 
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     TABELA 17 –  Análise Sensorial do Molho BeiraMar G. 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Verifica-se na Tabela 17 que 84,7% dos entrevistados gostaram 

do aroma do molho BeiraMar G, enquanto que 5,1% disseram não 

gostar. No aspecto sabor 76,5% apreciaram o molho dizendo gostar 

deste atributo e que apenas 15,3% disseram desgostar. Os resultados da 

textura foram 89,8% e 8,2% “gostei” e “desgostei” respectivamente. 

Quanto a aparência, 91,8% responderam que gostaram e 5% 

responderam não gostar.  

Se for calculado a média do atributo gostei de aroma, sabor, 

textura e aparência chega-se ao percentual de 85,7%. Percebe-se, no 

entanto, que o molho BeiraMar G recebeu a maior aprovação dos 

entrevistados nestes 4 atributos. Ao verificar-se a impressão global 

78,6% disseram gostar desse atributo do molho. Verifica-se, também no 

Quadro 14, que a média de opinião dos entrevistados deu 6,85 com 

desvio padrão de 2,00, ficando entre gostei ligeiramente e gostei 

moderadamente. Esse molho recebeu também a melhor média em 

comparação com os anteriores.  

 

 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

Gostar/desgostar Fq % Fq % Fq % Fq % Fq % 

1.Desgostei 

muitíssimo 

1 1,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 

2.Desgostei 

muito 

1 1,0 3 3,1 3 3,1 0 0 3 3,1 

3.Desgostei 

moderadamente 

0 0 4 4,1 1 1,0 2 2,0 3 3,1 

4.Desgostei 

ligeiramente 

3 3,1 6 6,1 3 3,1 2 2,0 5 5,1 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

10 10,2 8 8,2 2 2,0 3 3,1 9 9,0 

6.Gostei 

ligeiramente 

18 18,4 12 12,2 24 24,5 20 20,4 10 10,2 

7.Gostei 

moderadamente 

16 16,3 18 18,4 19 19,4 20 20,4 18 18,4 

8. Gostei muito 28 28,6 30 30,6 33 33,7 31 31,6 37 37,8 

9.Gostei 

muitíssimo 

21 21,4 15 15,3 12 12,2 19 19,4 12 12,2 

Total 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 

Média 7,23 6,85 7,06 7,34 6,88 

Desvio Padrão 1,62 2,00 1,65 1,50 1,85 
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5.3.3 Análise de intenção de compra dos molhos BeiraMar 

ABCDEFG 

 

A Tabela 18 apresenta a frequência de intenção de compra dos 

molhos BeiraMar A, BeiraMar B, BeiraMar C, BeiraMar D, BeiraMar 

E, BeiraMar F, BeiraMar G. 

 

     TABELA 18 – Frequência de intenção de compra dos 7 tipos de 

Molhos BeiraMar. 

      Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

   Observando a Tabela 18, verifica-se que a intenção “certamente 

compraria”, foi informada por 6,3% quanto ao molho A, 5,4% molho B, 

3,1% molho C, 11,2% molho D, 12,1% molho E, 10,3% molho F e 

21,5% molho G. Pode-se notar, portanto, que o molho G recebeu o 

maior percentual. Este valor tem uma relação direta com o resultado da 

análise sensorial que mostrou que os participantes afirmaram ter uma 

maior aceitabilidade deste tipo de molho. Apesar de que o percentual da 

intenção de compra “certamente compraria” não excedeu a 21,5% em 

todos os molhos, pode-se verificar também, na Tabela 18, que um 

número expressivo dos entrevistados afirmaram que provavelmente 

comprariam ou que tem dúvida se compraria ou não o molho. Os que 

provavelmente comprariam, foram 22,9% para o molho A, 18,5% para o 

molho B, 21,6% para o molho C, 32,7% para o molho D, 36,4% para o 

molho E, 28,9% para o molho F e 43,0% para o molho G. Os que têm 

dúvida sem comprariam ou não os molhos ficaram em 26% para o 

molho A, 26,1% para o molho B, 26,8% para o molho C, 23,5% para o 

 

Molho 

A B C D E F G 

5. Certamente não 

compraria 

16,7 20,7 18,6 12,2 7,1 13,4 3,2 

4. Provavelmente 

não compraria 

28,1 29,3 29,9 20,4 17,2 16,5 17,2 

3. Tenho dúvida se 

compraria ou não 

26,0 26,1 26,8 23,5 27,2 30,9 15,1 

2. Provavelmente 

compraria 

22,9 18,5 21,6 32,7 36,4 28,9 43,0 

1.  Certamente 

compraria 

  6,3   5,4 3,1 11,2 12,1 10,3 21,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média 3,28 3,46 3,36 2,94 2,65 2,95 2,36 

Desvio Padrão 1,17 1,16 1,11 1,21 1,10 1,18 1,10 
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molho D, 27,2% para o molho E, 30,9% para o molho F e 15,1% para o 

molho G. Tomando-se como base o molho G, 58,1% disseram que 

provavelmente comprariam ou tem dúvida se comprariam ou não. 

Então, dentre estes, há a possibilidade que outros ainda comprem o 

molho, se este for oferecido no mercado, além dos 21,5% que disseram 

que certamente comprariam o molho.    

