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RESUMO 
 

Abacates ‘Hass’ foram utilizados no desenvolvimento e aceitabilidade de 

massas alimentícias. Foram testados, desenvolvidos e avaliados pães e massas de 

macarrão tipo talharim utilizando-se da polpa de abacate como ingrediente. No pão 

avaliou-se a substituição total da gordura e parcial da água, e no macarrão, a 

substituição total do ovo, por polpa de abacate. O pão foi testado sensorialmente para 

definição de sua formulação e tempo de cocção ideal, e o macarrão, de sua 

formulação e espessura ideal. Os parâmetros ideais foram utilizados para avaliação 

do tempo de armazenamento do pão (5 dias) e do macarrão (360 dias). Para a polpa 

in natura, o pão e o macarrão foram caracterizados teores de sólidos solúveis, pH, 

acidez titulável, umidade, cinzas, proteína bruta, lipídeos, fibra bruta, açúcar redutor 

(AR) e açúcar redutor total (ART), assim como foram avaliados a cor instrumental, 

macro e micronutrientes. Durante o tempo de armazenamento do pão e do macarrão 

foram avaliados os teores de sólidos solúveis, pH, acidez titulável, umidade, cinzas, 

compostos fenólicos e atividade antioxidante total, assim como análises de cor 

instrumental, microbiológicas e sensoriais. Para a avaliação estatística, os dados 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey em nível de 5% 

(p<0,05). Em relação ao tempo de armazenamento do pão e do macarrão, os 

resultados foram submetidos a análise de variância e regressão. Foi observado 

redução de umidade, de luminosidade L* no miolo do pão, de chroma do miolo e da 

casca e de ºhue do miolo, aumento do ºhue da casca e variação da atividade 

antioxidante total e dos compostos fenólicos. As notas (de 1 a 9) dos atributos 

sensoriais aparência, aroma, sabor, textura e aceitação global foram mais altas (entre 

7,23 e 7,88) no dia 1, médias (entre 6,38 e 6,90) no dia 3 e mais baixas (entre 5,22 e 

6,52) no dia 5, e as notas de intenções de compra (de 1 a 5) ficaram acima de 3 até o 

dia 4. Para o macarrão cru e cozido, houve redução do teor de AR, ART, pH, chroma 

e ºhue, e aumento do teor de amido e cinzas. No macarrão cru foi observado 

diminuição de umidade e aumento de luminosidade L*, assim como variação na 

atividade antioxidante total e elevação na umidade do cozido. As médias dos atributos 

ficaram entre 6,00 e 7,80 e as notas de intenções de compra acima de 3 durante os 

360 dias de avaliação sensorial do macarrão. 
 

Palavras-chave : Persea americana; processamento; pão; macarrão; sensorial; 
compostos bioativos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

'Hass' avocados were used in the development and acceptability of pasta 

products. Noodles-type pasta and bread were tested, developed and evaluated using 

the avocado pulp as  ingredient. It was evaluated, in the bread, the total replacement 

of  fat and partial  of  water , and in the noodles, the total replacement of egg,  by 

avocado pulp. The bread was sensory tested to define its ideal formulation and cooking 

time and the noodles its ideal formulation and thickness. The ideal parameters were 

used to evaluate the storage time for bread (5 days) and noodles (360 days).  For the 

pulp in natura, the bread and noodles it was characterized soluble solids, pH, titratable 

acidity, moisture, ashes, crude protein, lipids, crude fiber, reducing sugar (RS) and 

total reducing sugar (TRS). The instrumental color, macro and micronutrients were 

also evaluated. During bread and noodles storage time, soluble solids, pH, titratable 

acidity, moisture, ash, phenolic compounds and total antioxidant activity were 

evaluated, as well as instrumental color, microbiological and sensorial analyzes. For 

the statistical evaluation, the data were submitted to analysis of variance (ANOVA) and 

Tukey test at a level of 5% (p <0.05). In relation to bread and noodles storage time, 

the results were submitted to analysis of variance and regression. It was observed in 

bread, decrease of moisture, L * luminosity in crumb,  chroma in crumb and crust, and 

ºhue in crumb, increase of crust  ºhue and variation of total antioxidant activity and 

phenolic compounds. The grades (from 1 to 9) of the sensory attributes appearance, 

aroma, taste, texture and overall acceptability were higher (between 7.23 and 7.88) on 

day 1, medium (between 6.38 and 6.90) on day 3 and lower (between 5.22 and 6.52) 

on day 5, and the purchasing order grades (from 1 to 5) were above 3 until day 4. For 

the raw and cooked noodles, there was a decrease in RS , TRS, pH, chroma and ºhue, 

and increase in starch and ash. It was observed In the raw noodles decrease of 

moisture and increase in L * luminosity, and in the cooked noodles a variation in the 

total antioxidant activity and increase in the  moisture. The grades of the sensory 

attributes were between 6.00 and 7.80 and the purchase intention grades above 3 

during the 360 days of noodles evaluation. 

 

Keywords:  Persea americana; processing; bread; noodles; sensory; bioactive 

compounds. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O abacate se enquadra no grupo de alimentos funcionais, existem diversos 

compostos bioativos que compõem os alimentos funcionais e lhe dão as 

características de auxiliarem na manutenção da saúde e na prevenção de doenças 

específicas. Entre eles se destacam as fibras solúveis e insolúveis, compostos 

fenólicos, carotenóides, fitoesteróis, ácidos graxos como o ômega 3 e ômega 6, dentre 

outros (TEIXEIRA et al., 1995). 

O abacate ‘Hass’ contêm uma variedade de nutrientes e fotoquímicos 

importantes à saúde, que podem auxiliar no controle de peso e para um 

envelhecimento mais saudável (DREHER; DAVENPORT, 2013). 

A empresa Jaguacy®, com sede na cidade de Bauru-SP, é a principal 

exportadora brasileira de abacate (Avocado) para Europa, com selo de certificação 

GlobalGAP e já vem trabalhando com o grupo de pesquisa Pós-Colheita e 

Processamento de Abacate desde 2008, desenvolvendo novos produtos de grande 

apelo nutricional e funcional, buscando diversificação e inovação, além de 

minimização de perdas. Tem como estratégia de crescimento o desenvolvimento de 

novas linhas de produtos que utilizem a polpa de abacate, especialmente de frutos 

que não apresentam boa aparência visual e de difícil comercialização na forma in 

natura. Atualmente possui algumas linhas, como é caso do azeite, da polpa congelada 

e do guacamole congelado, e busca novas linhas de produtos. 

Produtos enriquecidos com ingredientes para melhorar o seu valor nutricional 

ou funcional tornaram-se cada vez mais populares, e esforços substanciais em 

pesquisa têm sido direcionados para o desenvolvimento massas alimentícias 

enriquecidas diferenciadas (MERCIER et al., 2016). 

O tempo de armazenamento é um conceito e uma propriedade importante dos 

produtos alimentares. É o período de tempo durante o qual o alimento permanecerá 

seguro e manterá as características sensoriais, químicas, físicas, microbiológicas e 

funcionais desejadas, sendo, portanto, uma propriedade importante tanto para os 

produtores de alimentos como para os consumidores (STEELE, 2004). 

A escala de desperdício nas cadeias de fornecimento de alimentos globais está 

atraindo atenção crescente devido aos impactos ambientais, sociais e econômicos. O 

primeiro passo para uma resolução da questão dos desperdícios alimentares é adotar 
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uma abordagem sustentável de produção e consumo, evitando o excedente e o 

desperdício em toda a cadeia alimentar (PAPARGYROPOULOU et al., 2014). 

Pesquisas buscando novas tecnologias, que visam o desenvolvimento de 

produtos alimentícios que contribuam com a melhoria de vida dos consumidores, 

assim como com a redução das perdas econômicas vem sendo impulsionadas pelo 

setor industrial (MELO, 2010). 

Estudos físico-químicos, sensoriais e do tempo de armazenamento do efeito da 

substituição parcial da água e total do óleo na elaboração de pão, e da substituição 

total de ovos na elaboração de macarrão, por polpa de abacate não foram 

encontrados. Sendo assim, explorando as propriedades nutricionais, funcionais e 

mercadológicas do abacate ‘Hass’, este trabalho buscou o desenvolvimento e a 

aceitabilidade de massas alimentícias de consumo básico (pão e macarrão) 

preparadas com a utilização de sua polpa, valorizando o potencial do fruto e 

proporcionando inovação tecnológica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Abacate e seu processamento 

 

A respeito da cultura do abacate (Persea americana), existem relatos desde o 

início do descobrimento das Américas. No século XV, o abacate já era conhecido na 

Colômbia e no México. Sendo uma espécie oriunda da América, espalhou-se pelo 

continente no século XVII, sendo chamado de Avocado em países de língua inglesa, 

‘aguacate’ em países de língua espanhola e ‘palta’ em países como Argentina, Chile, 

Peru e Equador (DONADIO, 1995). 

O abacate é considerado um dos principais frutos tropicais, pois possui 

vitaminas lipossolúveis que, em geral, são deficientes nas outras frutas, além de 

elevado teor de ácidos graxos ômega, fitosteróis e tocoferóis. A polpa na forma 

processada é uma alternativa para aproveitamento dos frutos e pode trazer maior 

valor agregado a diversos produtos alimentícios (DUARTE et al., 2016). 

O consumo de abacate está associado com melhor qualidade geral da dieta, 

ingestão de nutrientes e menor risco de síndrome metabólica, sugerindo que 

nutricionistas devem recomendar a ingestão de abacate em suas dietas (FULGONI et 

al., 2013). 

A composição nutricional de cada 100 g de abacate é composta por: 83,8% de 

umidade; 96 kcal; 1,2 g de proteína; 8,4 g de lipídeos; 6,0 g de carboidratos; 6,3 g de 

fibra alimentar; e 0,5 g de cinzas (NEPA, 2011). 

O abacate é um fruto com alto volume de comercialização no Brasil, com área 

de 10.868 hectares destinadas à sua produção e 195.492 toneladas produzidas em 

2016, tendo destaque a região sudeste, com produção de 160.945 toneladas, sendo 

os principais estados produtores São Paulo, com 103.885 toneladas produzidas em 

4.915 hectares, e Minas Gerais, com 52.232 toneladas produzidas em 2.924 hectares 

(IBGE, 2016). 

Diversos estudos avaliando a conservação da qualidade do abacate ‘Hass’ vem 

sendo desenvolvidos. Já foram avaliados o efeito do grau de maturidade no conteúdo 

de ácidos graxos e na atividade antioxidante, o efeito da data de colheita na qualidade 

nutricional e na capacidade antioxidante durante seu armazenamento, o efeito do 

processamento em alta pressão sobre suas fatias, a qualidade dos frutos 

frigoarmazenados submetidos a diferentes atmosferas modificas ativas, algumas 
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características do processamento de seu óleo, assim como a aplicabilidade deste em 

emulsões sob diferentes condições (VILLA-RODRÍGUES et al., 2011; WANG et al., 

2012; WOOLF et al., 2013; VIEITES et al., 2014; ZUGE, 2015). 

A comercialização do abacate na forma processada é um grande desafio para 

a indústria de alimentos, pois depois de cortada, a polpa escurece rapidamente, 

devido à presença de enzimas de escurecimento. O alto teor de lipídios no fruto o 

deixa susceptível à rancidez do tipo oxidativo e hidrolítico, resultando na produção de 

flavor indesejável e perda da qualidade durante o armazenamento (GÓMEZ-LÓPEZ, 

2002).  

Vários pesquisadores tentam a obtenção de polpa estável de abacate, 

utilizando vários métodos de preservação, tais como: pasteurização, secagem, 

extração de óleo, congelamento, liofilização, não se verificando nenhum método 

totalmente eficiente na manutenção da qualidade da polpa processada de abacate, 

evidenciando a importância do desenvolvimento de novos produtos utilizando a polpa 

de abacate (MARTIN, 1991; SOLIVA-FORTUNY et al., 2002; SOLIVA-FORTUNY et 

al., 2004; SOUZA et al, 2011). 

O progresso do desenvolvimento de produtos do abacate foi analisado por 

Bower e Dennison (2003), que reportaram que a indústria de abacate enfrenta uma 

série de problemas, especialmente em anos de excesso de oferta, quando os 

mercados tradicionais não são capazes de absorver o aumento da produção sem 

diminuição substancial dos preços. Os autores concluíram que uma solução 

potencial para este problema é a diferenciação de mercado através de 

diversificação do tipo de produto. 

Processos e produtos alimentícios elaborados a partir da polpa de abacate 

estão sendo estudados, como as diferenças de variedade, o efeito da cristalização 

fracionada na composição e em algumas características térmicas do óleo de abacate, 

a utilização do armazenamento a frio e o efeito da irradiação na conservação e 

aceitação do guacamole (SIMON, 2008; DAIUTO et al., 2011; YANTI et al., 2011; 

OLIVEIRA et al., 2013; YANTI et al., 2013). 

Em paralelo, a inclusão de produtos do abacate em alimentos, buscando 

melhorias nutricionais ou de processamento, estão sendo avaliadas. Rodriguez-

Carpena et al. (2012) estudaram o efeito da adição de óleo de abacate, em 

substituição da gordura de porco, na preparação de carne de porco cozida, e 
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reportaram que o óleo de abacate contribuiu com compostos aromáticos específicos 

e teve um impacto significativo em parâmetros de cor e textura, enquanto Valenzuela-

Melendres et al. (2014), pesquisaram sobre o uso de pasta de abacate para promover 

qualidade físico-química, nutricional e sensorial em salsichas de porco. 

 

2.2. Pão 

 

O pão encontra-se entre os alimentos mais frequentemente referidos pela 

população brasileira. Juntamente com o arroz, café, feijão e carne bovina, o pão está 

entre os cinco alimentos com as maiores prevalências de consumo em todos os 

estratos de renda familiar brasileira (SOUZA et al., 2013). 

Pães são os produtos obtidos da farinha de trigo e ou outras farinhas, 

adicionados de líquido, resultantes do processo de fermentação ou não e cocção, 

podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem os produtos. 

Podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diversos (BRASIL, 2005). 

Os ingredientes essenciais do pão são farinha de trigo, água, fermento e sal, e 

em alguns casos, pode ocorrer a adição de açúcar. Após a farinha, a água é o 

ingrediente mais utilizado na panificação. O fermento pode se apresentar em 

diferentes formas, de acordo com seu conteúdo de umidade, e sua utilização varia de 

acordo com as propriedades requeridas para cada tipo de pão.  O sal geralmente é 

usado em até 3% do peso de farinha, e o açúcar, pode chegar a 30%, para conferir 

doçura e outras propriedades menos evidentes. Os processos básicos envolvidos na 

elaboração de pães são mistura e amassamento dos ingredientes, divisão e 

modelagem da massa, fermentação, cocção e resfriamento (CAUVAIN; YOUNG, 

2009). 

O pão é um alimento básico para a maioria de povos em torno do mundo, sendo 

consumido desde épocas antigas. Devido à sua grande importância na dieta, ao longo 

dos últimos anos, a tendência de enriquecer a qualidade nutricional dos alimentos vem 

sendo desenvolvida através da substituição da fortificação química por compostos 

bioativos de frutas, legumes e cereais (MAN et al., 2015). 

A preparação e consumo de pão enriquecido com diferentes farinhas pode se 

apresentar como alternativa nutritiva e saudável. A adição de outras farinhas, como 

de arroz, milho e soja, em pães de farinha de trigo comum, até 10% (base de farinha), 

e de farinha de trigo duro até 20%, produz pães sem efeitos negativos em atributos 
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de qualidade como cor, dureza e sabor. Porém, o aumento dos níveis de substituição 

acima de 30% diminui a resistência da massa, da extensibilidade e do volume do pão 

(SABANIS; TZIA, 2009). 

Alguns autores estudaram os efeitos causados pela substituição parcial da 

farinha de trigo por outros vegetais na elaboração de pães. Ho, Aziz e Azahari (2013), 

substituíram 10% de farinha de trigo por farinha de banana, verificando que os pães 

tiveram maiores teores de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante que o 

controle. Mohammed, Ahmed e Senge (2012), substituíram de 10 a 30% por farinha 

de grão de bico, descrevendo alterações de textura, volume e cor dos pães. Ammar, 

Hegazy e Bedeir (2009), observaram que pães produzidos com 10% de farinha de 

taro possuíam propriedades reológicas e organolépticas similares aos pães 

preparados somente com farinha de trigo. Rózylo et al. (2014) avaliaram o efeito da 

substituição (de 5 a 20%) de farinha de trigo por polpa de abóbora e reportaram que 

a polpa de abóbora pode ser fonte de compostos ativos para complementação do pão 

de trigo, que sua adição gerou produtos de panificação satisfatórios e redução de 

custos de produção. 

O efeito da adição de polpa de abacate (12%) em substituição parcial da farinha 

de trigo para o preparo de pão foi estudado, sendo as amostras sovadas (10 min), 

fermentadas (60 min), assadas (30 a 40 minutos) e submetidas a análises físico-

químicas e organolépticas, verificaram que, em relação a amostra controle, a adição 

de polpa de abacate no pão melhorou seus atributos físico-químicos e sensoriais, 

especialmente sabor e cor (MAN et al., 2015). 

A adição de casca de abacate ‘Hass’ na elaboração de pães foi avaliada. Foi 

apresentado que o pão sofreu pouca modificação de seu valor nutricional, preservou 

suas qualidades nutricionais, caracterizou-se como ótima fonte de fibras e foi 

aprovado pela aceitação dos consumidores (FUMES, 2015). 

 

2.3. Macarrão 

 

Massa alimentícia, quando obtida, exclusivamente, de farinha de trigo (gênero 

Triticum) pode ser designada de "Macarrão". A massa alimentícia, quando obtida, 

exclusivamente, de derivados de farinha de trigo durum (Triticum durum L.), pode 

utilizar a expressão "de trigo durum" na designação, e quando obtida a partir da 

substituição parcial da farinha de trigo, deve ser acrescentada a expressão "mista". A 
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designação das farinhas, amidos, féculas e farelos deve ser seguida do(s) nome(s) 

comum(ns) da(s) espécie(s) vegetal(is) utilizada(s). São produtos resultantes do 

processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, da farinha de trigo 

e/ou derivados de trigo durum e/ou derivados de outros cereais, leguminosas, raízes 

e/ou tubérculos, podendo ainda ser adicionados outros ingredientes, desde que não 

descaracterizem o produto (BRASIL, 2005).  

A água é indispensável na formação da massa e deve ser potável, sem cheiro 

e incolor, ser clara, isenta de microrganismos, neutra e possuir baixo teor de sais 

minerais. O uso de corantes naturais ou sintéticos é permitido. A adição de ovos 

promove maior elasticidade às massas e aumento do valor nutricional (GUERREIRO, 

2006).  

Em relação aos alimentos de maior frequência de consumo no Brasil, segundo 

o sexo, o macarrão encontra-se no 11º lugar entre os homens e no 10º entre as 

mulheres. Excetuando arroz, feijão, café e pão, segundo o grupo etário, é o 7º alimento 

mais consumido entre os adolescentes, 6º entre os adultos e 11º entre os idosos, e 

segundo quartos de renda, é o 6º entre dois primeiros quartos, o 8º entre o terceiro 

quarto e o 9º entre o último quarto de renda (SOUZA et al., 2013). 

As vendas de massas alimentícias no Brasil chegaram a 1,23 milhões de 

toneladas no ano de 2016, representando um total de R$ 8,74 bilhões e um consumo 

per capita anual de 6,02 kg (ABIMAPI, 2017). 

No mercado brasileiro, as massas alimentícias possuem elevado valor 

energético e baixo teor de proteínas, fibras, vitaminas e minerais, porém, a crescente 

preocupação dos consumidores pelas questões de saúde, vem estimulando o 

desenvolvimento de produtos alimentares com melhor qualidade nutricional 

(MINGUITAL et al., 2015). 

Uma pesquisa foi realizada para quantificar o impacto do enriquecimento e das 

especificações de processo sobre os atributos de qualidade de massas de macarrão, 

revelando 66 estudos sobre massas enriquecidas. Formulação, tempo de secagem, 

tempo de cocção e propriedades mecânicas, cor e atributos sensoriais foram extraídos 

dos estudos e compilados em um conjunto de dados. A análise do conjunto de dados 

revelou diferenças significativas entre as massas enriquecidas e não enriquecidas, 

avaliações sensoriais indicaram que os níveis de enriquecimento abaixo de 10% não 

afetaram a aceitação do consumidor, mas os níveis de enriquecimento superior 

diminuem significativamente. O estudo revelou a necessidade de compreender melhor 
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o impacto do histórico de processamento do ingrediente de enriquecimento sobre os 

atributos de qualidade de massas enriquecidas e seus benefícios para a saúde 

(MERCIER et al., 2016). 

Foram realizados estudos relacionados a diversificação da massa de macarrão, 

buscando inovação nutricional e mercadológica: Kaur et al. (2012) estudaram o efeito 

de diferentes tipos de cereais (trigo, arroz, cevada e aveia) em substituição parcial a 

sêmola de trigo, para explorar a potencialidade de cereais na preparação de massas 

de macarrão enriquecidas com fibras, avaliando o efeito de diferentes proporções de 

cereais sobre parâmetros de cor, tempo de cocção, qualidade sensorial e tempo de 

armazenamento, e reportando que o aumento do nível de cereais afetou 

significativamente a aceitabilidade de massas alimentícias enriquecidas. Hamacek et 

al. (2013) avaliaram formulações de diferentes misturas contendo fécula de batata, 

amido de milho e farinhas de arroz, feijão e banana verde, no preparo de massa de 

macarrão sem glúten, buscando produtos para consumidores celíacos. Islas-Rubio el 

al. (2014) avaliaram o efeito da substituição parcial de semolina por farinha de 

amaranto, buscando melhorias na textura e na qualidade da cocção e Tazrart et al. 

(2016) pesquisaram o efeito da substituição parcial por farinha de feijão (10, 30 e 50%) 

verificando que é possível produzir massas com boas propriedades tecnológicas no 

aspecto cor e propriedades de cozimento, mesmo com altos níveis de substituição de 

leguminosas (50%). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIAL  

 

Abacates variedade ‘Hass’ colhidos verdes, provenientes de um único lote, 

foram fornecidos pela empresa Jaguacy®. Farinha de trigo marca Renata®, fermento 

biológico fresco marca Fleischmann®, sal comum marca Cisne® e açúcar refinado 

marca Guarani® foram obtidos em mercado local. 

Os equipamentos utilizados foram liquidificador industrial de inox marca Vithory 

modelo TR006, masseira basculante marca Gastromaq modelo MBI07, forno 

combinado turbo elétrico marca Rational modelo CombiOven D-86899, cilindro elétrico 

marca Arke modelo LEV40 e cortador de massa em inox marca La Cuisine. As 

embalagens utilizadas foram sacos de polietileno 10 micras tamanho 21x32 cm para 

o pão e sacos de polietileno marca ZIP nº 8 com fecho hermético para o macarrão. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Beneficiamento do abacate ‘Hass’ in natura e processamento da polpa 

 

Os abacates verdes foram acondicionados em caixas de papelão com 

capacidade para 10 kg (Figura 01), transportadas de Bauru para Botucatu em 

caminhão climatizado e armazenadas em prateleiras de aço inoxidável por 30 dias 

para amadurecimento, em estoque de produtos secos e temperatura ambiente no 

Departamento de Horticultura da Unesp, campus de Botucatu/SP. 

 Os frutos amadurecidos foram pesados, lavados em água corrente, 

higienizados por 15 minutos em solução de hipoclorito de sódio 200 mg L-1 e secos 

naturalmente (Figura 02). Os frutos foram cortados no sentido longitudinal, com faca 

de inox, e a polpa foi separada da casca e da semente com colher de inox. A polpa foi 

pesada (Figura 03) e homogeneizada em liquidificador (Figura 04). 
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Figura 01 – Caixas de abacate ‘Hass’ 

 
Fonte: Modenese, 2017. 

 

Figura 02 – Abacate ‘Hass’ higienizado 

 

Fonte: Modenese, 2017. 

 

Figura 03 – Pesagem da polpa de 

abacate ‘Hass’  

  

Fonte: Modenese, 2017. 

 

Figura 04 – Homogeneização da polpa 

de abacate ‘Hass’ 

 

Fonte: Modenese, 2017.

3.3. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.3.1. Pão com polpa de abacate 

 

Para definição da formulação e dos atributos ideais de processamento do pão 

foram feitos pré-testes e avaliações sensoriais de preferência de consumo, utilizando-

se de testes de aceitabilidade que avaliaram a quantidade de polpa (3 tratamentos) e 

o tempo de cocção (3 tratamentos). 

 

3.3.1.1. Experimento I – Definição da formulação do  pão 

 

Para definir a quantidade ideal de polpa de abacate a ser utilizada no pão, foi 

misturado 960 g farinha de trigo e 5 g de sal com 320, 480 e 640 g de polpa 

homogeneizada. Em seguida, 60 g de fermento biológico fresco foram dissolvidos em 
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360, 200 e 40 mL de água filtrada e 10 g de açúcar e adicionado na mistura de farinha 

e polpa. A massa resultante de cada tratamento foi sovada em masseira basculante a 

40 rpm por 20 minutos, colocada em tigela de inox coberta com papel absorvente e 

deixada por 45 minutos em temperatura ambiente para fermentação (Figura 06). A 

massa foi dividida em 8 porções, modelada manualmente, colocada em assadeira 

antiaderente e sofreu cocção em forno combinado a 160ºC por 30 minutos (Figura 07). 

Após resfriamento ambiente, os pães seguiram para avaliação sensorial. 

 

Figura 05 – Fluxograma do experimento para definiçã o da formulação do pão com polpa 

de abacate ‘Hass’ 
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Figura 06 – Pão com polpa de abacate ‘Hass’ de dife rentes formulações antes da 

fermentação (A = 320 g; B = 480 g e C = 640 g de po lpa de abacate) e após (D, E e F) 
 

    

       

    
Fonte: Modenese, 2017. 
 

Figura 07 – Pão com polpa de abacate ‘Hass’ de dife rentes formulações antes da cocção 

(A = 320 g; B = 480 g e C = 640 g de polpa de abaca te) e após (D, E e F)  

   

  

  

Fonte: Modenese, 2017. 
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3.3.1.2. Experimento II – Definição do tempo de coc ção do pão 

 

Para definir o tempo ideal de cocção, 3 receitas da formulação (960 g de 

farinha: 480 g de polpa: 200 ml de água: 60 g de fermento: 10 g de sal: 10 g açúcar) 

sofreram cocção em forno combinado a 160 ºC por 25, 30 e 35 minutos (Figura 09). 

Após resfriamento ambiente, os pães seguiram para avaliação sensorial. O 

fluxograma está representado na Figura 08. 

 

Figura 08 – Fluxograma do experimento para definiçã o do tempo de cocção do pão com 

polpa de abacate ‘Hass’ 
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Figura 09 – Pão com polpa de abacate ‘Hass’ com dif erentes tempos de cocção a 160 

ºC (A = 25 min; B = 30 min e C = 35 min) 

 

 

 
Fonte: Modenese, 2017. 

 

 

 

3.3.2. Elaboração de massa de macarrão com polpa de  abacate 

 

Para definição da formulação e dos atributos ideais de processamento do 

macarrão, foram feitos pré-testes e avaliações sensoriais de preferência de consumo, 

utilizando-se de testes de aceitabilidade que avaliaram a quantidade de polpa (3 

tratamentos) e a espessura da massa (2 tratamentos). 

 

A 

B 

C 
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3.3.2.1. Experimento I – Definição da formulação do  macarrão 

 

 Para avaliar a quantidade ideal de polpa a ser utilizada no macarrão, foi 

misturado 700 g de farinha de trigo com 210, 315 e 420 g de polpa de abacate ‘Hass’ 

e 210, 105 e 0 mL de água filtrada (Figura 11). A mistura de cada tratamento foi sovada 

em masseira a 40 rpm por 20 minutos, modelada em cilindro elétrico até a espessura 

nº 3 e cortada no formato de talharim em cortador de massa. A cocção foi realizada 

em caçarola de alumínio com 5L de água filtrada com 50 g de sal por 3 minutos. A 

massa cozida foi passada por escorredor de macarrão de alumínio, acondicionado em 

potes descartáveis de poliestireno transparentes de 100 mL com tampa e seguiram 

para avaliação sensorial. O fluxograma está representado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Fluxograma experimento para definição d a formulação do macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ 
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Figura 11 – Misturas da polpa de abacate ‘Hass’ com  farinha de trigo e água (A = 210 g, 

B = 315 g e C = 420 g de polpa de abacate)  

 

 

 
Fonte: Modenese, 2017. 

 

3.3.2.2. Experimento II – Definição da espessura do  macarrão 

 

Para definir a espessura ideal do macarrão, foram elaboradas 3 receitas da 

formulação selecionada (700 g de farinha: 420 g de polpa: 0 mL de água). A massa 

de macarrão foi aberta em cilindro elétrico (Figura 13) em duas espessuras (nº 2 e nº 

3) e cortadas em formato tipo talharim. As massas abertas na espessura nº 2, 

relativamente mais grossa, foram cozidas por 8 minutos, e as massas abertas na 

espessura nº 3, mais fina, por 4 minutos. A cocção foi realizada em 5 L de água 

A 

B 

C 
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salgada fervente, em caçarola de alumínio, na proporção de 20 g de sal por litro de 

água (medida aumentada em 10 g em relação ao primeiro experimento). As massas 

cozidas foram escorridas e seguiram para avaliação sensorial. O fluxograma está 

representado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Fluxograma do experimento para definiçã o da espessura do macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Massa fresca de macarrão de abacate ‘Ha ss’ após modelagem 

 
Fonte: Modenese, 2017. 
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3.4. Caracterização da polpa, do pão e macarrão de abacate 

 

As amostras de polpa, de pão e de macarrão de abacate foram avaliadas em 

triplicata, no Laboratório de Pós-colheita de Frutas e Hortaliças da Unesp, Campus de 

Botucatu, onde foram caracterizados teores de sólidos solúveis (ºBrix), pH 

(potenciômetro), acidez titulável (mg de ácido cítrico 100 g-1), umidade, cinzas, 

proteína bruta, lipídeos, fibra bruta conforme Brasil (2005); açúcar redutor (%); açúcar 

total (%) conforme orientações de Nelson (1944) adaptado por Somogy (1945). 

 

3.5. Análise da cor instrumental 

 

A cor da polpa, do pão e do macarrão de abacate foi medida em colorímetro 

da marca Konica Minolta (Chroma meter, CR 400/410) em faixa de comprimento 

de onda de 380 a 780 nm. A leitura foi realizada de refletância com ângulo de 

observação de 2º e selecionado o iluminante C.  Foi expressa pelo sistema de 

coordenadas retangulares L a* b* conforme a CIE (Comission Internatinale de 

E'clairage), onde L expressa valores de luminosidade (0% = negro e 100% = 

branco), a* representa a cor vermelha (+) ou verde (-) e b* a cor amarela (+) ou azul 

(-), conforme mostra a Figura 14. Os valores foram convertidos ao índice c* (Chroma), 

obtido da raiz quadrada de a*2 + b*2 e o oHue, usando a formula oHue = tan-1b*/a*. 

Chroma define a intensidade da cor, que varia de 0 (cor menos intensa) a 60 (cor mais 

intensa). O ângulo Hue é o valor em graus correspondente ao diagrama 

tridimensional de cores 0° (vermelho), 90° (amarelo) e 270° (azul). O °Hue possui 

variação de: 0 a 18° para a coloração vermelho-violeta, 19 a 54° para a coloração 

vermelho, 55 a 90° para a coloração laranja, 91 a 126° para a coloração amarelo, 

127 a 162° para amarelo-verde, 163 a 198° para a coloração verde, 199 a 234° para 

azul-verde, 235 a 270° para azul, 271 a 306° para azul-violeta e 307 a 342° para 

violeta, 343 a 360° vermelho-violeta, perfazendo 360° (MINOLTA, 1994). 
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Figura 14 – Representação da cor sólida no espaço L  a*b*.  

 

Fonte: Adaptado de Minolta (1994). 

 

3.6. Determinação de macro e micronutrientes 

 

Os elementos minerais N, P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Cu, Mn e Zn foram 

determinados na polpa, pão e macarrão de abacate por Espectrofotometria de 

Absorção Atômica, segundo metodologia estabelecida por Malavolta et al. (1997). 

 

3.7. Análises bioquímicas 

 

Para as análises bioquímicas foram realizados testes preliminares para 

encontrar o melhor extrator, massa de amostra utilizada e varredura do espectro de 

absorbância adequado, sendo as análises realizadas em triplicata. 

As avaliações dos compostos fenólicos e atividade antioxidante total foram 

realizadas na polpa, no pão e no macarrão cozido, e não foram realizadas no 

macarrão cru pois as amostras ficaram turvas e não deram leitura.  

Para avaliação dos compostos fenólicos totais, foram pesados 0,3 g de 

amostra, adicionado 10 mL de acetona 70% e realizada centrifugação a 6000 rpm por 

50 minutos para a preparação do extrato, após a centrifugação, o sobrenadante foi 
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retirado e acondicionado em frascos tipo âmbar. Para leitura, uma alíquota de 0,5 mL 

da amostra foi transferida ao tubo e adicionado 2,5 mL de reagente Folin-Ciocalteau 

diluído em água (1:10). A mistura permaneceu em repouso por 5 minutos. Em seguida 

foi adicionado 2 mL de carbonato de sódio a 4% e os tubos deixados em repouso por 

2 horas, ao abrigo da luz, a absorbância foi medida em espectrofotômetro 

(comprimento de onda: 765 nm). Uma amostra em branco foi conduzida nas mesmas 

condições e os resultados dos compostos fenólicos totais foram expressos em 

equivalente de ácido gálico (SINGLETON; ORTHOFER; LAMUELA, 1999). 

Para a avaliação da atividade oxidante total, para o extrato foi pesado 0,3 g,  

adicionado 10 mL de acetona 70% e, em seguida, centrifugado a 6000 rpm por 50 

minutos.  Após a centrifugação, o sobrenadante foi retirado e acondicionado em 

frascos pequenos tipo âmbar. Para leitura, uma alíquota (500 µL) do extrato foi 

adicionado a 3 mL do extrator 100% que recebeu também 300 µL de solução DPPH 

(0,5 mM no extrator escolhido). A leitura foi feita em espectrofotômetro (comprimento 

de onda: 517 nm), após 45 minutos de incubação no escuro, e os resultados 

expressos em porcentagem (MENSOR et al., 2001). 