A comparação entre todos os molhos conjuntamente, levando-

se em consideração cada uma das variáveis, encontra-se no próximo 

tópico, 5.3.4. 

 

5.3.4 Teste de médias para análise sensorial dos molhos 

 

Os resultados da análise conjunta de todos os molhos para a 

variável intenção de compra encontram-se na Tabela 19. 

 

TABELA 19 – ANAVA para intenção de compra. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

Tipo de 

molho 

    6     95,78 15,9633 5,09661x 10
-

13 

Erro 693   910,22   1,3134            - 

Total 699 1006,00        -             - 

CV = 38,2% 

*Significativo a menos que 1% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

 

De acordo com a Tabela 19 pode-se observar que a intenção de 

compra varia conforme o tipo de molho, ou seja, o desejo de comprá-los 

está dependendo do molho oferecido. Por meio dos resultados da Tabela 

20 pode-se detectar essas diferenças. 
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TABELA 20 – teste de médias para intenção de compra. 

Tipos de molho Médias 

B 3,46 a 

C   3,36 ab 

A   3,28 ab 

F     2,95   bc 

D    2,94  bc 

E     2,65  cd 

G     2,36   d 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey. à 5% de nível de 

significância.                                                                                                                                   
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Para essa variável foram atribuídos números de 1 a 5, sendo que 

o menor valor corresponde à certeza de compra e o maior a certeza da 

não compra. Isto significa que a intenção de comprar é maior para os 

molhos que tiveram médias de menor valor. Sendo assim, pode-se 

observar que a intenção de comprar o molho G superou a dos molhos A, 

B, C, D e F, não diferindo apenas do molho E. A media de pontuação 

obtida por esse molho foi de 2,36 que corresponde a dizer que a 

população provavelmente compraria esse molho. Já os molhos A, B e C, 

com pontuações médias aproximadamente de 3, indicam que há uma 

certa dúvida em relação a compra dos mesmos.  

Para a variável aroma, os resultados da análise conjunta 

encontram-se na Tabela 21. 

  

TABELA 21: ANAVA  para a variável aroma. 

       FV GL SQ QM Pr>Fc 

Tipos de 

molho 

             6          465,79       77,632  6,673x10
-28

* 

 Erro          693        2073,44         2,992             - 

Total          699        2539,23             -                  - 
CV = 28,53 %; *: Significativo a menos que 1%. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Por meio desta Tabela 21, pode-se observar que houve 

diferenças significativas entre os tipos de molho quanto ao aroma, isto é, 

nem todos os molhos despertam o olfato de maneira igual. A 

comparação entre eles encontra-se na Tabela 22. 
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TABELA 22: Teste de médias para aroma. 

Tipos de Molho Médias 

G                              7,23 a 

E                              6,69 ab 

F                              6,61 ab 

D                              6,42   b 

A                              5,34     c 

C                              5,10     c 

B                              5,05     c 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de nível de 

significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Quanto ao aroma, por meio da Tabela 22 verifica-se que os 

molhos em que foram utilizados palmito (molhos D, E, F e G) tiveram 

médias superiores aos que foram utilizados apenas tofu (molhos A, B e 

C). 

Os resultados para a variável sabor podem ser vistos na Tabela 

23. 

 

TABELA 23 – ANAVA para a variável sabor. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

Tipos de 

molho 

    6   492,20 82,036 2,0261x 10
-

20
* 

Erro 693 3010,80   4,345          - 

Total 699 3503,00      -          - 
CV = 37,27% 

*: Significativo a menos que 1%. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Pode-se observar por meio da Tabela 23, a existência de uma 

diferença altamente significativa entre os tipos de molho quanto ao 

sabor. Isto significa que houve molhos em que seu sabor foi mais 

apreciado pela população do que outros. O resultado da comparação 

entre eles encontra-se na Tabela 24. 
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TABELA 24 – Teste de médias para sabor. 

Tipos de molho Médias 

G 6,85 a 

E   6,39 ab 

F    5,92   b 

D    5,89   b 

A       4,98     c 

C       4,59     c 

B       4,53     c 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey  a 5% de nível de 

significância. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Pode-se observar por meio da Tabela 24 que, quanto ao sabor, o 

molho G foi mais preferido do que os molhos A, B, C, D e F, não 

diferindo estatisticamente apenas do molho E. Pode-se perceber também 

que entre os molhos A, B e C não houve diferenças significativas e que 

foram os menos preferidos. É interessante comentar que estes três 

molhos foram fabricados com tofu e talvez isso explique serem os 

menos apreciados quanto ao sabor, pois o tofu não é, ainda, um alimento 

que faz parte da rotina de alimentação da maioria da população, tendo, 

portanto, seu paladar não acostumado com o sabor do mesmo. No 

entanto, mesmo assim não foi considerado como tendo sabor 

desagradável, pois as médias obtidas por eles implicam em dizer que a 

população nem gostou nem desgostou dos mesmos, isto é, foi 

indiferente. Quando, porém, foi combinado este produto – o tofu – com 

palmito, que é o molho G, a média de aceitação elevou-se deixando este 

molho com a maior média pontual entre todos. 

Para a análise conjunta da variável textura, os resultados 

encontram-se na Tabela 25. 

 

TABELA 25 – ANAVA para a variável impressão sobre textura. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

Tipo de 

molho 

     6   120,09 20,0157 2,7531x10
-6

* 

Erro 693 2258,74   3,2594          - 

Total 699 2378,83         -          - 
CV = 28,11 % 
*: Significativo a menos que 1%. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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De acordo com a Tabela 25 pode-se observar que a impressão 

sobre a textura dos diversos tipos de molho não foram iguais segundo a 

opinião dos entrevistados. A classificação, de acordo com os eles, estão 

na Tabela 26. 

 

TABELA 26 - Teste de médias para textura. 

Tipos de molho Médias 

G 7,06 a 

E 6,83 a 

D   6,56 ab 

C     6,40 abc 

A     6,32 abc 

B     6,04   bc 

F     5,75     c 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de nível de 

significância. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Por meio desta Tabela 26 verifica-se que houve várias 

ambigüidades sobre o gosto pela textura o que dificulta detectar qual o 

molho que mais agradou a população quanto a essa variável. Entretanto, 

o que pode-se observar é que, em termos pontuais, o molho G tem 

prevalecido como o que sempre apresenta a maior média.  

Os resultados para a variável aparência encontram-se na Tabela 

27. 

 

TABELA 27: ANAVA  para a variável impressão sobre a aparência. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

Tipo de 

molho 

    6     97,31 16,2190 1,4496x10
-6 

* 

Erro 693 1758,53   2,5376         - 

Total 699 1855,84        -         - 
CV = 22,98 %; *: Significativo a menos que 1%. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Pode-se notar por meio da Tabela 27 que a impressão sobre a 

aparência dos molhos divergiram entre si. Essas diferenças encontram-

se demonstradas na Tabela 28. 
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TABELA 28: Teste de médias para impressão sobre a aparência. 

Tipo de molho Média 

G 7,34 a 

E 7,23 a 

C   7,16 ab 

A   7,02 ab 

D   6,97 ab 

B      6,63   bc 

F       6,18     c 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey  

à 5% de nível de significância. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

De acordo com essa Tabela 28 verifica-se que os molhos A, C, 

D, E e G não diferiram estatisticamente quanto a impressão sobre sua 

aparência e apresentaram-se melhores apenas que os molhos B e F. 

Para a variável impressão global, os resultados encontram-se na 

Tabela 29. 

TABELA 29: ANAVA para a variável impressão global. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

Tipos de 

molho 

    6   191,03 31,839 1,0416x10
-9

* 

Erro 693 2398,65   3,461         - 

Total 699 2589,68      -         - 
CV = 30,56 % 
*: Significativo a menos que 1%. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Por meio desta Tabela 29 observa-se que os molhos não tiveram 

a mesma impressão global. Sua classificação encontra-se na Tabela 30. 

TABELA 30: Teste de médias para impressão global. 

Tipos de molho Médias 

G 6,88 a 

E   6,60 ab 

D     6,43 abc 

F        6,04   bcd 

A         5,68     cd 

C          5,59       d 

B          5,39       d 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de nível de 

significância. Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Pode-se verificar que, de forma geral (impressão global), os 

molhos D, E e G foram mais bem aceitos que os molhos A, B e C. É 

interessante observar também que, pontualmente, repete-se o fato de que 

o molho G continua sendo o que possui a maior média. 

 

 

5.3.5 Mapas de Preferência externos 

 

 

As Figuras 13 e 14 representam, respectivamente, o mapa de 

preferência externos (modelo vetorial)  para a impressão global e 

intenção de compra sendo explicadas pelos atributos sensoriais. Trata-se 

de uma análise conjunta de todas as variáveis sensoriais a fim de 

verificar qual delas melhor caracteriza cada um dos setes molhos.  

Na letra a dessas duas figuras tem-se um plano inclinado 

representando o eixo z que é a variável dependente (impressão global na 

Figura 13 e intenção de compra na figura 14). Cada uma dessas 

superfícies possue curvas de níveis as quais indicam a intensidade da 

variável resposta, sendo que quanto mais rosa, maior é a intensidade e 

quanto mais azul, menor.   

Na letra b tem-se os eixos x e y que representam as variáveis 

independentes que explicam as respostas. Associado a esse gráfico 

consegue-se ver a direção dos vetores de cada um dos atributos 

sensoriais. Assim, os produtos que se encontram nos quadrantes em que 

estão tais atributos, são caracterizados pelas covariáveis que ali se 

encontram.    
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                                                        (b) 
FIGURA 13:  (a) mapa de preferência externo para impressão global;  

                      (b) eixo das variáveis independentes. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

(a) 
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De acordo com a Figura 13a, pode-se observar que o molho G é 

o mais preferido dos molhos, pois é o que se encontra mais à direita 

dentro da cor rosa. Em seguida tem-se o molho E, como o segundo mais 

preferido, depois o D, etc. Comparando-se esses resultados com os da 

Tabela 16 pode-se verificar essa mesma sequência de pontuações pelo 

teste de médias realizado. 