 

3.8. Análise microbiológica 

 

A avaliação microbiológica realizada no pão e no macarrão, incluiu a 

enumeração dos coliformes fecais a 35ºC e os termotolerantes a 40ºC, determinados 

pela técnica de fermentação em tubos múltiplos segundo as recomendações da FDA 

(1984) e Silva, Junqueira e Silveira (1997); contagem total de bactérias aeróbias 

mesófilas pelo método de semeadura em placa contendo o meio Plate Count Agar 

(PCA) com incubação a 35ºC e contagem de fungos filamentosos e leveduras, com 

plaqueamento utilizando–se ágar Sabouraud, seguido de incubação a 25ºC por 3-5 

dias (VANDERZANT; SPLITTSTOOSSER,1992). 

 

3.9. Análise sensorial 

 

3.9.1. Pão com polpa de abacate 

 

Os testes de aceitabilidade pelos consumidores foram realizados com a 

aprovação do comitê de ética local (processo nº 082794/2016) e foram compostos por 
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60 provadores voluntários e não treinados, com idades entre 18 e 50 anos. 

Anteriormente à degustação das amostras, foi aplicado um termo de consentimento e 

um questionário para análise do perfil dos consumidores. As amostras foram 

apresentadas de forma monádica sequencial, com códigos de três números aleatórios 

e segundo um delineamento de blocos completos balanceados, sendo servidas em 

pratos descartáveis, com 20 g de amostra (Figura 15). 

Para os experimentos de formulação e cocção do pão, as amostras foram 

avaliadas quanto à sabor, textura da casca, textura do miolo, aparência, aroma, cor 

da casca e cor do miolo por meio de escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei 

muitíssimo, 5 = não gostei nem desgostei e 1 = desgostei muitíssimo). Cor e textura, 

tanto da casca quanto do miolo, também foram avaliadas respectivamente por 

claro/ideal/escuro e mole/ideal/duro. A intensidade do sal por meio de escala do ideal 

de 5 pontos (5 = muito mais salgado do que eu gosto, 3 = salgado do jeito que eu 

gosto e 1 = muito menos salgado do que eu gosto), assim como a intenção de compra 

(5 = certamente compraria, 3 = talvez compraria / talvez não compraria e 1 = 

certamente não compraria). O modelo da ficha de avaliação sensorial dos 

experimentos do pão esta apresentado no APÊNDICE A (pag. 91). 

Todos os testes foram conduzidos em cabines individuais iluminadas com 

lâmpadas fluorescentes, conforme ABNT (1998). 

 

Figura 15 – Exemplo de amostra de pão com polpa de abacate ‘Hass’ para teste de 

aceitabilidade  

 

Fonte: Modenese, 2017. 
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3.9.2. Macarrão com polpa de abacate 

 

Os testes de aceitabilidade do macarrão seguiram os mesmos procedimentos 

descritos para o pão. Os macarrões foram servidos em potes descartáveis de 100 mL 

com tampa, com cerca de 20 g de amostra cozida (Figura 16), garfo de sobremesa e 

copo de água mineral. 

Para o experimento de formulação e espessura do macarrão, as amostras 

foram avaliadas quanto à aparência, aroma, sabor, textura da massa e aceitação 

global por meio de escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei muitíssimo, 5 = não gostei 

nem desgostei e 1 = desgostei muitíssimo). A intensidade do sal e textura por meio de 

escala do ideal de 5 pontos (5 = muito mais salgado/duro do que eu gosto, 3 = 

salgado/firme do jeito que eu gosto e 1 = muito menos salgado/mole do que eu gosto), 

assim como a intenção de compra (5 = certamente compraria, 3 = talvez compraria / 

talvez não compraria e 1 = certamente não compraria). O modelo da ficha de avaliação 

sensorial do experimento de formulação do macarrão está apresentado no APÊNDICE 

C (pag. 96) e de espessura no APÊNDICE D (pag. 100). 

Todos os testes foram conduzidos em cabines individuais iluminadas com 

lâmpadas fluorescentes, conforme ABNT (1998). 

 

Figura 16 – Amostra de macarrão com polpa de abacat e ‘Hass’ para teste de 

aceitabilidade 

  

Fonte: Modenese, 2017. 
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3.10. Tempo de armazenamento 
 

3.10.1. Pão com polpa de abacate 
 

O tempo de armazenamento dos pães foi avaliado por 5 dias. Para isso, foram 

produzidas 7 receitas de pães com a formulação (960 g de farinha: 480 g de polpa: 

200 mL de água: 60 g de fermento: 10 g de sal: 10 g açúcar), elaboradas com o tempo 

ideal de cocção (25 minutos), em duas etapas devido ao tamanho da masseira, no 

primeiro dia de análise. Na primeira etapa, 4 receitas foram elaboradas e, enquanto 

essas seguiram para cocção, a outra etapa com 3 receitas foi realizada. Após 

resfriamento em temperatura ambiente em cima de folhas de papel absorvente (Figura 

17), os pães foram embalados em sacos de polietileno 10 micras tamanho 21x32 cm 

(2 pães por saco), fechados com fita adesiva e armazenados em temperatura 

ambiente (Figura 18) em prateleiras de aço inox. Os pães da primeira etapa foram 

avaliados nos dois primeiros dias, enquanto que os da segunda etapa foram avaliados 

nos três últimos dias. O fluxograma está representado na Figura 19. 
 

Figura 17 – Resfriamento ambiente do pão com polpa de abacate ‘Hass’  

  

Fonte: Modenese, 2017.  
 

Figura 18 – Acondicionamento do pão com polpa de ab acate ‘Hass’  

 
Fonte: Modenese, 2017. 
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Figura 19 – Fluxograma do preparo do pão com polpa de abacate ‘Hass’ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a avaliação sensorial do tempo de armazenamento do pão (5 dias), as 

amostras foram avaliadas quanto à sabor, textura, aparência, aroma, cor da casca e 

miolo e aceitação global através de escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei 

muitíssimo, 5 = não gostei nem desgostei e 1 = desgostei muitíssimo) e intenção de 

compra por meio de escala ideal de 5 pontos (5 = certamente compraria, 3 = talvez 

compraria / talvez não compraria e 1 = certamente não compraria). Realizou-se um 

questionário quanto ao sexo, idade e frequência do consumo de pão dos 

consumidores. O teste foi realizado com 300 provadores (60 por dia). O modelo da 

MISTURA 

ADIÇÃO 

SOVAGEM (20 min) 

FERMENTAÇÃO (45 min) 

MODELAGEM 

COCÇÃO a 160ºC (30 min) 

RESFRIAMENTO 

FARINHA DE 
TRIGO (960 g) e 

SAL (10 g) 

FERMENTO (60 g), 
AÇÚCAR (10 g) e 
ÁGUA (200 mL) 

EMBALAGEM 

POLPA DE ABACATE ‘HASS’ (480 g) 

PÃO DE ABACATE 
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ficha de avaliação sensorial do tempo do pão esta apresentado no APÊNDICE B (pag. 

95). 
 

3.10.2. Macarrão com polpa de abacate 
 

Para avaliar o tempo de armazenamento do macarrão (360 dias), 9 receitas 

foram elaboradas com a formulação e espessura ideal. As massas frescas foram 

secas em varal de madeira forrado com filme plástico por 24 horas (Figura 20), 

homogeneizadas em travessa de alumínio (Figura 21), acondicionadas em sacos de 

polietileno marca ZIP nº 8 com fecho hermético no peso de 100 g por embalagem 

(Figura 22) e armazenadas em caixas de papelão a temperatura ambiente (Figura 23). 

O fluxograma está representado na Figura 24. 
 

Figura 20 – Secagem do macarrão 

 

Fonte: Modenese, 2017.  

 

Figura 22 – Acondicionamento do macarrão

 

Fonte: Modenese, 2017.  

Figura 21 – Homogeneização do macarrão  

 

Fonte: Modenese, 2017. 

 

Figura 22 – Armazenamento do macarrão  

 

Fonte: Modenese, 2017.
 

Para o armazenamento do macarrão (360 dias), as amostras foram avaliadas 

quanto à aparência, aroma, sabor, textura da massa e aceitação global por meio de 

escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei muitíssimo, 5 = não gostei nem desgostei e 1 

= desgostei muitíssimo) e intenção de compra (5 = certamente compraria, 3 = talvez 

compraria / talvez não compraria e 1 = certamente não compraria). Realizou-se 

juntamente com o teste, um questionário quanto ao sexo, idade e frequência do 
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consumo de macarrão dos consumidores. O teste foi realizado com 60 provadores 

não treinados por mês de análise, totalizando 480 consumidores nos tempos 0, 30, 

60, 90, 120, 150, 270, 360 dias. O modelo da ficha de avaliação do armazenamento 

do macarrão está apresentado no APÊNDICE E (pag. 104). 
 

Figura 24 – Fluxograma do preparo do macarrão com p olpa de abacate ‘Hass’ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Análises dos dados 
 

Para a avaliação estatística, os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey em nível de 5% (p<0,05). Em relação ao tempo de 

armazenamento do pão e do macarrão, os resultados foram submetidos a análise de 

variância e regressão. Os resultados gerados foram avaliados utilizando-se o sistema 

estatístico SISVAR (FERREIRA, 2005). 

MISTURA 

SOVAGEM (20 min) 

MODELAGEM (espessura 3)  

SECAGEM (24 h) 

FARINHA DE 
TRIGO (700 g) 

SAL (20 g L-1) 

EMBALAGEM 

COCÇÃO (3 min) 

CORTE TIPO TALHARIM 

HOMOGENEIZAÇÃO 

POLPA DE ABACATE ‘HASS’ (420 g) 

MACARRÃO DE ABACATE 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização da polpa de acabate ‘Hass’  
 

A caracterização físico-química, bioquímica e centesimal de polpa de abacate 

‘Hass’ in natura esta apresentada na Tabela 01, enquanto que seus teores de macro 

e micronutrientes estão apresentados na Tabela 02. 

 

Tabela 01 – Caracterização físico-química, bioquímica e centesimal de polpa de abacate 
‘Hass’ in natura 

Análise Média ± DP 

pH 7,44 ± 0,06 

Acidez titulável (g ácido cítrico 100g-1) 0,11 ± 0,01 

Sólidos solúveis (% oBrix) 9,75 ± 0,61 

Cinzas (%) 3,68 ± 0,15 

Umidade (%) 66,05 ± 0,04 

Açúcar redutor (%) 1,16 ± 0,03 

Proteína (%) 1,86 ± 0,27 

Lipídeo (%) 19,99 ± 0,33 

Fibra bruta (%) 4,98 ± 0,06 

Atividade antioxidante total (%) 14,00 ± 0,28 

Compostos Fenólicos (mg de ácido gálico 100 g-1) 52,91 ± 0,21 

Luminosidade L* 83,35 ± 1,88 

Chroma 49,27 ± 1,67 
oHue 97,14 ± 1,71 

Média de 03 repetições analíticas ± desvio padrão. 

 

 

A composição do abacate pode apresentar variação dependendo, entre outras 

variáveis, da variedade e do estádio de maturação do fruto. Para o caso da polpa 

amadurecida do abacate ‘Hass’, Vieites et al. (2014) encontraram valores de pH (7,0), 

acidez titulável (0,8 g ácido cítrico 100 g-1) e sólidos solúveis (9,4 % oBrix). Daiuto et 

al. (2010) demonstraram teores de cinzas (1,63%), umidade (70,14%), açúcar redutor 

(1,17%), proteína (0,24%), lipídeo (25,20%) e fibras (1,62%). Tremocoldi (2011) 
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verificou valores de atividade antioxidante total (17,4%) e Wang et al. (2010) de 

compostos fenólicos (51,60 mg de ácido gálico 100 g-1). Marques (2015) observou 

valores de luminosidade L* (75,60), chroma (34,00) e ºhue (97,32). 

   

Tabela 02 – Teores de macronutrientes (g Kg-1) e micronutrientes* (mg Kg-1) da polpa de 
abacate ‘Hass’ (matéria seca) 

Mineral Média ± DP 

N 13,00 ± 0,00 

P 1,80 ± 0,05 

K 23,00 ± 1,79 

Ca 2,00 ± 0,00 

Mg 1,30 ± 0,05 

S 1,40 ± 0,01 

B* 59,00 ± 1,84 

Cu* 13,00 ± 0,57 

Fe* 44,00 ± 1,15 

Mn* 5,00 ± 0,00 

Zn* 25,00 ± 1,15 

Média de 03 repetições analíticas ± desvio padrão. 

 

Daiuto et al. (2014) verificaram teores de macronutrientes N (8,14 g Kg-1), P 

(2,10 g Kg-1), K (17,37 g Kg-1), Ca (0,30 g Kg-1), Mg (0,87 g Kg-1) e S (3,10 g Kg-1), e de 

micronutrientes B (104,96 mg Kg-1), Cu (12,67 mg Kg-1), Fe (12,00 mg Kg-1), Mn (6,33 

mg Kg-1) e Zn (21,67 mg Kg-1) para a polpa de abacate ‘Hass’, dados similares ao deste 

trabalho. 

Entre os macronutrientes, pode-se destacar o alto teor de K (23,00 g Kg-1) 

encontrado, e entre os micronutrientes, o de Fe (44,00 g Kg-1), teores que serão 

considerados na discussão do pão e do macarrão. 
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4.2. Pré-testes do pão com polpa de abacate 

 

4.2.1. Experimento I - Definição da formulação do p ão 

 

 Os resultados do teste de aceitabilidade para a formulação do pão com polpa 

de abacate ‘Hass’ estão apresentados na Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Nota dos atributos do teste de aceitabilidade para formulação do pão com polpa 

de abacate ‘Hass’ 

ATRIBUTO TRATAMENTO 

AM1 AM2 AM3 

Aparência  6,50 b 6,71 ab 7,15 a 

Aroma 6,60 6,70 6,35 

Sabor 6,48 6,71 6,41 

Cor da casca 7,30 7,35 7,21 

Cor do miolo 6,98 a 7,10 a 6,05 b 

Textura da casca 6,83 7,21 6,70 

Textura do miolo 7,18 7,33 7,00 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade 

pelo teste de Tukey. AM1 = 320 g de polpa de abacate; AM2 = 480 g de polpa de abacate; AM3 

= 640 g de polpa de abacate. 

 

Para os atributos aroma, sabor, cor da casca, textura da casca e do miolo não 

houve diferença significativa entre as amostras. 

Houve efeito significativo para a aparência, sendo que a amostra com 320 g de 

polpa de abacate (AM1) obteve a menor nota (6,50) e a amostra com 480 g (AM2) não 

diferiu da amostra com 640 g (AM3), e para a cor do miolo, sendo que AM3 obteve a 

menor nota (6,05) e AM2 obteve a maior nota (7,10). Dessa forma, verificou-se que 

as notas dos atributos indicaram AM2 como a amostra com melhor aceitabilidade. 

As porcentagens referentes a intensidade do sal, a cor da casca, cor do miolo, 

textura da casca e textura do miolo do pão com polpa de abacate estão apresentadas 

na Tabela 04. 
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Tabela 04 – Porcentagem da intensidade do sal, cor da casca, cor do miolo, textura da casca 

e textura do miolo do pão com polpa de abacate ‘Hass’ (3 tratamentos) 

INTENSIDADE DO SAL PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL  

AM1 AM2 AM3 

Salgado 5,00 3,33 5,00 

Ideal 50,00 50,00 38,33 

Pouco sal 45,00 46,67 56,67 

COR DA CASCA PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL  

AM1 AM2 AM3 

Escuro 3,33 3,33 18,33 

Ideal 86,67 81,67 76,67 

Claro 10,00 15,00 5,00 

COR DO MIOLO PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL  

AM1 AM2 AM3 

Escuro 6,66 26,67 63,33 

Ideal 71,67 70,00 35,00 

Claro 21,67 3,33 1,67 

TEXTURA DA CASCA PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL  

AM1 AM2 AM3 

Duro 20,00 10,00 13,33 

Ideal 60,00 76,67 70,00 

Mole 20,00 13,33 16,67 

TEXTURA DO MIOLO PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL  

AM1 AM2 AM3 

Duro 0 1,66 5,00 

Ideal 80,00 86,67 76,67 

Mole 20,00 11,67 18,33 

AM1 = 320 g de polpa de abacate; AM2 = 480 g de polpa de abacate; AM3 = 640 g de polpa 

de abacate. 

 

 

Quanto a intensidade do sal, AM1 e AM2 obtiveram porcentagens superiores 

no nível de ‘ideal’, porém para todas as amostras as porcentagens de ‘pouco sal’ foram 

altas e bem próximas aos valores de ‘ideal’, indicando a necessidade de alteração da 
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quantidade de sal na formulação do pão de abacate, que foi aumentada de 5 para 10 

g de sal por receita. 

Quanto a cor da casca e do miolo, AM1 e AM2 obtiveram porcentagem 

superiores de coloração ‘ideal’, enquanto que AM3 apresentou menor porcentagem 

‘ideal’ e aumento para a coloração “escuro” (18,33%), indicando que uma quantidade 

muito alta de polpa (640 g) diminui a aceitabilidade da cor do pão. 

Com relação a textura da casca e do miolo, todas as amostras ficaram no nível 

de ‘ideal’, sendo que AM2 apresentou respectivamente as maiores porcentagens de 

‘ideal’ (76,67 e 86,67%), e as menores de ´duro’ (10,00 e 1,66%) e de ‘mole’ (13,33 e 

11,67%), indicando que uma quantidade intermediária de polpa (480 g) resulta em 

uma maior aceitabilidade da textura do pão. 

Dessa forma, a formulação ideal do pão foi a da AM2 (960 g de farinha: 480 g 

de polpa: 200 mL de água: 60 g de fermento: 10 g de sal: 10 g de açúcar). 