Pode-se observar, também, que o sentido dos vetores para os 

atributos sensoriais encontram-se nos quadrantes I e IV. Assim sendo, 

os produtos que estão nestes dois quadrantes são aqueles que tiveram 

maior nota para aparência, textura, sabor e aroma, sendo que os que 

estão no primeiro foram caracterizados por aparência e textura e os que 

estão no quarto por aroma e sabor. Assim, a aparência e a textura foi o 

que mais caracterizou os molhos D, E e G. Ou mais especificamente: 

como os molhos G e E se aproximam mais do vetor textura, pode-se 

dizer que eles foram caracterizados por notas altas para esse atributo e o 

molho D por notas altas em aparência.  

Nota-se que nenhum produto foi caracterizado por aroma e 

sabor, pois não há nenhum tipo de molho no quarto quadrante. Observa-

se, também, que os produtos que estão nos quadrantes II e III não foram 

caracterizados por nenhuma variável sensorial.  No entanto, estar em 

direção oposta ao vetor implica em ser caracterizado por notas baixas 

para essas variáveis. Assim sendo, os produtos que estão no segundo 

quadrante, que são os molhos A, B e C, tiveram notas baixas para aroma 

e sabor e o molho F, que se encontra no terceiro quadrante, teve nota 

baixa para aparência e textura. 

Resumindo, pode-se dizer que o que mais se gostou nos molhos 

G e E foi a textura e no molho D a aparência; e o que menos se gostou, 

isto é, a menor nota dos molhos A e C foi para o aroma, do molho B 

para o sabor e do molho F para a aparência. 

Na Figura 13b, observa-se que na primeira dimensão (eixo x) 

tem-se a porcentagem de 67,94. Isto significa que essa dimensão explica 

67,94% da variação dos dados. Da mesma forma tem-se que a segunda 

dimensão (eixo y) explica 31,74%. Somando-se as porcentagens desses 

dois eixos tem-se 99,68% que representa o quanto o plano explica da 

variação total dos dados.  

Essas porcentagens são ponderações. Portanto, como o eixo x 

tem quase o dobro de peso que o eixo y, isso implica em dizer que 

distâncias na horizontal são quase duas vezes mais diferentes que 

distâncias na vertical. Por exemplo, pode-se dizer que o molho G é 

muito mais diferente do molho E do que o molho A é do molho C.  
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FIGURA 14:  (a) mapa de preferência externo para intenção de compra;  
                   (b) eixo das variáveis independentes. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Por meio da Figura 14a, observa-se que o molho G obteve a 

menor pontuação quanto a intenção de compra, pois é o que se encontra 

mais à direita dentro da cor azul. Verifica-se que esses dois mapas 

(Figura 13 e 14) são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior 

a nota para impressão global, menor a pontuação para a intenção de 

compra. Isto parece contraditório, mas não é, pois a escala da variável 

intenção de compra encontra-se em ordem decrescente. Esta escala varia 

de 1 a 5 sendo 1 para certamente compraria e 5 para certamente não 

compraria. Assim, menor pontuação para essa variável implica em 

maior desejo de comprar o produto. Portanto, o que esses dois mapas 

estão representando é que quanto mais o indivíduo gosta do molho, mais 

ele compra. Sendo assim, pode-se observar que o molho com maior 

intenção de compra foi o molho G e o com menor o molho B. O teste 

para essa sequência encontra-se apresentado na Tabela 6 acima. 

Quanto aos atributos que caracterizaram cada tipo de molho, 

repete-se os comentários feito para a variável intenção global. 

 

5.3.6 Contrastes Ortogonais 

 
A fim de verificar se os indivíduos sentem alguma diferença no 

sabor dos molhos quando se acrescenta AR, realizou-se o teste F para 

contraste cujos resultados encontram-se na Tabela 31. 

 

TABELA 31: ANAVA para contrastes entre molhos com e sem AR 

quanto ao sabor. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

1- (A,D) x 

(B,C,E,F,G) 

1       6,977286               6,977286        0,2055 

2- A x D 1     41,405000            41,405000        0,0021* 

3- (B,E) x 

(C,F,G) 

1     12,805333            12,805333        0,0865 

4- B x E 1   172,980000         172,980000        0,0000* 

5- G x (C,F) 1   169,601667         169,601667        0,0000* 

6- C x F 1     88,445000            88,445000        0,0000* 

Erro 1 3010,750000               4,344517  
*: significativo a menos que 1% de nível de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

De acordo com os resultados da Tabela 31 pode-se verificar que 

os contrastes 1 e 3 não foram significativos.  
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No contraste 1, foram comparados os molhos cuja formulação 

possuía AR (molhos B, C, E, F e G) com os que não possuíam (molhos 

A e D). O fato do resultado do teste ter dado não significativo quer dizer 

que, de acordo com a opinião da população, a utilização ou não do AR 

não altera o sabor dos mesmos. Assim sendo, como seu acréscimo não 

modifica-lhes o sabor e considerando os benefícios que traz para a 

saúde, pode ser acrescentado aos molhos sem que com isso haja um 

prejuízo em seu desejo de consumo. 

Para o contraste 3, o objetivo foi comparar, entre os molhos que 

possuíam AR, se havia alguma diferença de sabor entre os que foram 

adicionado goma (molhos C, F e G) com os que não foram (molhos B e 

E). O resultado do teste mostra que não houve diferença de sabor entre 

eles. 

Nos demais contrastes – 2, 4, 5 e 6 – detectou-se que há 

diferenças de sabor entre molhos cujas bases foram palmito ou tofu, ou 

ambos. A fim de que pudessem melhor ser comparados quanto a essas 

duas bases efetuou-se o teste F para um novo grupo de contraste em que 

essa característica foi considerada. Os resultados encontram-se na 

Tabela 32. 

 

TABELA 32: ANAVA para contrastes entre molhos com palmito ou 

tofu. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

1- G x 

(A,B,C,D,E,F) 

    1   184,380952 164,380952 0,0000* 

2-(A,B,C) x 

(D,E,F)      

    1   280,166667         280,166667      0,0000* 

3-A x (B,C)                  1     11,760000            11,760000      0,1004 

4-B x C                      1       0,180000               0,180000      0,8388 

5-D x (E,F)                  1       4,681667               4,681667      0,2996 

6-E x F                      1     11,045000            11,045000      0,1113 

Erro 693 3010,750000               4,344517              - 
*: significativo a menos que 1% de nível de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Por meio dos resultados obtidos na Tabela 32, verifica-se que 

apenas os contrastes 1 e 2 foram significativos.  

No contraste 2 observa-se que houve diferença de sabor entre os 

molhos feitos com tofu (molhos A, B e C) e os feitos com palmito 

(molhos D, E e F).   
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A pontuação média para os molhos com tofu foi de 4,7 e com 

palmito de 6,1. Como a diferença entre essas médias foi considerada 

significativa pelo teste F, os molhos com palmito são considerados mais 

saborosos que os com tofu.  

A pontuação média de 4,7 para os molhos com tofu leva na 

classificação de que nem se gostou nem se desgostou de seu sabor. Da 

mesma forma, 6,1 para os molhos com palmito implica em que a 

população gostou ligeiramente desse sabor. No entanto, pelo resultado 

do contraste 1, observa-se que quando se mistura os dois ingredientes 

num mesmo molho, o que resultou no molho G, e o compara com os 

demais em que se usa esses ingredientes separadamente, seu sabor passa 

a agradar mais a população, elevando a pontuação do molho G para 

aproximadamente 7.  

Apesar de 7 na escala sensorial equivaler a gostar 

moderadamente, os resultados da tabela 4 mostram que, se esse molho G 

fosse colocado no mercado, a população provavelmente o compraria 

(pontuação aproximadamente igual a 2). Isso indica que o mesmo  teve 

uma boa aceitação. 

Os contrastes 3, 4, 5 e 6 foram todos não significativos. Nesses 

contrastes foram comparados molhos com e sem AR para as duas bases  

(contrastes 3 e 5) e, dentre os com AR, o acréscimo ou não de goma (4 e 

6). O não ser significativo indica que não foi observada alteração no 

sabor dos molhos com o acréscimo desses ingredientes, isto é, o fato de 

usar ou não o AR, seja na base com tofu ou com palmito, não vai influir 

no sabor do molho. Esse resultado confirma o que se encontra na Tabela 

17 acima. 

 

5.3.7 Análise de viscosidade 

 
Os resultados para a análise de viscosidade dos molhos 

encontram-se na Tabela 33.  
TABELA 33: Anava para viscosidade (cP). 

FV GL SQ QM Pr>Fc 
Tipo de molho     6 820389333,33      136731555,56 0,0000* 
Dias     4         36761,90           9190,48        0,9686 
Tipo de 

molho*dias 
  24       185904,76                     7746,03        1,0000 

Erro   70     4740000,00                  67714,29                 - 
Total 

corrigido 

104 825352000,00                           -       - 

CV = 2,47%; *: significativo a menos de 1% de nível de significância.  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Pode-se observar que a viscosidade difere apenas para os tipos 

de molho. O resultado do teste para a diferença entre eles encontra-se na 

Tabela 34. O resultado do teste F  ter dado não significativo para dias 

quer dizer que a viscosidade dos molhos se mostraram estáveis dentro 

do período de 0 a 28 dias.  

 

TABELA 34: Teste de médias para viscosidade (cP). 

Tipos de molho Valores das Médias em 

Centipoieses 

C 15166,67 a 

G 12820,00    b                            

F 11853,33       c                    

B 10493,33          d                             

E   9033,33              e             

A   8173,33                  f         

D   6240,00                      g     
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey  

à 5% de nível de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Pode-se observar por meio da Tabela 34 que o molho com 

maior viscosidade foi o molho C, feito com tofu e para o qual se usou 

AR e goma. O menos viscoso foi o molho D, feito com palmito, sem uso 

de AR e também sem goma. É interessante notar que os molhos C, G e 

F, em que se usou goma, tiveram valores de cP maiores que aqueles que 

não foram acrescidos da mesma. Isto indica que a utilização da goma 

aumenta a viscosidade.  

Para melhor avaliar grupos de molhos com características 

semelhantes, como por exemplo, os que contém ou não AR, os que 

contém ou não goma, etc, foi realizado o teste para contrastes ortogonais 

levando em consideração tais características. Os resultados encontram-

se na Tabela 35. 
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TABELA 35: Anava para contraste entre as viscosidades (cP) dos tipos 

de molho. 