 

4.2.2. Experimento II - Definição do tempo de cocçã o do pão 

 

 Os resultados do teste de aceitabilidade para o tempo de cocção do pão com 

polpa de abacate ‘Hass’ estão apresentados na Tabela 05.  

 

Tabela 05 – Nota dos atributos do teste de aceitabilidade para o tempo de cocção do pão com 

polpa de abacate ‘Hass’ 

ATRIBUTO TRATAMENTO 

AM1 AM2 AM3 

Aparência 6,56 b 7,46 a 7,41 a 

Aroma 7,21 7,51 7,30 

Sabor 6,18 b 7,35 a 6,88 a 

Cor da casca 5,96 b 8,05 a 7,43 a 

Cor do miolo 6,28 b 7,71 a 7,31 a 

Textura da casca 6,18 b 7,40 a 6,86 ab 

Textura do miolo 5,91 b 7,70 a 7,25 a 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade 

pelo teste de Tukey. AM1 = 25 minutos de cocção; AM2 = 30 minutos de cocção; AM3 = 35 

minutos de cocção. 
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 Quanto ao aroma, notou-se que não houve diferença estatística significativa, 

indicando que a faixa de tempo de cocção avaliada não alterou a aceitabilidade do 

aroma do pão. 

 Para os atributos aparência, sabor, cor da casca e do miolo, textura da casca e 

do miolo, não houve diferença estatística significativa entre AM2 (30 minutos) e AM3 

(35 minutos). Com exceção da textura da casca, que foi similar entre AM1 e AM3, a 

amostra AM1 obteve as menores notas, indicando que um tempo de cocção menor 

do que 30 minutos reduz a aceitabilidade do pão. 

 Apesar de que, para todos os atributos, AM2 não diferiu de AM3, optou-se por 

AM2 por causa da redução do custo de produção devido ao menor tempo de cocção 

(30 minutos). 

 
 

4.3.  Caracterização do pão com polpa de abacate 

 
 

A caracterização do pão com polpa de abacate foi realizada com a formulação 

ideal (960 g de farinha: 480 g de polpa: 200 mL de água: 60 g de fermento: 10 g de 

sal: 10 g açúcar) e o tempo de cocção ideal (30 minutos). 

A caracterização físico-química, bioquímica e centesimal do pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ está apresentada na Tabela 06. 
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Tabela 06 – Caracterização físico-química, bioquímica e centesimal do pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ 

 

Análise Média ± DP 

pH 6,06 ± 0,05 

Acidez titulável (g ácido cítrico 100g-1) 0,13 ± 0,02 

Sólidos solúveis (oBrix) 8,00 ± 0,00 

Cinzas (%) 1,89 ± 0,60 

Umidade (%) 31,7 ± 1,95 

Açúcar redutor (%) 1,76 ± 0,20 

Açúcar redutor total (%) 2,18 ± 0,36 

Amido (%) 43,61 ± 1,87 

Proteína (%) 8,21 ± 0,63 

Lipídeo (%) 7,49 ± 0,17 

Fibra bruta (%) 2,58 ± 0,24 

Atividade antioxidante total (%) 6,01 ± 1,88 

Compostos Fenólicos (mg de ácido gálico 100 g-1) 

Luminosidade L* (casca) 

Chroma (casca) 
oHue (casca) 

36,43 ± 2,17 

64,51 ± 2,04 

43,27 ± 0,21 

80,04 ± 2,15 

Luminosidade L* (miolo) 

Chroma (miolo) 
oHue (miolo) 

71,23 ± 0,95 

33,17 ± 0,40 

99,86 ± 0,32 

Média de 03 repetições analíticas ± desvio padrão. 

 

Fumes (2015) demonstrou valores próximos aos encontrados neste trabalho de 

cinzas (entre 0,99 e 1,06%), açúcar redutor (entre 1,06 e 1,38%), açúcar redutor total 

(entre 1,52 e 1,77%), amido (entre 40,04 e 47,11%) e proteína (entre 0,70 e 0,74%), 

avaliando pães elaborados com casca de abacate ‘Hass’ em 3 diferentes proporções. 

Os valores com maiores diferenças em relação ao presente trabalho foram os altos 

teores de fibras (entre 11,19 e 17,87%) e baixos de lipídeos (entre 0,15 e 2,07%), 

devido ao uso da polpa de abacate, ao invés da casca. 
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Os resultados dos teores de macro e micronutrientes do pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ estão apresentados na Tabela 07. 

 

Tabela 07 – Teores de macronutrientes (g Kg-1) e micronutrientes (mg Kg-1) do pão com 
polpa de abacate ‘Hass’ 

Mineral Média ± DP 

N 19,00 ± 0,00 

P 1,10 ± 0,00 

K 5,00 ± 0,00 

Ca 2,00 ± 0,00 

Mg 0,50 ± 0,10 

S 1,20 ± 0,00 

B* 7,60 ± 0,40 

Cu* 8,00 ± 0,00 

Fe* 78,00 ± 1,00 

Mn* 2,70 ± 0,60 

Zn* 16,70 ± 0,60 

Média de 03 repetições analíticas ± desvio padrão. 

* micronutrientes. 

 

Assim como encontrado na polpa, os resultados dos teores do macronutriente K 

(5,00 g Kg-1) e do micronutriente Fe (78,00 g Kg-1) também foram consideráveis para o 

pão com polpa de abacate ‘Hass’. 

 

4.4. Tempo de armazenamento do pão com polpa de aba cate 

 

Para o tempo de armazenamento do pão (5 dias) foram preparadas 7 receitas 

com a formulação ideal (960 g de farinha: 480 g de polpa: 200 ml de água: 60 g de 

fermento: 10 g de sal: 10 g açúcar) e o tempo de cocção ideal (30 minutos), totalizando 

56 pães com 9,43 kg (média de 168 g). 

Os resultados dos teores de açúcar redutor para o pão com polpa de abacate 

‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 25. 
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Figura 25 – Teor de açúcar redutor do pão com polpa  de abacate ‘Hass’ em função do 
tempo de armazenamento. 2017. Valores médios e desv io padrão. 

 

NS* não significativo pelo teste F. 

 

Não houve variação significativa do teor de açúcar redutor, indicando que a 

quantidade de açúcar redutor do pão não influenciou na redução da aceitabilidade do 

pão durante seu armazenamento. 

Os resultados dos teores de açúcar redutor total para o pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na 

Figura 26. 

 

Figura 26 – Teor de açúcar redutor total do pão com  polpa de abacate ‘Hass’ em função 
do tempo de armazenamento. 2017. Valores médios e d esvio padrão.  

 

NS* não significativo pelo teste F. 
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Não houve variação significativa do teor de açúcar redutor total, demonstrando 

que a quantidade de açúcar redutor total do pão não causou influencia na diminuição 

da aceitabilidade com o armazenamento de 5 dias. 

Os resultados dos teores de amido para o pão com polpa de abacate ‘Hass’ 

de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 27. 
 

Figura 27 – Teor de amido do pão com polpa de abaca te ‘Hass’ em função do tempo de 
armazenamento. 2017. Valores médios e desvio padrão .  

 

NS* não significativo pelo teste F. 

 

Não houve variação significativa do teor de amido, indicando que a 

aceitabilidade do pão não sofreu redução devido a quantidade deste polissacarídeo. 

Os resultados de pH para o pão com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo com o 

tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 28. 
 

Figura 28 – pH do pão com polpa de abacate ‘Hass’ e m função do tempo de 
armazenamento, 2017. Valores médios e desvio padrão .  

 

NS* não significativo pelo teste F. 

42

42,4

42,8

43,2

43,6

44

44,4

44,8

45,2

45,6

46

1 2 3 4 5

A
M

ID
O

 (
%

)

TEMPO DE ARMAZENAMENTO (DIAS)

43,9 NS*

5,9

5,93

5,96

5,99

6,02

6,05

6,08

1 2 3 4 5

p
H

TEMPO DE ARMAZENAMENTO (DIAS)

6,0 NS*



 49  

Não houve variação significativa do pH, demonstrando que o potencial 

hidrogeniônico não influenciou a diminuição da aceitabilidade do pão.  

Os resultados de sólidos solúveis (ºBrix) para o pão com polpa de abacate 

‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 29. 

Figura 29 – Sólidos solúveis (ºBrix) do pão com pol pa de abacate ‘Hass’ em função do 
tempo de armazenamento, 2017. Valores médios e desv io padrão. 

 

NS* não significativo pelo teste F. 

 

Não houve variação significativa de sólidos solúveis, demonstrando que não 

houve perda de sólidos solúveis durante o tempo avaliado. 

O resultado de acidez titulável (g ácido cítrico 100 g-1) para o pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ de acordo com o armazenamento estão apresentados na Figura 30. 

Figura 30 – Acidez titulável (g ácido cítrico 100 g -1) do pão com polpa de abacate ‘Hass’ 
em função do tempo de armazenamento, 2017. Valores médios e desvio padrão.  

 
NS* não significativo pelo teste F.  
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Não houve variação significativa de acidez titulável, indicando que esta 

propriedade do pão não causou mudança considerável sua aceitabilidade.  

Os resultados de luminosidade para a casca e o miolo do pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na 

Figura 31. 

 

Figura 31 – Luminosidade (L*) da casca e do miolo d o pão com polpa de abacate ‘Hass’ 
em função do tempo de armazenamento, 2017. Valores médios.  

 
NS* não significativo e ** Significativo a 1% pelo teste F.  

 

Não houve variação significativa da luminosidade L* da casca, mas houve 

redução linear de seus valores para o miolo, entre 71,23 (dia 0) e 62,45 (dia 5) 

indicando escurecimento do interior do pão. 

Segundo Esteller (2006), a presença de açúcares na formulação pode levar ao 

escurecimento progressivo da crosta e miolo do pão. Para o caso do pão com polpa 

de abacate, esse efeito não foi observado para a casca, mas foi para o miolo, o que 

pode ter causado a diminuição das notas de intenção de compra e aceitação global 

das análises sensoriais durante o armazenamento. 

Os resultados de chroma para a casca e o miolo do pão com polpa de abacate 

‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 32. 
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Figura 32 – Chroma da casca e do miolo do pão com p olpa de abacate ‘Hass’ em função 
do tempo de armazenamento, 2017. Valores médios. 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

Houve redução dos valores de chroma da casca, indicando que o exterior do 

pão perdeu intensidade de cor progressivamente, com valores entre 43,27 (dia 0) e 

38,5 (dia 4). O miolo apresentou variação exponencial, com aumento até o dia 3 

(34,31), seguido de diminuição até o dia 5 (30,85).  

Os resultados de ºhue para a casca e o miolo do pão com polpa de abacate 

‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 33. 
 

Figura 33 – ºHue da casca e do miolo do pão com pol pa de abacate ‘Hass’ em função 
do tempo de armazenamento, 2017. Valores médios. 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 
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Houve redução linear dos valores de ºhue do miolo, indicando que o interior do 

pão ficou menos amarelado e mais alaranjado, com valores entre 100,44 (dia 2) e 

96,12 (dia 5). Para a casca, a variação foi exponencial, com aumento entre 80,05 (dia 

0) e 84,42 (dia 3) seguido de diminuição menos acentuada, indicando que a cor 

exterior do pão ficou menos avermelhado e mais alaranjado. 

As alterações observadas nos parâmetros de cor chroma e ºhue durante o 

armazenamento podem ter causado a redução das notas de aparência das análises 

sensoriais do pão. 

Os resultados de umidade do pão com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo com 

o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 34. 

 

Figura 34 – Teor de umidade do pão com polpa de aba cate ‘Hass’ em função do tempo 
de armazenamento, 2017. Valores médios. 

 
** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

Houve redução exponencial da umidade durante o tempo avaliado, indicando 

perdas maiores nos primeiros e menores nos últimos dias, com valores entre 30,53% 

(dia 1) e 23,86% (dia 4). 

O tempo de armazenamento de pães é diretamente influenciado pela perda de 

umidade (WILLHOFT, 1971). Bosmans et al. (2014) reportaram redução progressiva 

da umidade em pães armazenados a 23ºC de 45,0% para 44,7% em 2 dias, 43,9% 

em 4 dias e 43,1% com 7 dias de armazenamento. Para o caso do pão com polpa de 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5

U
m

id
ad

e 
(%

)

Tempo de armazenamento (dias)

Y=53,956000 - 31,589921x + 10,591190x2 - 1,102222x3 (R2=0,99)



 53  

abacate a redução de umidade pode ter influenciado nas diminuições observadas das 

notas de sabor e de textura das análises sensoriais durante seu armazenamento.  

Os resultados de cinzas do pão com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo com o 

tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 35. 
 

Figura 35 – Teor de cinzas do pão com polpa de abac ate ‘Hass’ em função do tempo de 
armazenamento, 2017. Valores médios. 

 
** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

Não houve variação significativa do teor de cinzas, indicando que a quantidade 

de matéria inorgânica foi causa das alterações das características sensoriais do pão 

durante o armazenamento. 

Os resultados de atividade antioxidante total do pão com polpa de abacate 

‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 36. 
 

Figura 36 – Atividade antioxidante total (%) do pão  com polpa de abacate ‘Hass’ em 
função do tempo de armazenamento, 2017. Valores méd ios. 

 
** Significativo a 1% pelo teste F. 
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A atividade antioxidante total do pão apresentou variação exponencial, com 

valor elevado de 7,1% (dia 1) até 12,95% (dia 2), seguido de diminuição até 2,94% 

(dia 5). 

Segundo Ramalho e Jorge (2006) alimentos que possuem elevados teores de 

lipídios, podem sofrer oxidação enzimática, fotoxidação e autoxidação, 

desenvolvendo compostos indesejáveis e prejudicando sua vida útil. No presente 

trabalho foi observado redução da capacidade antioxidante total a partir do segundo 

dia de armazenamento, o que provavelmente ocorreu devido a utilização de 

embalagem não protetora e que permitiu a entrada de oxigênio e de luz no pão. 

Os resultados de compostos fenólicos (mg de ácido gálico 100 g-1) do pão com 

polpa de abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão 

apresentados na Figura 37. 

  

Figura 37 – Compostos fenólicos (mg de ácido gálico  100 g-1) do pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ em função do tempo de armazenamento,  2017. Valores médios. 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 
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abacate apresentou consideráveis teores de compostos fenólicos totais durante os 5 

dias de armazenamento. 

Os resultados da avaliação microbiológica do pão com polpa de abacate estão 

apresentados na Tabela 08. 

 

Tabela 08 – Resultados da avaliação microbiológica do pão com polpa de abacate ‘Hass’ 

Análise Valor 

Número mais provável de coliformes totais < 3 NMP 25 g-1 

Número mais provável de coliformes termotolerantes < 3 NMP 25 g-1 

Salmonella Ausente em 25 g 

Staphylococcus aureus < 100 UFC g-1 

Bacillus cereus < 100 UFC g-1 

Bolores e leveduras < 100 UFC g-1 

UFC: unidades formadoras de colônia 

 

Os coliformes totais e termotolerantes não apresentaram crescimento, com 

valores <3,0 NMP g-1, em acordo com a resolução, que estabelece até 10² UFC g-1. 

Quanto à pesquisa de Salmonella, o pão se apresentou isento. O Staphylococcus 

aureus coagulase positiva não foi observado, não houve crescimento de Bacillus 

cereus ou de bolores e leveduras, sendo que para todos esses microrganismos foi 

observado valores < 100 UFC g-1. Portanto, o pão foi elaborado com boas condições 

higiênicas, em acordo com a resolução vigente da RDC 12 (BRASIL, 2001). 

 

4.5. Análise sensorial do tempo de armazenamento do  pão com polpa de abacate 

 

Os resultados dos testes de aceitabilidade realizados para o tempo de 

armazenamento do pão com polpa de abacate ‘Hass’ referentes ao sexo dos 

consumidores estão apresentados na Figura 38. 
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Figura 38 – Porcentagens do sexo dos consumidores d os testes de aceitabilidade do 

pão com polpa de abacate ‘Hass’  

 

 

Dentre 300 provadores, houve a participação de uma maioria feminina (58%). 

Os resultados para o armazenamento do pão com polpa de abacate ‘Hass’ 

referentes à faixa de idade dos consumidores estão apresentados na Figura 39. 

 

Figura 39 – Porcentagens da faixa de idade dos cons umidores dos testes de 

aceitabilidade do pão com polpa de abacate ‘Hass’ 

 

 
Fonte: Modenese, 2017.  

 

O teste de aceitabilidade foi realizado por uma maioria de provadores jovens 

(90% entre 17 e 25 anos). 

Os resultados para o tempo de armazenamento do pão com polpa de abacate 

‘Hass’ referentes à frequência de consumo de pão estão apresentados na Figura 40. 

42%

58%

Sexo dos consumidores (%)

Masculino

Feminino

56%34%

7,67%

2%0,33%

Faixa de idade dos consumidores (%)

17-20
21-25
26-30
31-40
51-55



 57  

Figura 40 – Porcentagens das frequências de consumo  de pão dos consumidores dos 

testes de aceitabilidade do pão com polpa de abacat e ‘Hass’ 

 

Houve a participação de uma maioria de provadores que consomem 

frequentemente pão (55% acima de 4 vezes por semana), indicando que as análises 

sensoriais do pão com polpa de abacate foram realizadas por provadores que tem o 

hábito de consumir pães regularmente. 

Os resultados dos atributos das análises sensoriais do pão com polpa de 

abacate ‘Hass’ em função do tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 

41 e suas médias na Tabela 09. 