FV GL SQ QM Pr>Fc 

1-(A,D) x 

B,C,E,F,G)     

 466666666,67       466666666,67       0,0000* 

2-A x D                     28033333,33          28033333,33       0,0000* 

3-(B,E) x 

(C,F,G)        

 222605000,00       222605000,00       0,0000* 

4-B x E                     15987000,00          15987000,00       0,0000* 

5-G x (C,F)                   4761000,00             4761000,00       0,0000* 

6-C x F    82336333,33          82336333,33       0,0000* 

Erro      4740000,00                   67714,29               - 
*: significativo a menos de 1% de nível de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

De acordo com os resultados dessa Tabela 35 pode-se verificar 

que todos os contrastes foram significativos.  

No contraste 1 foram comparados os molhos cuja formulação 

possuía AR (molhos B, C, E, F e G) com os que não possuíam (molhos 

A e D). A média para os que possuía foi de 11873,33 cP e para os que 

não possuía de 7206,67 cP. Sendo assim, a utilização do AR nos molhos 

tornam-os mais viscosos. 

O contraste 2 corresponde aos molhos em que não foi 

adicionado nem AR e nem goma, mas que foram feitos com bases 

diferentes (molhos A e D). O molho A foi feito com tofu e o molho D 

com palmito. O resultado foi que o molho com tofu, cujo valor foi de 

8173,33 cP é mais viscoso que o molho com palmito, com 6240,00 cP.  

No contraste 3 foi avaliado se, dentre os molhos feitos com AR, 

o acréscimo da goma alterava ou não sua viscosidade. A média dos 

molhos acrescido da goma (molhos C, F e G) foi de 13280,00 cP e a dos 

que não foram de 9763,33 cP, isto é, o acréscimo da goma aumenta sua 

viscosidade. 

No contraste 4, foi comparado os molhos com AR, sem o uso 

da goma, porém com bases diferentes. O molho B = 10493,33 cP, feito 

com tofu é mais viscoso que o molho E = 9033,33 cP, feito com 

palmito. O mesmo foi feito no contraste 6, porém para molhos com AR. 

Aqui também repete-se o resultado de que o molho feito com tofu, 

molho C = 15166.67 cP, é mais viscoso que o molho feito com palmito, 

molho F = 11853.33 cP. 
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No contraste 5, comparou-se a viscosidade do molho G, em que 

foram utilizados os dois ingredientes base junto - tofu e palmito - com 

os que os usaram separadamente – molhos C e F, tendo todos eles goma. 

A cP média dos molhos C e F foi de 13510. Do molho G foi de 

12820.00 cP.  

 

5.3.8 Análise Sensorial da aplicação do Molho BeiraMar G em 

uma pizza vegana 

 

Foi realizado a análise sensorial da pizza vegana com o molho 

BeiraMar G no dia 17 de abril de 2012, em que participaram 100 

pessoas, dentre as quais, 64% eram do sexo feminino e 36% do sexo 

masculino. A Figura 15 apresenta estes resultados. 

 

 
 FIGURA 15 – Gráfico do sexo dos participantes da análise 

sensorial da pizza vegana. 

               Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

Na Figura 16, estão apresentados o percentual da idade dos que 

participaram da avaliação sensorial da pizza vegana. 
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FIGURA 16 – Idade dos participantes da análise sensorial da pizza vegana com o molho 
BeiraMar G. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

O gráfico de barras, da Figura 16, mostra que 90% dos 

entrevistados estão entre as idades de 18 à 27 anos.  

A Figura 17 complementa a informação obtida com a idade dos 

participantes, pois se verifica que 84% dos entrevistados possuem ou 

estão cursando graduação. 
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FIGURA 17 – Escolaridade dos participantes da análise sensorial da pizza vegana com o 

molho BeiraMar G. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Na Tabela 36 pode ser visto o resultado da analise sensorial que 

foi realizada numa pizza vegana contendo o molho BeiraMar G, que é o 

molho que tem como principais ingredientes o palmido, o tofú, o amido 

resistente e a goma guar e xantana. 
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  TABELA 36 – Análise sensorial da pizza vegana com o molho 

BeiraMar G. 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 Ao analisar a Tabela 36 verifica-se que esta pizza vegana teve 

uma boa aceitação pelos participantes. Ao analisar a coluna que mostra 

como foi a aceitação do atributo aroma, verifica-se que 91% dos 

entrevistados gostaram desta característica do produto. E dentre eles, 

64% afirmaram gostar muito ou muitíssimo. Ao observar o quadro, 

pode-se ver, também, que apenas 2% afirmaram desgostar. Continuando 

a análise pode-se ver que 95% dos participantes disseram que gostaram 

do sabor da pizza e cerca de 70% desse percentual gostaram muito ou 

muitíssimo. E também, apenas 2% disseram que não gostaram do sabor. 

Esses percentuais, também podem ser observados na Figura 18 e 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos 

Aroma Sabor Textura Aparência Impressão 

Global 

Gostar/desgostar Fq %ac Fq %ac Fq %ac Fq %ac Fq %ac 

1. Desgostei 

muitíssimo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Desgostei 

muito 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Desgostei 

moderadamente 

0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 

4. Desgostei 

ligeiramente 

1 2 2 4 5 5 6 7 4 4 

5. Nem gostei/  

nem desgostei 

7 9 1 5 3 8 5 12 7 11 

6. Gostei 

ligeiramente 

4 13 3 8 11 19 10 22 3 14 

7. Gostei 

moderadamente 

23 36 22 30 18 37 31 53 22 36 

8. Gostei muito 48 84 35 65 34 71 27 80 42 78 

9. Gostei 

muitíssimo 

16 100 35 100 29 100 20 100 22 100 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Média 7,54 7,86 7,60 7,25 7,57 

Desvio Padrão 1,226 1,263 1,356 1,424 1,289 
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FIGURA 18 – Gráfico da análise sensorial do sabor da pizza vegana com o molho BeiraMar G. 
             Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 
FIGURA 19 – Gráfico da análise sensorial do aroma da pizza vegana com o molho BeiraMar 

G. 
                Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Na Tabela 36, mostra que 92% afirmaram gostar do atributo 

textura e apenas 5% afirmaram desgostar. No atributo aparência, não foi 

diferente, pois 88% gostaram deste atributo e apenas 7% afirmaram não 

gostar. Estes resultados também são apresentados nas Figuras 20 e 21.  

 

 

 
 

 

 
FIGURA 20 – Gráfico sobre a análise de textura. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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FIGURA 21 – Gráfico sobre a análise de aparência. 

                                                            Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Se calcularmos a média dos que afirmaram gostar destes quatro 

atributos que caracterizam o produto, chegaremos ao valor de 91,5%. 

Este percentual indica a boa aceitação do molho BeiraMar G quando 

aplicado nesta pizza. Portanto, ele é um bom substituto para o queijo.  

A Tabela 36 também mostra que 89% dos participantes 

gostaram da impressão global da pizza vegana com molho BeiraMar G. 

Outro ponto que é necessário salientar é que a média de opinião sobre o 

atributo sabor da pizza foi de 7,86, ou seja, se posicionou entre 7- gostei 

moderadamente e 8- gostei muito.  

 Ao compararmos a análise sensorial dos 7 tipos de molho, 

incluindo o molho BeiraMar G, e a análise sensorial da pizza vegana 

contendo molho BeiraMar G, pode-se notar que a aceitação, ou seja, a 

média dos que gostaram dos 4 atributos do molho BeiraMar G foi de 

85,7% e a média dos que gostaram destes mesmos atributos na pizza 

vegana foi de 91,5%. Embora tenham sido duas amostras de 

participantes dos alunos da Unifal, pode-se ver que houve um percentual 

maior de aprovação do molho quando aplicado num prato de consumo. 

Naturalmente este resultado é esperado, pois não é normal o consumo de 

molho branco separado de um prato principal.  

 Na Tabela 37, verifica-se o resultado da frequência de intenção 

de compra de pizza vegana com o molho BeiraMar G. 



93 

 
 

 
 

TABELA 37 – Frequência de intenção de compra da pizza vegana 

contendo Molho BeiraMar G. 

 Frequência Porcentagem 

acumulada 

Certamente 

compraria 

45 45 

Provavelmente 

compraria 

40 85 

Tenho dúvida se 

compraria ou não 

13 98 

Provavelmente não 

compraria 

1 99 

Certamente não 

compraria 

1 100 

Total 100 100 

Média 1,73 

Desvio Padrão 0,802 

     Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

 Ao ser analisado o resultado da Tabela 37, verifica-se que 45% 

dos entrevistados afirmaram que certamente comprariam a pizza com 

molho BeiraMar G e cerca de 40% disseram que provavelmente 

compraria. Sendo que 13% ficaram em duvida se comprariam ou não e 

apenas 1% dos entrevistados disseram que provavelmente não 

comprariam e 1% certamente não compraria. Podemos verificar que a 

maioria, ou seja, 85% dos entrevistados revelaram a intenção de 

comprar o produto. Na Figura 22 é apresentado estes mesmos 

resultados. 
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FIGURA 22 – Gráfico de intenção de compra da pizza vegana com molho BeiraMar G. 

       Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 
Os sete molhos não apresentaram variações significativas de 

viscosidade no período de 28 dias com medições em intervalos de 7 

dias: 0, 7, 14, 21 e 28. A adição de goma guar e xantana nos molhos C, 

F e G tornaram-os mais viscosos que os molhos que não foram 

adicionados goma. Por sua vez, os molhos em que a base foi o tofu, a 

sua viscosidade foi maior. A adição de amido resistente foi outro fator 

que deixou os molhos mais viscosos. Sendo assim, a viscosidade é 

influenciada pela base – tofu ou palmito, pelo amido resistente e pela 

goma guar e xantana. 

As análises microbiológicas apresentaram resultados negativos 

para todos os molhos. Nas análises físico-químicas os molhos com tofu 

apresentaram maiores quantidades de proteína, lipídeos, fibras e calorias 

que os molhos com palmito. Quanto à quantidade de carboidratos, 

cinzas, acidez titulável e umidade os molhos com palmito apresentaram 

maiores valores. O molho BeiraMar G permaneceu com resultados 

intermediários aos dois grupos de molhos anteriores. Os molhos que 

foram adicionados AR apresentaram menores valores calóricos que 

aqueles que não tinham AR em sua composição.  