 

Figura 41 - Análise sensorial dos atributos aparênc ia, aroma, sabor, textura e aceitação 

global do pão com polpa de abacate ‘Hass’ em função  do armazenamento (dias). 
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Houve redução de todos atributos do pão ao longo do tempo de 

armazenamento. Para aparência, aroma, sabor, textura e aceitação global, as maiores 

notas foram encontradas no dia 1 e as menores do dia 5. 

Cor, textura e sabor são características importantes para a aceitabilidade e 

bons indicadores para as mudanças físico-químicas durante o armazenamento (Rao 

et al., 1995). Para o caso do pão com polpa de abacate, a redução das notas de 

aparência pode ter ocorrido devido à diminuição dos valores de Luminosidade da 

casca (escurecimento), assim como as variações de Chroma e ºHue da casca e do 

miolo, já a redução das notas de sabor e textura, devido a diminuição da umidade, em 

função do tempo de armazenamento. 

 

 

Tabela 09 - Médias dos atributos avaliados na análise sensorial do pão de abacate em função 

do tempo de armazenamento (dias). 

Tempo de 

armazenamento 

Aparência Aroma Sabor Textura Aceitação 

global 

1 7,23 7,50 7,38 7,88 7,65 

2 6,68 7,00 6,33 6,20 6,46 

3 6,90 6,77 6,38 6,45 6,55 

4 6,60 6,56 5,98 5,52 6,13 

5 6,40 6,52 5,88 5,22 5,98 

 

As maiores médias dos atributos avaliados foram encontradas no dia 1, com 

valores acima de 7,00. Nos dias 2 e 3 as médias ficaram entre 6,20 e 7,00 e nos dias 

4 e 5 entre 5,22 e 6,60. As menores médias foram encontradas no dia 5. 

Houve redução progressiva das notas de aceitação global, provavelmente 

devido aos efeitos observados nos parâmetros de cor e a perda constante de umidade, 

durante o armazenamento. 

As porcentagens referentes a intenção de compra das análises sensoriais do 

tempo de armazenamento do pão com polpa de abacate ‘Hass’ estão apresentadas 

na Figura 42 e suas notas na Figura 43. 
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Figura 42 - Porcentagens de intenção de compra dos provadores quanto ao pão com 

polpa de abacate ‘Hass’ em função do tempo de armaz enamento (dias).  

 

 

Nos dias 1 e 2, respectivamente, as maiores porcentagens (51,67 e 35,00%) 

foram de provadores que ‘possivelmente compraria’ o pão e as menores (1,67 e 

10,00%) de ‘certamente não compraria’. Nos dias 3 e 4, as maiores porcentagens 

(43,33 e 36,67%) foram de provadores que ‘talvez compraria e talvez não compraria’, 

seguido dos que ‘possivelmente comprariam’ (25,00 e 26,66%). No dia 5, a maior 

porcentagem (36,67%) foi de provadores que ‘possivelmente não compraria’, mas 

50% dos provadores ficaram entre ‘certamente compraria’ (5,00%) ‘talvez compraria 

e talvez não compraria’ (30,00%). 
 

Figura 43 – Notas da intenção de compra do pão com polpa de abacate ‘Hass’ em função 

do tempo de armazenamento (dias).  

 

Notas: 1 – Certamente não compraria; 2 – Possivelme nte não compraria; 3 – talvez 

compraria, talvez não compraria; 4 – Possivelmente compraria; 5 – Certamente 

compraria. 
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Houve redução linear das notas de intenção de compra do pão em função do 

tempo de armazenamento, permanecendo em acordo com a diminuição progressiva 

da aceitação global devido as alterações físico-químicas observadas (cor e umidade). 

Nos 4 primeiros dias de avaliação, não foram observadas notas abaixo de 3, 

demonstrando que as intenções de compra dos provadores permaneceram entre 

talvez sim, talvez não, possivelmente ou certamente comprariam, e indicando que o 

pão com polpa de abacate teve boa aceitabilidade. 

 

4.6. Pré-testes do macarrão com polpa de abacate 

 

4.6.1. Experimento I - Definição da formulação do m acarrão 

 

 Os resultados do teste de aceitabilidade para a formulação do macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ estão apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Nota dos atributos do teste de aceitabilidade para a formulação do macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ 

ATRIBUTO TRATAMENTO 

AM1 AM2 AM3 

Aparência  5,31 b 5,96 b 6,78 a 

Aroma 5,55 b 5,96 ab 6,31 a 

Sabor 6,48 7,01 7,03 

Textura 6,77 6,70 7,20 

Aceitação global 6,31 b 6,88 ab 7,20 a 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. AM1 = 210 g de polpa de abacate e 210 mL de 

água; AM2 = 315 g de polpa de abacate e 105 mL de água e AM3 = 420 g de polpa de 

abacate. 

 

Apesar de AM1 (210 g de polpa e 210 ml de água) ter apresentado as menores 

notas para todos, indicando que uma quantidade baixa de polpa teve menor 

aceitabilidade, não houve diferença significativa quanto a sabor e textura. Entre AM2 

(315 g de polpa e 105 ml de água) e AM3 (420 g de polpa) não houve efeito 

significativo para aroma e aceitação global. Houve diferença de aparência, indicando 
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que a presença de água na formulação de AM1 e AM2 pode ter diminuído sua 

aceitabilidade visual. Mesmo sem demonstrar efeito significativo para sabor e textura, 

AM3 apresentou as maiores em todos os atributos, indicando que a formulação sem 

adição de água (somente farinha e polpa), resultou em uma maior aceitabilidade do 

macarrão. 

As porcentagens referentes a intensidade do sal e textura do experimento para 

a formulação do macarrão de abacate estão apresentadas na Tabela 11. 
 

Tabela 11 – Porcentagens da intensidade do sal e da textura do macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ (3 formulações) 

INTENSIDADE DO SAL PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL  

AM1 AM2 AM3 

Salgado 5,00 - 3,30 

Ideal 35,00 45,00 51,70 

Pouco sal 60,00 55,00 45,00 

TEXTURA PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL  

AM1 AM2 AM3 

Duro 10,00 5,00 5,00 

Ideal 45,00 45,00 65,00 

Mole 45,00 50,00 30,00 

AM1 = 210 g de polpa de abacate; AM2 = 315 g de polpa de abacate; AM3 = 420 g de 

polpa de abacate. 

 

Quanto a intensidade do sal, as amostras AM1, AM2 e AM3 apresentaram, 

respectivamente, altos valores de ‘pouco sal’ (60,00%, 55,55% e 45,00%) e baixos de 

‘salgado’ (5,00%, 0% e 3,30%) indicando a necessidade de alteração da quantidade 

de sal para a cocção do macarrão de abacate, que foi elevada de 10 g para 20 g por 

litro de água. 

Com relação a textura, as amostras AM1, AM2 e AM3 apresentaram, 

respectivamente, altos valores de ‘ideal’ (45,00%, 45,00% e 65,00%) e ‘mole’ (45,00%, 

50,00% e 30,00%), e baixos valores de ‘duro’ (10,00%, 5,00% e 5,00%), indicando a 

necessidade de avaliação da espessura ideal para o macarrão. 

Dessa forma, a formulação ideal do macarrão foi definida como a da AM3 (700 

g de farinha: 420 g de polpa: 0 ml de água) e a espessura foi avaliada em seguida. 
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4.6.2. Experimento II - Definição da espessura do m acarrão 

 
 Os resultados do teste de aceitabilidade para a espessura do macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ estão apresentados na Tabela 12. 
 

Tabela 12 – Nota dos atributos do teste de aceitabilidade para a espessura do macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ (2 tratamentos) 

ATRIBUTO TRATAMENTO 

AM1 AM2 

Aparência  7,10 7,26 

Aroma 6,23 6,41 

Sabor 6,38 b 7,23 a 

Textura 5,33 b 7,55 a 

Aceitação global 5,98 b 7,45 a 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. AM1 = espessura nº 2 (mais grossa), AM2 = 

espessura nº 3 (mais fina). 

 

 Aparência e aroma não apresentaram diferença estatística significativa entre 

as amostras, indicando que as espessuras avaliadas não interferiram nesses 

atributos. Sabor, textura e aceitação global foram superiores para AM2 (mais fina), 

indicando que a espessura nº 3 apresentou melhor aceitabilidade. 

As porcentagens referentes a intensidade do sal e textura do experimento para 

a espessura do macarrão estão apresentadas na Tabela 13. 

Quanto a intensidade do sal, todas as amostras apresentaram maior 

porcentagem de ‘ideal’, indicando que o aumento da quantidade de sal na água de 

cocção teve efeito positivo. 

Quanto a espessura da massa, AM1 (mais grossa) apresentou valor alto para 

‘grossa’ (78,33%) e baixo para ‘ideal’ (21,67%) e ‘fina’ (0%), enquanto que para AM2 

foi alto para ‘ideal’ (81,67%) e baixo para ‘fina’ (15,00%) e ‘grossa’ (3,33%), indicando 

que a espessura de AM2 foi a preferida. 

Com relação a textura, AM1 apresentou valor alto para ‘duro’ (93,33%) e baixo 

para ‘ideal’ (6,67%) e ‘mole’ (0%), enquanto que o de AM2 foi alto para ‘ideal’ (75,00%) 

e baixo para ‘mole’ (13,33%) e ‘duro’ (11,67%), indicando que a textura de AM2 

também foi a preferida. 
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Tabela 13 – Porcentagens da intensidade do sal, espessura da massa e textura do macarrão 

com polpa de abacate ‘Hass’ (2 tratamentos) 

 

INTENSIDADE DO 

SAL 

PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL 

AM1 AM2 

Salgado 20,00 16,67  

Ideal 58,33 55,00  

Sem sal 21,67 28,33  

ESPESSURA DA 

MASSA 

PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL 

AM1 AM2  

Grossa 78,33 3,33  

Ideal 21,67 81,67  

Fina - 15,00  

TEXTURA PORCENTAGEM ESCALA DO IDEAL 

AM1 AM2  

Duro 93,33 11,67  

Ideal 6,67 75,00  

Mole - 13,33  

AM1 = espessura nº 2 (mais grossa); AM2 = espessura nº 3 (mais fina). 

 

 
4.7. Caracterização do macarrão com polpa de abacat e 

 
A caracterização do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ foi realizada com a 

formulação ideal (700 g de farinha: 420 g de polpa), espessura ideal (nº 3 - mais fina) 

e tempo de cocção em água fervente salgada (4 minutos). 

A caracterização físico-química e centesimal do macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ cru e cozido, assim como a bioquímica do cozido, está apresentada 

na Tabela 14. 

Para o macarrão cru, não foram apresentados os valores de atividade 

antioxidante e compostos fenólicos, pois as soluções ficaram turvas e não deram 

leitura em espectrofotômetro. 
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Tabela 14 – Caracterização físico-química, bioquímica e centesimal do macarrão com polpa 

de abacate ‘Hass’ cru e cozido 

Análise Macarrão cru Macarrão cozido 

 Média ± DP Média ± DP 

pH 6,40 ± 0,01 6,21 ± 0,02 

Acidez titulável (g ácido cítrico 100g-1) 0,16 ± 0,01 0,11 ± 0,01 

Sólidos solúveis (% oBrix) 8,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 

Cinzas (%) 1,21 ± 0,08 1,35 ± 0,00 

Umidade (%) 11,97 ± 0,10 44,75 ± 0,25 

Açúcar redutor (%) 3,54 ± 0,04 2,45 ± 0,92 

Açúcar redutor total (%) 3,67 ± 0,16 1,80 ± 0,04 

Amido (%) 41,06 ± 9,85 27,62 ± 1,33 

Proteína (%) 9,89 ± 0,06 6,63 ± 0,09 

Lipídeo (%) 8,78 ± 0,33 4,87 ± 0,28 

Fibra bruta (%) 2,81± 0,04 1,33 ± 0,40 

Atividade antioxidante total (%) - 11,82 ± 2,68 

Compostos Fenólicos (mg de ácido gálico 100 g-1) - 43,19 ± 6,70 

Luminosidade L*   58,78 ± 1,40 62,84 ± 3,15 

Chroma 24,14 ± 1,91 22,08 ± 2,58 
oHue 92,87 ± 0,30 93,24 ± 0,63 

Média de 03 repetições analíticas ± desvio padrão. 

 

A cocção em água fervente alterou as propriedades físico-química, bioquímica 

e centesimal do macarrão. Houve redução de pH, acidez titulável, sólidos solúveis, 

açúcar redutor, açúcar redutor total, amido, proteína, lipídeo e fibra bruta, assim como 

aumento da umidade, devido aos efeitos da gelatinização do amido contido no 

macarrão. Quanto aos parâmetros de cor, houve elevação da Luminosidade e do 

ºHue, indicando clareamento e que o macarrão ficou mais amarelado e menos 

alaranjado com a cocção, assim como diminuição de Chroma, demonstrando que o 

macarrão perdeu intensidade de cor.  

Os resultados dos teores de macro e micronutrientes do macarrão com polpa 

de abacate ‘Hass’ estão apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Teores de macronutrientes (g Kg-1) e micronutrientes (mg Kg-1) do macarrão 
com polpa de abacate ‘Hass’ cru e cozido 

Mineral Macarrão cru Macarrão cozido 

 Média ± DP Média ± DP 

N 19 18 

P 0,90 0,80 

K 5 3 

Ca 1 1 

Mg 0,50 0,50 

S 1,30 1,20 

B* 5 5 

Cu* 5 5 

Fe* 73 67 

Mn* 5 4 

Zn* 11 10 

Média de 03 repetições analíticas ± desvio padrão. 

* micronutrientes. 

 

A cocção em água fervente reduziu os teores dos macronutrientes N, P, K e S, 

e os dos micronutrientes Fe, Mg e Zn. Quanto aos teores de Ca, Mg, B e Cu, não 

foram observadas alterações. Assim como encontrado na polpa, os resultados dos teores 

do macronutriente K (5,00 e 3,00 g Kg-1) e do micronutriente Fe (73,00 e 67,00 g Kg-1) 

também foram consideráveis, respectivamente para o macarrão cru e cozido. 

 

4.8. Tempo de armazenamento do macarrão com polpa d e abacate 

  

Para avaliação do tempo de armazenamento do macarrão com polpa de 

abacate (360 dias) foram preparadas 9 receitas com a formulação ideal (700 g de 

farinha: 420 g de polpa), totalizando 9,52 kg de massa fresca e, após secagem, 7,04 

kg de massa in natura (70 embalagens de 100 g). 

Cada 100 g de massa in natura (macarrão cru), resultou em 153 g de macarrão 

cozido, demonstrando um rendimento aproximado de 1:1,5. 

O tempo necessário para a cocção do macarrão teve que ser aumentado ao 

longo do armazenamento, sendo que até os 90 dias de avaliação a massa precisava 



66 
 

de 4 minutos para cozinhar, entre 120 e 150 dias precisou de 5 minutos, e nas 

avalições de 270 e 360 dias, foram necessários 6 minutos de cocção. Esse efeito pode 

ter sido causado pela redução de umidade e aumento relativo do teor de amido do 

macarrão cru durante seu armazenamento. 

Os resultados dos teores de açúcar redutor para o macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na 

Figura 44. 

 

Figura 44 –Teor de açúcar redutor do macarrão com p olpa de abacate em função do 
tempo de armazenamento. 2017. Valores médios e desv io padrão. 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

Houve redução dos teores de açúcar redutor do macarrão cru e do cozido. Para 

o caso do cru, houve variação exponencial com valores entre 3,53 e 3,66% até os 150 

dias, sofrendo reduções significativas para 1,16% (dia 270) e 1,10% (dia 360). Para o 

cozido, a redução foi linear, com valores entre 2,45% (dia 0) e 0,92% (dia 360). 

A diminuição dos teores de açúcar redutor pode ter influenciado negativamente 

as notas de aceitabilidade do macarrão cozido, principalmente os atributos de aroma 

e sabor. 

Os resultados dos teores de açúcar redutor total para o macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na 

Figura 45. 
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Figura 45 – Teor de açúcar redutor total do macarrã o com polpa de abacate ‘Hass’ em 
função do tempo de armazenamento. 2017. Valores méd ios e desvio padrão. 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

Houve redução dos teores de açúcar redutor total do macarrão cru e do cozido. 

As reduções foram lineares, com valores entre 3,78% (dia 30) e 1,04% (dia 360) no 

macarrão cru, e entre 2,27% (dia 30) e 1,07% (dia 270) no macarrão cozido. 

Assim como observado para o teor de açúcar redutor, houve redução do teor 

de açúcar redutor total para o macarrão cozido, o que poderia explicar a redução de 

suas notas de aceitação global ao longo do tempo de armazenamento. 

Os resultados dos teores de amido para o macarrão com polpa de abacate 

‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 46. 
 

Figura 46 – Teor de amido do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ em função do 
tempo de armazenamento. 2017. Valores médios e desv io padrão. 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 
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Houve aumento dos teores de amido do macarrão cru e do cozido. As 

elevações foram lineares, com valores entre 41,06% (dia 0) e 51,62% (dia 270) no 

macarrão cru, e entre 25,62% (dia 30) e 33,33% (dia 270) no macarrão cozido. 

Para o caso do macarrão cru, o aumento nos teores de amido pode ser 

explicado pela perda relativa de umidade durante o armazenamento. 

Os resultados de pH para o macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo 

com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 47. 