A análise sensorial revelou uma boa aceitabilidade dos molhos, 

destacando-se o molho BeiraMar G. Neste molho, a média daqueles que 

gostaram dos atributos:  aroma, sabor, textura e aparência foi 85,7% dos 

provadores. É significativo também que 76,5% dos entrevistados 

afirmaram gostar do sabor do molho BeiraMar G.  

Sendo assim, o molho BeiraMar G foi aplicado numa pizza 

vegana substituindo o queijo. Ao realizar a análise sensorial da pizza foi 

revelado que 95% gostaram do seu sabor e a média dos que afirmaram 

gostar dos quatro atributos - aroma, sabor, textura e aparência - que 

caracterizam o produto, é de 91,5% dos pesquisados. 

Quanto à intenção de compra, o molho BeiraMar G, recebeu um 

percentual dos que certamente comprariam, maior do que os outros seis 

molhos desenvolvidos. O percentual dos que certamente comprariam o 

molho, sem aplica-lo a algum alimento, foi de 21,5%. Somando-se a 

esse percentual, 43% afirmaram que provavelmente o comprariam. 

Quanto a intenção de compra da pizza vegana, em que o queijo foi 

substituído pelo molho BeiraMar G, foi de 40%  para os que certamente 

comprariam e 45% provavelmente comprariam este produto se fosse 

oferecido no mercado. Pode-se notar que uma boa parcela dos 
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provadores compraria este produto se ele fosse oferecido ao mercado, 

sinalizando sucesso na venda do produto em caso de ser lançado. 

Conclui-se, portanto, que o molho BeiraMar G, que tem em sua 

composição, além de outros ingredientes básicos, o tofu, o palmito, o 

amido resistente e a goma guar e xantana, foi o molho mais aceito pelos 

que participaram da pesquisa, sendo caracterizado principalmente pelo 

melhor sabor e pelas suas propriedades físico-químicas que o tornam um 

molho funcional e saudável. 
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7 SUGESTÕES 

 

 
Estudos posteriores são recomendados a partir deste trabalho. 

Devido às propriedades benéficas do consumo de amido resistente e ao 

fato de que um molho branco com este produto obteve aceitação da 

população, conforme resultados obtidos nesta pesquisa, podem ser 

realizados mais trabalhos nesta linha, por exemplo, com a aplicação do 

molho em outros alimentos para verificar a aceitação e as propriedades 

físico-químicas da combinação.  
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A - Questionário para avaliação do perfil dos consumidores 

de molho 

Nome:_________________________________   Data: ___/___/____ 

 

1) Sexo: 

(  ) Feminino    (  ) Masculino  

  

2) Idade:  

(  ) entre 18 – 27 anos       (   ) entre 28 – 37 anos    (  ) entre 38 – 47 

anos           

(   ) entre 48 – 57 anos      (   ) acima de 58 anos  

  

3) Escolaridade:  

(  ) Ensino fundamental (1º Grau) incompleto 

(  ) Ensino fundamental (1º Grau) completo 

(  ) Ensino médio (2º Grau) incompleto 

(  ) Ensino médio (2º Grau) completo 

(  ) Ensino superior incompleto 



108 

 
 

 
 

(  ) Ensino superior completo 

 

4) O que você leva mais em consideração na compra de um 

alimento? Ordene do mais ao menos importante (nota 1 a 4). 

(  ) benefício à saúde   (  ) preço     (  ) marca      (  ) aparência 

 

5) Com que frequência você consome Molho: 

 

(   ) Todos dias 

(   ) 4-6 vezes por semana 

(   ) 1-3 vezes por semana 

(   ) 1-2 vezes por mês 

(   ) menos do que uma vez por mês 

 
 

6) Você consome algum alimento que ajuda a melhorar o 

funcionamento do intestino? 

(   ) Sim  (    ) Não    

 

Se sim, quais?   

(   ) Ameixa  (   ) Arroz integral 

 (   ) Abacaxi   

(   ) Brócolis  (   ) Banana  

 (   ) Suco de Laranja 

  (   ) Queijo  (   ) Cenoura cozida 

 (   ) Iogurte 

(   ) Pão Frances (   ) Café   (   ) 

Batata inglesa 

  

7) Você consumiria um molho que tivesse ingredientes capazes 

de melhorar o funcionamento do intestino, baixo valor 

calórico,  ? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

8) Você sabe o que é um alimento funcional? 

(   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO A - Ficha para avaliação sensorial do teste de aceitabilidade 

através de escala hedônica de nove pontos. 

TESTE DE ACEITABILIDADE 
Nome: _________________________________________  Data: 

_____/_____/______ 

Sexo: M(  )  F(  )             Idade: _______ anos 

Prove cada uma das amostras codificadas e use a escala abaixo para 

indicar o quanto você gostou ou desgostou de cada amostra em relação à 

aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. 

9 – gostei muitíssimo 

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 muitíssimo 
Amostra nº           Aroma           Sabor Textura             Aparência         Impressão Global 
_________           ______        _______      ________           _________               ________ 

 

Se este produto estivesse à venda nos supermercados, qual seria sua 

atitude? 

1- (  ) Certamente compraria 

2- (  ) Provavelmente compraria 

3- (  ) Tenho dúvida se compraria ou não 

4- (  ) Provavelmente não compraria 

5- (  ) Certamente não compraria 

 

Comentários: 