 

Figura 47 – pH do macarrão com polpa de abacate ‘Ha ss’ em função do tempo de 
armazenamento, 2017. Valores médios e desvio padrão . 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

Houve redução exponencial do pH do macarrão cru e do cozido. O pH variou 

entre 6,43 (dia 90) e 5,95 (dia 360) para o macarrão cru e entre 6,28 (dia 60) e 5,81 

(dia 360) para o cozido. 

A redução do pH do macarrão cozido pode ter influenciado na diminuição das 

notas de aroma e sabor, assim como na sua aceitação global e intenção de compra 

do macarrão durante os 360 dias de armazenamento. 

Os resultados de sólidos solúveis (ºBrix) para o macarrão com polpa de abacate 

‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 47. 
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Figura 47 – Sólidos solúveis (ºBrix) do macarrão co m polpa de abacate ‘Hass’ em 
função do tempo de armazenamento, 2017. Valores méd ios e desvio padrão.  

 

NS* não significativo pelo teste F.  

 

Não houve variação significativa dos valores de sólidos solúveis no macarrão 

cru e nem no cozido. Houve redução dos valores de sólidos solúveis entre o macarrão 

cru e cozido, provavelmente devido a diluição relativa desses componentes por efeito 

da cocção em água fervente. 

Os resultados de acidez titulável (g ácido cítrico 100 g-1) para o macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão 

apresentados na Figura 48. 

Figura 48 – Acidez titulável (g ácido cítrico 100 g -1) do macarrão com polpa de abacate 
‘Hass’ em função do tempo de armazenamento, 2017. V alores médios e desvio padrão.  

 
NS* não significativo e ** significativo a 1% pelo teste F. 
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Não foi observada variação significativa de acidez titulável no macarrão cru, 

mas houve do cozido, com valores (g ácido cítrico 100 g-1) entre 0,13 (dia 30) e 0,08 

(dia 360). 

Assim como observado para o pH do macarrão cozido, houve redução dos 

valores de acidez titulável, o que também pode ter influenciado nas diminuições das 

notas de aroma e sabor. 

 Os resultados de luminosidade para o macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ 

de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 49. 

 

Figura 49 – Luminosidade (L*) do macarrão com polpa  de abacate ‘Hass’ em função do 
tempo de armazenamento, 2017. Valores médios.  

 
NS* não significativo e ** Significativo a 1% pelo teste F.  

 

Não houve variação de luminosidade do macarrão cozido, mas houve aumento 

do cru. Houve clareamento do macarrão cru, com valores entre 58,78 (dia 0) e 66,62 

(dia 360), possivelmente devido ao aumento relativo do teor de amido (cor branca), 

efeito que não foi observado de forma significativa no macarrão cozido. 

As notas de aparência das análises sensoriais não tiveram variação 

significativa, o que pode ter sido observado devido à falta de variação dos valores de 

Luminosidade do macarrão cozido durante armazenamento. 

Os resultados de chroma para o macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ de 

acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 50. 
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Figura 50 – Chroma do macarrão com polpa de abacate  ‘Hass’ em função do tempo de 
armazenamento, 2017. Valores médios. 

 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

 

 

Houve redução de chroma do macarrão cru e do cozido. A variação foi linear 

para o macarrão cru com valores entre 24,85 (dia 30) e 19,48 (dia 270), e exponencial 

para o cozido, com valores entre 22,08 (dia 0) e 15,1 (dia 270), indicando que o 

produto apresentou redução na intensidade de cor durante o período avaliado. 

Apesar de alteração nos valores de chroma, não foi observado efeito 

significativo nas notas de aparência do macarrão cozido ao longo de seu 

armazenamento. 

Os resultados de ºhue para o macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo 

com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 51. 
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Figura 51 – ºHue do macarrão com polpa de abacate ‘ Hass’ em função do tempo de 
armazenamento, 2017. Valores médios. 

 

 

** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

 

Houve redução de ºhue do macarrão cru e do cozido. A variação foi linear para 

o macarrão cru, com valores entre 93,32 (dia 30) e 84,66 (dia 270), e exponencial para 

o cozido, com valores entre 93,24 (dia 0) e 87,32 (dia 270), indicando que o produto 

apresentou coloração menos amarelada e mais alaranjada durante o período 

avaliado. 

Assim como verificado para o parâmetro de cor chroma, o ºHue também variou 

porem não influenciou diretamente as notas de aparência do macarrão cozido. 

Os resultados de umidade do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo 

com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 52. 
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Figura 52 – Teor de umidade do macarrão com polpa d e abacate ‘Hass’ em função do 
tempo de armazenamento, 2017. Valores médios. 

 

 
** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

 

Houve variação linear de umidade do cru e do cozido. O macarrão cru 

apresentou redução de umidade, com valores entre 11,76 e 12,56% antes, e entre 

11,23 e 11,48%, após o dia 90. No caso do cozido, houve incremento de umidade, 

com valores entre 42,80 e 45,04% antes, e entre 46,12 e 47,23%, após o dia 90, o 

que pode ter ocorrido devido ao aumento do tempo necessário para cocção do 

macarrão em água fervente durante o armazenamento. 

 O aumento de umidade do macarrão cozido não foi capaz de causar efeito 

significativo nas notas de textura durante o armazenamento, mas pode ter influenciado 

a diminuição da aceitação global, assim como de sua intenção de compra. 

Os resultados de cinzas do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo 

com o tempo de armazenamento estão apresentados na Figura 53. 
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Figura 53 – Teor de cinzas do macarrão com polpa de  abacate ‘Hass’ em função do 
tempo de armazenamento, 2017. Valores médios. 

 
** Significativo a 1% pelo teste F. 

 

Houve aumento nos teores de cinzas do cru e do cozido. O incremento foi linear 

para o cozido, com valores entre 1,28% (dia 30) e 1,81% (dia 360), e exponencial para 

o cozido, entre 1,21% (dia 0) e 3,47% (dia 270). 

Os resultados de atividade antioxidante total do macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na 

Figura 54. 

 

Figura 54 – Atividade antioxidante total (%) do mac arrão com polpa de abacate ‘Hass’ 
em função do tempo de armazenamento, 2017. Valores médios.  

 
** Significativo a 1% pelo teste F. 
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Para o macarrão cru, não foram demonstrados os valores de atividade 

antioxidante pois as soluções ficaram turvas e não deram leitura em 

espectrofotômetro.  

Para o macarrão cozido, os valores de atividade antioxidante total foram 

maiores nos primeiros 60 dias, entre 11,82 e 17,59%, e menores a partir de 90 dias, 

entre 4,5 e 7,94%. Essa redução pode ter ocorrido provavelmente devido ao maior 

tempo necessário para a cocção do macarrão ao longo de seu armazenamento.  

Os resultados de compostos fenólicos (mg de ácido gálico 100 g-1) do macarrão 

com polpa de abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão 

apresentados na Figura 55. 

 

Figura 55 – Compostos fenólicos (mg de ácido gálico  100 g-1) do macarrão com polpa 
de abacate ‘Hass’ em função do tempo de armazenamen to, 2017. Valores médios. 

 

 
NS* não significativo pelo teste F. 

 

Apesar do aumento do tempo necessário para a cocção do macarrão, não 

houve variação significativa dos valores de compostos fenólicos do macarrão cozido, 

indicando que houve conservação desses biativos durante seu armazenamento. 

 As avaliações microbiológicas do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ foram 

realizadas anteriormente a cada avaliação sensorial, para garantir a segurança 

alimentar dos provadores, e seus resultados estão apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Resultados das avalições microbiológicas relativas ao tempo de armazenamento 

do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ 

Análise  Tempo de armazenamento (dias)   

0 30 60 90 120 150 270 360 

Nº provável de 

coliformes totais* 

< 3  < 3  < 3  < 3  < 3  < 3  < 3  < 3  

Nº provável colif. 

termotolerantes* 

< 3  < 3  < 3  < 3  < 3  < 3  < 3  < 3  

Ausência de 

Salmonella em 25g 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Staphylococcus 

aureus (UFC g-1) 

< 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Bacillus cereus 

(UFC g-1) 

< 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Bolores e leveduras 

(UFC g-1) 

< 500 < 500 < 200 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

* NMP 25g-1. UFC: unidades formadoras de colônia 

 

Os coliformes totais e termotolerantes não apresentaram crescimento, com 

valores <3,0 NMP g-1, em acordo com a resolução, que estabelece até 10² UFC g-1. 

Quanto à pesquisa de Salmonella, o macarrão se apresentou isento. O 

Staphylococcus aureus coagulase positiva não foi observado, não houve crescimento 

de Bacillus cereus, sendo que para esses microrganismos foi observado valores < 100 

UFC g-1. Os bolores e leveduras apresentavam valores <500 UFC g-1 até os primeiros 

30 dias, reduzindo o limite máximo para <200 UFC g-1 aos 60 dias e chegando a <200 

UFC g-1 a partir dos 90 dias. Dessa forma, o macarrão foi elaborado com boas 

condições higiênicas do pão, permanecendo em acordo com a resolução vigente da 

RDC 12 (BRASIL, 2001). 

 

4.9. Análise sensorial do tempo de armazenamento do  macarrão com polpa de 

abacate 
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Os resultados dos testes de aceitabilidade realizados para o tempo de 

armazenamento do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ referentes ao sexo dos 

consumidores estão apresentados na Figura 56. 

 

Figura 56 – Porcentagens do sexo dos consumidores d os testes de aceitabilidade do 

macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ 

 
 

Dentre 480 provadores, houve a participação de uma maioria feminina (61%). 

 Os resultados para o tempo de armazenamento do macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ referentes à faixa de idade dos consumidores estão apresentados na 

Figura 57. 

 

Figura 57 – Porcentagens da faixa de idade dos cons umidores dos testes de 

aceitabilidade do macarrão com polpa de abacate ‘Ha ss’ 
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O teste de aceitabilidade do macarrão foi realizado por uma maioria de 

provadores jovens (94,79% entre 17 e 25 anos). 

Os resultados para o armazenamento do macarrão com polpa de abacate 

referentes à frequência de consumo de macarrão estão apresentados na Figura 58. 
 

Figura 58 – Porcentagens da frequência de consumo d e macarrão dos consumidores 

dos testes de aceitabilidade do macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ 

 

 

Houve a participação de uma maioria de provadores que consumem macarrão 

até 2 vezes em 15 dias (93,12% acima de 4 vezes por semana). 

Os resultados dos atributos das análises sensoriais do macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ de acordo com o tempo de armazenamento estão apresentados na 

Figura 59 e suas médias na Tabela 17. 
 

Figura 59 - Análise sensorial dos atributos aparênc ia, aroma, sabor, textura e aceitação 

global de macarrão com polpa de abacate ‘Hass’ com o armazenamento (dias). 
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Não houve variação significativa das notas dos atributos aparência e textura do 

macarrão. Houve redução das notas de aroma, sabor e aceitação global, sendo que 

respectivamente para esses atributos as maiores notas foram encontradas no dia 30 

(7,06; 7,73 e 7,73) e as menores no dia 360 (6,00; 6,72 e 7,07). 

 

 

Tabela 17 - Médias dos atributos avaliados na análise sensorial do macarrão com polpa de 

abacate ‘Hass’ em função do tempo de armazenamento (dias). 

Tempo de 

armazenamento 

Aparência Aroma Sabor Textura Aceitação 

global 

0 7,27 6,41 7,23 7,55 7,45 

30 7,32 7,06 7,73 7,80 7,73 

60 7,17 6,57 7,50 7,45 7,52 

90 7,01 6,55 7,63 7,76 7,62 

120 7,18 6,51 7,25 7,30 7,25 

150 7,50 6,55 7,10 7,51 7,30 

270 7,43 6,10 6,97 7,58 7,23 

360 7,30 6,00 6,72 7,60 7,07 

 

  

As médias dos atributos ficaram em 6,00 e 7,80, indicando boa aceitabilidade 

do macarrão. Aparência, textura e aceitação global obtiveram médias acima de 7,00 

durante todo o tempo de armazenamento. As menores médias encontradas foram 

para o aroma (6,10 e 6,00) e sabor (6,97 e 6,72) respectivamente aos 270 e 360 dias. 

Kaur et al. (2012) avaliaram testes de aceitabilidade do armazenamento (5 

meses) de massas de macarrão enriquecidas com diferentes cereais (trigo, arroz, 

cevada e aveia) e reportaram que os escores máximos de aceitabilidade geral foram 

observados em 0,1 e 2 meses de armazenamento. 

As porcentagens referentes a intenção de compra das análises sensoriais do 

macarrão de abacate estão apresentadas na Figura 60 e suas notas na Figura 61. 
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Figura 60 – Porcentagens de intenção de compra dos provadores quanto ao macarrão 

com polpa de abacate ´Hass’ em função do tempo de a rmazenamento (dias). 

 

 

 

 

Durante os 270 primeiros dias de armazenamento, a maior porcentagem dos 

provadores ‘possivelmente compraria’ o macarrão, com valores entre 35,00% (dia 

270) e 46,67% (dia 120). Até o dia 150, a maioria dos provadores ‘certamente 

compraria’ ou ‘possivelmente compraria’, com somas de porcentagens entre 78,33% 

(dia 30) e 61,67% (dia 150). Com 360 dias a maioria (55,00%) dos provadores ‘talvez 

compraria, talvez não compraria’ ou ‘possivelmente compraria’ 

A menor porcentagem encontrada em cada avaliação foi de provadores que 

‘certamente não compraria’, exceto no dia 150, em que as menores porcentagens 

foram de ‘possivelmente não compraria’. 
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Figura 61 – Notas da intenção de compra dos provado res quanto ao macarrão com 

polpa de abacate ‘Hass’ em função do tempo de armaz enamento (dias).  

 

 

Notas: 1 – Certamente não compraria; 2 – Possivelme nte não compraria; 3 – talvez 

compraria, talvez não compraria; 4 – Possivelmente compraria; 5 – Certamente 

compraria.  

 

Houve redução das notas de intenção de compra do macarrão em função do 

tempo de armazenamento. Não foram observadas notas abaixo de 3, ou seja, as 

intenções de compra dos provadores permaneceram entre talvez sim, talvez não, 

possivelmente ou certamente comprariam. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o tempo de armazenamento do pão (5 dias), houve redução de 

umidade, de luminosidade L* no miolo do pão, de chroma do miolo e da casca e de 

ºhue do miolo, aumento do ºhue da casca e variação da atividade antioxidante total e 

dos compostos fenólicos. 

As médias dos atributos sensoriais aparência, aroma, sabor, textura e 

aceitação global foram mais altas (entre 7,23 e 7,88) no dia 1, médias (entre 6,38 e 

6,90) no dia 3 e mais baixas (entre 5,22 e 6,52) no dia 5, e as notas de intenções de 

compra (de 1 a 5) ficaram acima de 3 até o dia 4, indicando boa aceitabilidade do pão 

com polpa de abacate ‘Hass’. 

Com o armazenamento do macarrão cru e cozido (360 dias), houve redução do 

teor de AR, ART, pH, chroma e ºhue, e aumento do teor de amido e cinzas. No cru foi 

observado diminuição de umidade e incremento luminosidade L*, assim como 

variação na atividade antioxidante total e elevação na umidade do cozidoAs médias 

dos atributos ficaram entre 6,00 e 7,80 e as notas de intenções de compra ficaram 

acima de 3 durante os 360 dias, indicando boa aceitabilidade do macarrão com polpa 

de abacate ‘Hass’. 

Com o tempo de armazenamento, foi necessário aumentar o tempo de cocção 

do macarrão, que foi de 4 minutos no início e chegou a 7 minutos ao final do 

experimento. 

Além das vantagens nutricionais, pode ser encontrada vantagem financeira em 

relação ao macarrão com ovos. Como o peso relativo de ovo e de polpa de abacate 

são o mesmo (60 g para cada 100 g de farinha de trigo), existe uma relação direta 

entre na comparação de custos entre os dois tipos de macarrão. 

Para exemplificação, foi encontrado em mercado hortifrutigranjeiro local valor 

de R$ 5,20 por kg de ovo sem casca e de R$ 3,60 por kg de polpa de abacate, 

indicando que o macarrão com polpa de abacate pode ter menor custo de produção 

em relação ao macarrão de ovos, podendo a economia ser maximizada, se forem 

utilizados frutos defeituosos, com comercialização in natura, ou mesmo os excedentes 

de produção. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Nas condições em que os experimentos foram realizados, foi possível concluir 

que: 

• Há viabilidade técnica e nutricional na produção de pão com polpa de 

abacate ‘Hass’. 

 

• O protocolo de produção do pão tem formulação (960 g de farinha: 480 

g de polpa: 200 ml de água: 60 g de fermento: 10 g de sal: 10 g açúcar) e 30 

minutos de cocção. 

 

• O valor nutricional do pão com polpa de abacate sofreu poucas 

modificações, caracterizando-se como ótima fonte de fibra. 

 

• Os atributos sensoriais e a intenção de compra do pão tiveram aceitação 

dos consumidores até o quarto dia de armazenamento. 

 

• Há viabilidade técnica e nutricional na produção de macarrão com polpa 

de abacate ‘Hass’. 

 

• O protocolo de produção do macarrão tem formulação (100 g de farinha: 

60 g de polpa de abacate), espessura nº 3 (mais fina) e tempo de cocção em 

água fervente com sal (20 g L-1) variando de 4 a 7 minutos. 

 

• O valor nutricional do macarrão com polpa de abacate sofreu poucas 

modificações, caracterizando-se como ótima fonte de fibra. 

 

• Os atributos sensoriais e da intenção de compra do macarrão tiveram 

aceitação dos consumidores durante todo o tempo de armazenamento. 

 

 

 

 



84 
 

REFERÊNCIAS 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE BISCOITOS, MASSAS 
ALIMENTÍCIAS E PÃES BOLOS IND. (ABIMAPI). Estatísticas de massas 
alimentícia s. Disponível em: <www.abimapi.com.br>. Acesso em: 01 de ago. 2017. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14141: Escalas 
Utilizadas em Análise Sensorial de Alimentos e Bebi das.  Rio de Janeiro: ABNT, 
1998. 3 p. 
 
AMMAR, M.S.; HEGAZY, A.E.; BEDEIR, S.H. Using of Taro Flour as Partial Substitute 
of Wheat Flour in Bread Making. World Journal of Dairy & Food Sciences , Osman 
MH, v. 4, n. 2, p. 94-99, 2009. 
 
BRASIL, ANVISA. Resolução RDC n°. 12, de 02 de janeiro de 2001. Estabelece 
padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União , Brasília, DF, 12 jan. 
2001. 
 
BRASIL, ANVISA. Resolução RDC n°. 263, de 22 de setembro de 2001. Regulamento 
técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Diário Oficial da União , 
Brasília, DF, 23 set. 2005. 
 
BOSMANS, G.M.; LAGRAIN, B.; OOMS, N.; FIERENS, E.; DELCOUR, J.A. Storage 
of parbaked bread affects shelf life of fully baked end product: A H NMR study. Food 
Chemistry , Oxford, v. 165, p.149-156, 2014. 
 
BOWER, J.P.; DENNISON, M.T. Progress in the development of avocado products. 
South African Avocado Growers' Association Yearbook , Duiwelskloof, v. 26, p.35-
39, 2003. 
 
CAUVAIN, S. P. YOUNG, L. S. Tecnologia da panificação . 2ª ed. Barueri, SP: 
Manole, 2009. 408 p. 
 
DAIUTO, E.R.; VIEITES, R.L.; TREMOCOLDI, M.A.; VILEIGAS, D.F. Estabilidade 
físico-quimica de um produto de abacate acondicionado em diferentes embalagens e 
conservado pelo frio. Alimentos e Nutrição , Araraquara, v.21, n.1, p.99-107, 2010. 
 
DAIUTO, E.R.; VIEITES, R.L.; SIMON, J.W.; CARVALHO, L.R.; PEGORETTI, C. 
Avaliações sensoriais, bioquímicas e microbiológicas do guacamole, produto à base 
de abacate, sob armazenamento a frio e com adição de ácido ascórbico. Semina: 
Ciências Agrárias , Londrina, v. 32, n. 2, p. 599-612, 2011. 
 
DONADIO, L. C. Abacate para exportação: aspectos técnicos da produ ção . 
Brasília: Frupex. MAPA, 1995. 53 p. 
 
DREHER, M.L.; DAVENPORT, A.J. Hass avocado composition and potential health 
effects. Critical Reviews in Food Science and Nutrition , Cleveland, v. 53, n. 7, p. 
738-750, 2013. 
 



 85  

DUARTE, P.F.; CHAVES, M.A.; BORGES, C.D.; MENDONÇA, C.R.B. Avocado: 
characteristics, health benefits and uses. Ciência Rural , Santa Maria, v. 46, n. 4, 
p.747-754, 2016. 
 
ESTELLER, M.S. Color measurement in hamburger buns with fat and sugar replacers. 
Food Science and technology , Campinas, v. 39, n. 2, p. 184-187, 2006. 
 
FERREIRA, D.F. Sisvar 5.1  - Análises estatísticas por meio do Sisvar para Windows. 
Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2005. 
 
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). Bacteriological analytical manual . 6 
ed. Arlington, 1984. 24 p. 
 
FULGONI, V.L.; DREHER, M.L; DAVENPORT, A.J. Avocado consumption is 
associated with better diet quality and nutrient intake, and lower metabolic syndrome 
risk in US adults: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) 2001–2008. Nutrition Journal,  Kyoto, v. 12, n. 1, p. 1-5, 2013. 
 
FUMES, G.F.F. Elaboração de pão com casca de abacate ‘hass’: valo r nutricional 
e aceitabilidade.  2015. 81f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Faculdade de 
Ciências Agronômicas da Unesp, Câmpus de Botucatu, 2015. 
  
GÓMEZ-LÓPEZ, V.M. Caracterização de frutos de variedades de abacate com alto 
teor de óleo. Scientia Agricola , Piracicaba, v. 59, n. 2, p. 403-406, 2002. 
 
GUERREIRO, L. Dossiê Técnico de Massas Alimentícias . Rio de Janeiro: Rede de 
Tecnologia do Rio de Janeiro, 2006. 39 p. 
 
HO, L.H.; AZIZ, N.A.A.; AZAHARI, B. Physico-chemical characteristics and sensory 
evaluation of wheat bread partially substituted with banana (Musa acuminata X 
balbisiana cv. Awak) pseudo-stem flour. Food Chemistry , Oxford, v. 139, p. 532–539, 
2013. 
 
HAMACEK, F.R.; DELLA LUCIA, C.M.; SILVA, P.R.; MARTINO, H.S.D.; SANT’ANA, 
H.M.P.; MOREIRA, A.V.B. Valor nutricional e efeito do tratamento térmico sobre o 
potencial antioxidante em formulações de massa de macarrão sem glúten. Brazilian 
Journal of Food Nutrition , Araraquara, v. 24, n. 2, p. 136-143, 2013. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção 
Agrícola Municipal (PAM) 2016 . Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: 
<www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Métodos 
físico-químicos para análise de alimentos . 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2005. 1018 p. (Série A – Normas e Manuais 
Técnicos). 
 
ISLAS-RUBIO, A.R.; BARCA, A.M.C.; CABRERA-CHÁVEZ, F.; COTA-GASTÉLUM, 
A.G.; BETA, T. Effect of semolina replacement with a raw: popped amaranth flour 



86 
 

blend on cooking quality and texture of pasta. Food Science and Technology , 
Campinas, v. 57, n. 1, p. 217-222, 2014. 
 
KAUR, G.; SHARMA, S.; NAGI, H.P.S.; DAR, B.N. Functional properties of pasta 
enriched with variable cereal brans. Journal of Food and Science Technology , 
Mysore, v. 49, n. 4, p. 467-474, 2012. 
 
MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S.A. de. Avaliação do estado nutricional 
de plantas: princípios e aplicações . 2.ed. Piracicaba: Potafos, 1997. 319 p. 
 
MAN, S.; PAUCEAN, A.; CALIAN, J.D.; MUSTE, S. Use of avocado (Persea americana 
M.) paste in wheat bread. Bulletin of University of Agricultural Sciences and  
Veterinary Medicine: Food Science and Technology,  Cluj-Napoca, v. 72, n. 1, p. 
135-136, 2015. 
 
MARQUES, K.M. Quitosina e óleos essenciais no controle de anntrac node e na 
qualidade pos-colheita de abacates . 2015. 117 p. Tese (Doutorado em Agronomia) 
- Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, Campus de Jaboticabal, 
2015. 
 
MARTIN, Z.J. Processamento: Produtos, características e utilização. In: ______. 
Abacate:  cultura, matéria prima, processamento e aspectos econômicos. 2.ed. 
Campinas: ITAL, p. 148-155, 1991. 
 
MELO, P. S. Composição química e atividade biológica de resíduo s 
agroindustriais.  2010. 100f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São 
Paulo, Piracicaba, 2010. 
 
MENSOR, L.L.; MENEZES, F.S.; LEITÃO, G.G.; REIS, A.S.; SANTOS, T.T.; COUBE, 
C.C.; LEITÃO, S.G. Screnning of brazilian plant extracts for antioxidante activity by use 
of DPPH free radical method. Phytotherapy Research , Sussex, v. 15, n. 2, p. 127-
130, 2001. 
 
MERCIER, S.; MORESOLI, C.; MONDOR, M.; VILLENEUVE, S.; MARCOS, B. A 
meta-analysis of enriched pasta: What are the effects of enrichment and process 
specifications on the quality attributes of pasta?  Comprehensive Reviews in Food 
Science and Food Safety , Chicago, v. 15, n. 4, p. 685-704, 2016. 
 
MINGUITAL, A.P.S.; CARVALHO, J.L.V.; OLIVEIRA, E.M.; GALDEANO, M.C. 
Produção e caracterização de massas alimentícias a base de alimentos biofortifi 
cados: trigo, arroz polido e feijão carioca com casca. Ciência Rural , Santa Maria, v. 
45, n. 10, p.1895-1901, 2015. 
 
MINOLTA CORP. Precise color communication:  color control from feeling to 
instrumentation. Ransey: Minolta Corporation Instrument Systems Division, 1994. 
 
MOHAMMED, I.; AHMED, A.R.; SENGE, B. Dough rheology and bread quality of 
wheat–chickpea flour blends. Industrial Crops and Products , Amsterdam, v. 36, n. 
1, p.196–202, 2012. 



 87  

 
NELSON, N. A photometric adaptation of Somogyi method for the determination of 
glucose. Journal of Biological Chemistry , Rockville, v. 153, p. 375-380, 1944. 
 
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ALIMENTAÇÃO (NEPA). Tabela 
brasileira de composição de alimentos . TACO. 4 ed. Campinas: UNICAMP, 2011. 
161 p. 
 
OLIVEIRA, M.C.; PIO, R.; RAMOS, J.D.; LIMA, L.C.O.; PASQUAL, M.; SANTOS, V.A. 
Fenologia e características físico-químicas de frutos de abacateiros visando à 
extração de óleo. Ciência Rural , Santa Maria, v. 43, n. 3, p. 411-418, 2013. 
 
PAPARGYROPOULOU, E.; LOZANO, R.; STEINBERGER, J.K.; WRIGHT, N.; 
UJANG, Z. The food waste hierarchy as a framework for the management of food 
surplus and food waste. Journal of Cleaner Production , India, v. 76, p.106-115, 
2014. 
 
RAMALHO, V.C., JORGE, N. Antioxidantes utilizados em óleos, gorduras e alimentos 
gordurosos. Química Nova , São Paulo, v. 29, n, 4, p.755-760, 2006. 
 
RAO S.T.S.; RAMAYANA, M.N.; ASHOK, N.; VIBHAKAR, H.S. Storage properties of 
wheat egg powder incorporated biscuits. Journal of Food Science and Technology , 
Trivandrum, v. 32, n. 6, p. 470–476, 1995. 
 
RODRIGUEZ-CARPENA, J.G.; MORCUENDE, D.; ESTÉVEZ, M. Avocado, sunflower 
and olive oils as replacers of pork back-fat in burger patties: Effect on lipid composition, 
oxidative stability and quality traits. Meat Science,  Barking, v. 90, n. 1, p. 106-115, 
20012. 
 
RÓZYLO, R.; GAWLIK-DZIKI, U.; DZIKI, D.; JAKUBCZYK, A.; KARÁS, M.; RÓZYLO, 
K. Wheat bread with pumpkin (Cucurbita maxima L.) pulp as a functional food product. 
Food Technology and Biotechnology,  Zagreb, v. 52, n. 4, p. 430-438, 2014. 
 
SABANIS, D.; TZIA, C. Effect of rice, corn and soy flour addition on characteristics of 
bread produced from different wheat cultivars. Food and Bioprocess Technology , 
New York, v. 2, n. 1, p. 68–79, 2009. 
 
SILVA, M.L.C, COSTA, R.S., SANTANA, A.S., KOBLITZ, M.G.B. Compostos 
fenólicos, carotenóides e atividade antioxidante em produtos vegetais. Semina: 
Ciências Agrárias , Londrina, v. 31, n. 3, p. 669-682, 2010. 
 
SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.C.A.; SILVEIRA, N.F.A. Manual de métodos de análise 
microbiológica de alimentos . São Paulo: Livraria Varela, 1997, 295 p. 
 
SIMON, J.W. Avaliação microbiológica e sensorial do guacamole c onservado 
pelo frio . 2008. 57 p. Dissertação (Mestrado em Energia na Agricultura) – Faculdade 
de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu, 2008. 
 



88 
 

SINGLETON, V.L.; ORTHOFER, R.; LAMUELA-RAVENTOS, R.M. Analysis of total 
phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteau 
reagent. Methods of Enzymology , New York, v. 299, p. 152– 178, 1999. 
 
SOLIVA-FORTUNY, R.C.; ELEZ-MARTÍNEZ, P.; SEBASTIÁN-CALDERÓ, M.; 
MARTÍN-BELLOSO, O. Effect of combined methods of preservation on the naturally 
occurring microflora of avocado purée. Food Control , Vurrey, v. 15, n. 1, p. 11–17, 
2004. 
 
SOLIVA-FORTUNY, R.C.; GRIGELMO-MIGUEL, N.; HERNANDO, I.; LLUCH, M.A.; 
MARTÍN-BELLOSO, O. Effect of minimal processing on the textural and structural 
properties of fresh-cut pears. Journal Science Food Agricultural , London, v. 82, n. 
14, p. 1682-1688, 2002. 
 
SOMOGY, M. A new reagent for the determination of sugar. The Journal of 
Biologycal Chemistry , Baltimore, v. 160, n.1, p. 61-68, 1945. 
 
SOUZA, A.M.; PEREIRA, R.A.; YOKOO, E.M.; LEVY, R.B.; SICHIERI, R. Alimentos 
mais consumidos no Brasil: inquérito nacional de alimentação 2008-2009. Revista de 
Saúde Pública , São Paulo, v. 47, n. 1, p. 190-199, 2013. 
 
SOUZA, D.S; PIMENTEL, J.D.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. M. Avaliação da influência de 
variáveis de processo sobre a cinética de desidratação osmótica da polpa de abacate 
(Persea americana L.). Unopar Científica: Ciências Biológicas e da Saúde, 
Londrina, v. 14, n. 1, p. 31-35, 2012. 
 
STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM – SAS. SAS/STAT user’s guide . Version 6.12. 
4. ed. Cary: 2003. v. 2, 842 p. 
 
STEELE, R. Shelf-life testing. Em: Understanding and measuring the shelf-life of 
food . Washington: Woodhead Publishing Limited, 2004. Cap. 15. p. 340-356. 
 
TAZRART, K.; ZAIDI, F.; LAMACCHIA, C.; HAROS, M. Effect of durum wheat 
semolina substitution with broad bean flour (Vicia faba) on the Maccheronccini pasta 
quality. European Food Research and Technology Journal , Springer-Verlag, v. 
242, n. 4, p. 477-485, 2016. 
 
TEIXEIRA, G. G.; BLEINROTH, E.W.; CASTRO, J.V.; MARTIN, Z.J. Abacate : cultura, 
matéria prima, processamento e aspectos econômicos. Campinas: ITAL, 2 ed., 1995. 
1028 p. 
 
VANDERZANT, T.; SPLITTSTOOSSER, E.F. Compendium of methods for the 
microbiological examination of foods . 3.ed. Washington: American Public Health 
Association, 1992. 1919 p. 
 
VALENZUELA-MELENDRES, M.; TORRENTERA-OLIVEIRA, N.G.; GONZÁLEZ-
AGUILAR, G. A.; VILLEGAS-OCHOA, M.; CUMPLIDO-BARBEITIA, L.G.; CAMOU, 
J.P. Use of avocado and tomato paste as ingredients to improve nutritional quality of 
pork frankfurter. Journal of Food Research,  New York, v. 3, n. 3, p. 132-143, 2014. 
 



 89  

VIEITES, R.L.; RUSSO, V.; DAIUTO, E.R. qualidade do abacate ‘hass’ 
frigoarmazenado submetido a atmosferas modificadas ativas. Revista Brasileira de 
Fruticultura , Jaboticabal, v. 36, n. 2, p. 329-338, 2014. 
 
VILLA-RODRÍGUES, J.A.; MOLINA-CORRAL, F.J.; AYALA-ZAVALA, F.; OLIVAS, 
G.I.; GONZÁLEZ-AGUILAR, G. A. Effect of maturity stage on the content of fatty acids 
and antioxidant activity of ‘Hass’ avocado. Food Research International , Kidlington, 
v. 44, n. 5, p. 1231-1237, 2011. 
 
YANTI, N.A.M.; MARIKKAR, J.M.N.; LONG, W. Effect of varietal differences on 
composition and thermal characteristics of avocado oil. Journal of the American Oil 
Chemists Society , Champaign, v. 88, n. 12, p. 1997-2003, 2011. 

 
YANTI, N.A.M.; MARIKKAR, J.M.N.; CHE MAN, Y.B. Effect of fractional crystallization 
on composition and thermal characteristics of avocado (Persea americana) butter. 
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , Dordrecht, v. 111, n. 3, p. 2203-2209, 
2013. 
 
WANG, W.; BOSTIC, T.R.; GU, L. Antioxidant capacities, procyanidins and pigments 
in avocados of different strains and cultivars. Food Chemistry , Oxford, v. 122, n.1, 
p1193-1198, 2010. 
 
WANG, M.; ZHENG, Y.; KHUONG, T.; LOVATT, C.J. Effect of harvest date on the 
nutritional quality and antioxidant capacity in ‘Hass’ avocado during storage. Food 
Chemistry , Oxford, v. 135, n. 2, p. 694-698, 2012. 
 
WILLHOFT, E.M.A. Bread staling: I – Experimental study. Journal of the Science of 
Food and Agriculture , London, v. 22, n. 4, p. 176-180, 1971. 
 
WOOLF, A.B.; WIBISONO, B.; FARR, J.; HALLETT, I.; RICHTER, L.; OEY, I.; 
WOHLERS, M.; ZHOU, J.; FLETCHER, G.C.; REQUEJO-JACKMAN, C. Effect of high 
pressure processing on avocado slices. Innovative Food Science and Emerging 
Technologies, Berlin, v. 18, p. 65-73, 2013. 
 
ZÜGE, L.C.B. Extração e caracterização da polpa e do óleo de aba cate (Persea 
americana) visando a obtenção de fosfolipídios para uso em e mulsões . 2015. 
116 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Alimentos) – Setor de Tecnologia, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91  

APÊNDICE A – Ficha de avaliação sensorial para a formulação e tempo de cocção 
do pão com polpa de abacate ‘Hass’ 

 

FICHA de AVALIAÇÃO SENSORIAL 
PÃO CASEIRO COM POLPA DE ABACATE EM SUA FORMULAÇÃO 

 
 

1) Dados do provador (assinale com X): 
 

a) Sexo: (   ) Masculino       (   ) Feminino 
   

b) Faixa etária: 
 
 
 
 

c) Frequência com que consome pão caseiro: 
 

(   )  1 vez a cada 15 dias              (   )  4 ou 5 vezes por semana 
(   )  1 vez por semana                  (   )  6 ou 7 vezes por semana 
(   )  2 ou 3 vezes por semana       (   )  Mais de uma vez ao dia 
 

2) Avalie cada amostra usando a escala de numeração abaixo: 

1.      Desgostei muitíssimo 4.      Desgostei ligeiramente 7.      Gostei regularmente 

2.      Desgostei muito 5.      Indiferente 8.      Gostei muito 

3.      Desgostei regularmente 6.      Gostei ligeiramente 9.      Gostei muitíssimo 

 

a) SABOR: 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

 

Observação: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

(   )  17 – 20 
(   )  21 - 25 
(   )  26 - 35 
(   )  36 – 40 

(   )  41 - 45 
(   )  46 - 50 
(   )  51 – 55 
(   )  56 – 60 
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b) APARÊNCIA (considere a simetria do pão e a uniformidade do assamento):  

 

 Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                     ______________ 

____________                     ______________ 

 

Observação:______________________________________________________________ 

 

c) AROMA: 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

 

Observação: ________________________________________________________________ 

 

d) COR DA CASCA: 

 

Amostra             Nota  (de 1 a 9)             Assinale com X                                                                    

____________          _____________        (   ) claro      (  ) ideal      (   ) escuro 

____________          _____________     (   ) claro      (  ) ideal      (   ) escuro 

____________          _____________        (   ) claro      (  ) ideal      (   ) escuro 

 

Observação: ________________________________________________________________ 
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e) COR DO MIOLO: 

 

Amostra             Nota  (de 1 a 9)             Assinale com X                                                                                          

____________          _____________        (   ) claro      (  ) ideal      (   ) escuro 

____________          _____________     (   ) claro      (  ) ideal      (   ) escuro 

____________          _____________        (   ) claro      (  ) ideal      (   ) escuro 

 

Observação: ________________________________________________________________ 

 

f) TEXTURA DA CASCA (considere a crocância): 

 

Amostra             Nota  (de 1 a 9)             Assinale com X                                                                                               

____________          _____________        (   ) duro      (  ) ideal      (   ) mole 

____________          _____________     (   ) duro      (  ) ideal      (   ) mole 

____________          _____________        (   ) duro      (  ) ideal      (   ) mole 

 

Observação: ________________________________________________________________ 

 

g) TEXTURA DO MIOLO: 

  

Amostra             Nota  (de 1 a 9)             Assinale com X                                                                                                               

____________          _____________        (   ) duro      (  ) ideal      (   ) mole 

____________          _____________     (   ) duro      (  ) ideal      (   ) mole 

____________          _____________        (   ) duro      (  ) ideal      (   ) mole 

 

Observação: ________________________________________________________________ 
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h) INTENSIDADE DO SALGADO: 

 

Amostra                       Assinale com X para cada amostra          

                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

____________   (   ) Muito mais SALGADO do que eu gosto 
(   ) Um pouco mais SALGADO do que eu gosto 
(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 
(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 
(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 
 

____________   (   ) Muito mais SALGADO do que eu gosto 
(   ) Um pouco mais SALGADO do que eu gosto 
(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 
(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 
(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 
 

____________   (   ) Muito mais SALGADO do que eu gosto 
(   ) Um pouco mais SALGADO do que eu gosto 
(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 
(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 
(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 
 

3) Se este produto estivesse a venda, você:  

Amostra                       Assinale com X para cada amostra           

                                                                                                                                                                                               

____________   (   ) Certamente não compraria 
(   ) Possivelmente não compraria 
(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 
(   ) Possivelmente compraria 
(   ) Certamente compraria 
 

____________   (   ) Certamente não compraria 
(   ) Possivelmente não compraria 
(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 
(   ) Possivelmente compraria 
(   ) Certamente compraria 
 

____________   (   ) Certamente não compraria 
(   ) Possivelmente não compraria 
(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 
(   ) Possivelmente compraria 
(   ) Certamente compraria 
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APÊNDICE B – Ficha de avaliação para o tempo de armazenamento do pão com 
polpa de abacate ‘Hass’ 

 

FICHA de AVALIAÇÃO SENSORIAL 
PÃO CASEIRO COM POLPA DE ABACATE EM SUA FORMULAÇÃO 

 
1) Dados do provador (assinale com X): 

 
a) Sexo:  (   ) Masculino       (   ) Feminino 
 
b) Faixa etária:    (   )  17 – 20   (   )  26 – 30  (   )  41 – 45 (   ) 51 – 55  

(   )  21 – 25  (   )  31 – 40 (   )  46 – 50 (   ) 56 – 60 
c) Frequência com que consome pão: 

 
(   )  1 vez a cada 15 dias   (   )  2 ou 3 vezes por semana  (   )  6 ou 7 vezes por semana 
(   )  1 vez por semana       (   )  4 ou 5 vezes por semana  (   )  Mais de uma vez ao dia 

 
2) Avalie todos os atributos para cada amostra usando a escala de numeração abaixo: 
 
1.      Desgostei muitíssimo 4.      Desgostei ligeiramente 7.      Gostei regularmente 
2.      Desgostei muito 5.      Indiferente 8.      Gostei muito 
3.      Desgostei regularmente 6.      Gostei ligeiramente 9.      Gostei muitíssimo 

 
a) APARÊNCIA (Indique o quanto você gostou):  

 
Nota  _______        Observação: ____________________________________________ 
 

b) AROMA (Indique o quanto você gostou): 
 
Nota  _______        Observação: ____________________________________________ 

 
c) Indique o quanto você gostou do SABOR: 

 
Nota  _______          Observação: ___________________________________________ 

 
d) Indique o quanto você gostou da TEXTURA: 

 
Nota  _______          Observação:____________________________________________ 

 
e) Indique o quanto você gostou do PÃO DE MODO GLOBAL: 

 
Nota  _______          Observação: ___________________________________________ 
 

3) Se este produto estivesse a venda, você:                                                                                                                                                    
   (   ) Certamente não compraria 

(   ) Possivelmente não compraria 
(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 
(   ) Possivelmente compraria 
(   ) Certamente compraria 



96 
 

APÊNDICE C – Ficha de avaliação sensorial para a formulação do macarrão com 
polpa de abacate ‘Hass’ 

 

FICHA de AVALIAÇÃO SENSORIAL 
MACARRÃO TIPO TALHARIM COM POLPA DE ABACATE 

 
1) Dados do provador (assinale com X): 

 
a) Sexo: (   ) Masculino       (   ) Feminino 

   
b) Faixa etária: 

 
 
 
 

c) Frequência com que consome macarrão tipo talharim: 
 

(   )  1 vez a cada 15 dias              (   )  4 ou 5 vezes por semana 
(   )  1 vez por semana                  (   )  6 ou 7 vezes por semana 
(   )  2 ou 3 vezes por semana       (   )  Mais de uma vez ao dia 
 

 

2) Avalie todos os atributos abaixo para cada amostra usando a escala de numeração abaixo: 

1.      Desgostei muitíssimo 4.      Desgostei ligeiramente 7.      Gostei regularmente 
2.      Desgostei muito 5.      Indiferente 8.      Gostei muito 
3.      Desgostei regularmente 6.      Gostei ligeiramente 9.      Gostei muitíssimo 

 

f) APARÊNCIA (considere se a massa esta lisa, rugosa, soltinho, aglomerado, se 

apresenta manchas):  

 

 Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                     ______________ 

____________                     ______________ 

 

Observação: ________________________________________________________________ 

(   )  17 – 20 
(   )  21 - 25 
(   )  26 - 35 
(   )  36 - 40 

(   )  41 - 45 
(   )  46 - 50 
(   )  51 – 55 
(   )  56 – 60 
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g) Indique o quanto você gostou do AROMA: 

 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

 

Observação:________________________________________________________________ 

 

h) Indique o quanto você gostou do SABOR 

 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

 

Observação:________________________________________________________________ 

 

i) Indique o quanto você gostou da TEXTURA DA MASSA: 

 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

 

Observação:________________________________________________________________ 

 

 



98 
 

j) Indique o quanto você gostou da MASSA DE MODO GLOBAL: 

 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

Observação: ________________________________________________________________ 

 

3) Assinale com X sobre sua preferência:  

 

a) INTENSIDADE DO SALGADO: 

 

Amostra                       Assinale com X para cada amostra 

 

____________   (   ) Muito mais SALGADO do que eu gosto 

(   ) Um pouco mais SALGADO do que eu gosto 

(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 

(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 

 

____________   (   ) Muito mais SALGADO do que eu gosto 

(   ) Um pouco mais SALGADO do que eu gosto 

(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 

(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 

 

____________   (   ) Muito mais SALGADO do que eu gosto 

(   ) Um pouco mais SALGADO do que eu gosto 

(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 

(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 
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b) TEXTURA: 

 

Amostra     Assinale com X para cada amostra 

 

____________                (   ) Muito mais DURO do que eu gosto 

(   ) Um pouco mais DURO do que eu gosto 

(   ) FIRME do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos MACIO do que eu gosto 

(   ) Muito menos MACIO do que eu gosto 

 

____________               (   ) Muito mais DURO do que eu gosto 

(   ) Um pouco mais DURO do que eu gosto 

(   ) FIRME do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos MACIO do que eu gosto 

(   ) Muito menos MACIO do que eu gosto 

 

____________               (   ) Muito mais DURO do que eu gosto 

(   ) Um pouco mais DURO do que eu gosto 

(   ) FIRME do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos MACIO do que eu gosto 

(   ) Muito menos MACIO do que eu gosto 
 

c) Se este produto estivesse a venda, você:  
 

Amostra                       Assinale com X para cada amostra              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

____________   (   ) Certamente não compraria 

(   ) Possivelmente não compraria 

(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 

(   ) Possivelmente compraria 

(   ) Certamente compraria 
 

____________   (   ) Certamente não compraria 

(   ) Possivelmente não compraria 

(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 

(   ) Possivelmente compraria 

(   ) Certamente compraria 
 

 

____________   (   ) Certamente não compraria 

(   ) Possivelmente não compraria 

(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 

(   ) Possivelmente compraria 

(   ) Certamente compraria 



100 
 

APÊNDICE D – Ficha de avaliação sensorial para a espessura do macarrão com 
polpa de abacate ‘Hass’ 

 

FICHA de AVALIAÇÃO SENSORIAL 
MACARRÃO TALHARIM COM POLPA DE ABACATE 

 
1) Dados do provador (assinale com X): 

 
a) Sexo:  (   ) Masculino       (   ) Feminino 
 
b) Faixa etária:    (   )  17 – 20   (   )  26 – 30  (   )  41 – 45 (   ) 51 – 55  

(   )  21 – 25  (   )  31 – 40 (   )  46 – 50 (   ) 56 – 60 
 

c) Frequência com que consome macarrão: 
 

(   )  1 vez a cada 15 dias   (   )  2 ou 3 vezes por semana  (   )  6 ou 7 vezes por semana 
(   )  1 vez por semana       (   )  4 ou 5 vezes por semana  (   )  Mais de uma vez ao dia 

 
 

2) Avalie todos os atributos para cada amostra usando a escala de numeração abaixo: 
 
 
1.      Desgostei muitíssimo 4.      Desgostei ligeiramente 7.      Gostei regularmente 
2.      Desgostei muito 5.      Indiferente 8.      Gostei muito 
3.      Desgostei regularmente 6.      Gostei ligeiramente 9.      Gostei muitíssimo 

 

 

a) APARÊNCIA (considere se a massa esta lisa, rugosa, soltinho, aglomerado, se apresenta 

manchas):  

 

 Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                     ______________ 

 

Observação: ________________________________________________________________ 

 

 

b) Indique o quanto você gostou do AROMA: 
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Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                     ______________ 

Observação:________________________________________________________________ 

 

c) Indique o quanto você gostou do SABOR 

 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                     ______________ 

____________                     ______________ 

Observação:________________________________________________________________ 

 

d) Indique o quanto você gostou da TEXTURA DA MASSA: 

 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

Observação: 

_____________________________________________________________________ 

 

e) Indique o quanto você gostou da MASSA DE MODO GLOBAL: 

 

Amostra                           Nota (de 1 a 9) 

____________                    ______________ 

____________                    ______________ 

Observação:________________________________________________________________ 

4) Assinale com X sobre sua preferência:  
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a) INTENSIDADE DO SALGADO: 

 

Amostra                       Assinale com X para cada amostra      

____________   (   ) Muito SALGADO do que eu gosto 

(   ) Um pouco SALGADO do que eu gosto 

(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 

(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 

 

____________   (   ) Muito SALGADO do que eu gosto 

(   ) Um pouco SALGADO do que eu gosto 

(   ) SALGADO do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco menos SALGADO do que eu gosto 

(   ) Muito menos SALGADO do que eu gosto 

 

b) TEXTURA: 
 

Amostra                       Assinale com X para cada amostra      
 

 

____________               (   ) Muito DURO do que eu gosto 

(   ) Um pouco DURO do que eu gosto 

(   ) FIRME do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco  MACIO do que eu gosto 

(   ) Muito MACIO do que eu gosto 
 

____________                (   ) Muito DURO do que eu gosto 

(   ) Um pouco DURO do que eu gosto 

(   ) FIRME do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco MACIO do que eu gosto 

(   ) Muito MACIO do que eu gosto 
 

c) ESPESSURA DA MASSA: 
 

Amostra                       Assinale com X para cada amostra      
     

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

____________   (   ) Muito GROSSA do que eu gosto 

(   ) Um pouco GROSSA do que eu gosto 

(   ) ESPESSURA do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco FINA do que eu gosto 

(   ) Muito FINA do que eu gosto 
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____________   (   ) Muito GROSSA do que eu gosto 

(   ) Um pouco GROSSA do que eu gosto 

(   ) ESPESSURA do jeito que eu gosto 

(   ) Um pouco FINA do que eu gosto 

(   ) Muito FINA do que eu gosto 

 

e) Se este produto estivesse a venda, você:  

 

Amostra                       Assinale com X para cada amostra              

                                                                                                                                                                                                              

 

____________   (   ) Certamente não compraria 

(   ) Possivelmente não compraria 

(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 

(   ) Possivelmente compraria 

(   ) Certamente compraria 

 

____________   (   ) Certamente não compraria 

(   ) Possivelmente não compraria 

(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 

(   ) Possivelmente compraria 

(   ) Certamente compraria 
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APÊNDICE E – Ficha de avaliação para o tempo de armazenamento do macarrão 
com polpa de abacate ‘Hass’ 

 

FICHA de AVALIAÇÃO SENSORIAL 
MACARRÃO TALHARIM COM POLPA DE ABACATE 

 

1) Dados do provador (assinale com X): 
 

a) Sexo:  (   ) Masculino       (   ) Feminino 
 
b) Faixa etária:    (   )  17 – 20   (   )  26 – 30  (   )  41 – 45 (   ) 51 – 55  

(   )  21 – 25  (   )  31 – 40 (   )  46 – 50 (   ) 56 – 60 
 

c) Frequência com que consome macarrão: 
 

(   )  1 vez a cada 15 dias   (   )  2 ou 3 vezes por semana  (   )  6 ou 7 vezes por semana 
(   )  1 vez por semana       (   )  4 ou 5 vezes por semana  (   )  Mais de uma vez ao dia 

 

2) Avalie todos os atributos para cada amostra usando a escala de numeração abaixo: 
 
1.      Desgostei muitíssimo 4.      Desgostei ligeiramente 7.      Gostei regularmente 
2.      Desgostei muito 5.      Indiferente 8.      Gostei muito 
3.      Desgostei regularmente 6.      Gostei ligeiramente 9.      Gostei muitíssimo 

 
k) APARÊNCIA (Indique o quanto você gostou):  

 
Nota  _______        Observação: ____________________________________________ 
 

l) AROMA (Indique o quanto você gostou): 
 
Nota  _______        Observação: ____________________________________________ 

 
m) Indique o quanto você gostou do SABOR: 

 
Nota  _______          Observação: ___________________________________________ 

 
n) Indique o quanto você gostou da TEXTURA: 

 
Nota  _______          Observação:____________________________________________ 

 
o) Indique o quanto você gostou do PÃO DE MODO GLOBAL: 

 
Nota  _______          Observação: ___________________________________________ 
 

3) Se este produto estivesse a venda, você:       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   (   ) Certamente não compraria 

(   ) Possivelmente não compraria 

(   ) Talvez compraria, talvez não compraria 

(   ) Possivelmente compraria 

(   ) Certamente compraria 




