
 
 

 

 

FACULDADE MARIA MILZA 

BACHARELADO EM NUTRIÇÃO 
 

 

ELIVELTON MELO SILVA 

 

 

 

 

 

 

ACEITABILIDADE DE IOGURTE A BASE DO LEITE FERMENTADO DE KEFIR 

SABORIZADO COM GELEIA DE BANANA DA PRATA 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNADOR MANGABEIRA-BA 

2019 

 



 
 

ELIVELTON MELO SILVA 

 

 

 

 

ACEITABILIDADE DE IOGURTE A BASE DO LEITE FERMENTADO DE KEFIR 

SABORIZADO COM GELEIA DE BANANA DA PRATA 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso 
Bacharelado em Nutrição da Faculdade 
Maria Milza, como requisito parcial para 
obtenção do titulo de graduação. 

 

 

 

 

Orientadora MSc. Manuela Barreto do Nascimento 

 

 

 

 

 

GOVERNADOR MANGABEIRA-BA 

2019 



 
 

 
Silva, Elivelton Melo 

S586a 
Aceitabilidade de iogurte a base do leite fermentado de kefir 

saborizado com geleia de banana da prata / Elivelton Melo 
Silva. - Governador Mangabeira - BA , 2019. 

 
43 f. 

 
Orientadora: Manuela Barreto do Nascimento. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) - 

Faculdade Maria Milza, 2019 . 
 

1. Microbiota intestinal. 2. Alimentos funcionais. 3. Probióticos. 
4. Kefir. I. Nascimento, Manuela Barreto do, II. Título. 

 
 

CCD 613.2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Faculdade Maria Milza, com 

os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

 
 

Bibliotecárias responsáveis pela estrutura de catalogação na publicação: 

Marise Nascimento Flores Moreira - CRB-5/1289 / Priscila dos Santos Dias - CRB-5/1824 

 
 

 

 



 
 

ELIVELTON MELO SILVA 

 

 

ACEITABILIDADE DE IOGURTE A BASE DO LEITE FERMENTADO DE KEFIR 

SABORIZADO COM GELEIA DE BANANA DA PRATA 

 

 

Aprovada em ___/___/___ 

 

 

BANCA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

____________________________________________________ 

Orientador(a) Profª MSc. Manuela Barreto do Nascimento 

FAMAM- Faculdade Maria Milza 

 

 

____________________________________________________ 

Convidado 

FAMAM- Faculdade Maria Milza 

 

 

____________________________________________________ 

Convidado 

FAMAM- Faculdade Maria Milza 

 

 

 

 

 

GOVERNADOR MANGABEIRA-BA 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Elielson 

dos Santos Silva e Elizabete Figueredo Melo 

Silva e a minha irmã Eveline Melo Silva.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus e a minha família por todo o apoio e carinho necessários para 

chegar ate aqui. 

 

As minhas amigas Analu Braga, Genilza Oliveira e Maiara Assunção, por todo apoio, 

carinho e parceria. 

 

A instituição Faculdade Maria Milza por todo suporte oferecido ao longo da minha 

graduação para o desenvolvimento do meu estudo e pesquisa. 

 

A minha orientadora MSc. Manuela Barreto, pelo carinho, paciência, ajuda e o bom 

humor de sempre. Foi um imenso prazer trabalho com ela.  

 

Aos meus docentes, que foram fundamentais em toda a minha construção como 

estudante ao longo da graduação. 

 

A docente Larissa Tannus, pelo enorme coração, disponibilidade, paciência e 

ensinamentos que com certeza serão eternos. 

 

A docente e coordenadora do curso Andrea Moura, por sempre acreditar em mim, 

me incentivar, por estar sempre disposta a colaborar no que for possível durante o 

período da minha graduação, muito obrigado. Sem duvida alguma você me marcou 

e vai fazer parte para sempre da minha historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém vence sendo discreto!” 

RuPaul 

 



 
 

RESUMO 

 

A busca pela alimentação saudável torna-se uma preocupação em vista da atual 
situação alimentar, que envolve a praticidade, o comer fora de casa, o alto consumo 
de fastfood, bem como o consumo de produtos industrializados, transgênicos e ricos 
em agrotóxicos. O intestino possui diversos microrganismos benéficos, denominados 
de Microbiota Intestinal, que são diversos microrganismos vivos que precisam ser 
constantemente mantidos em equilíbrio para um bom funcionamento. O bom 
funcionamento se dá através da ingestão regular de probióticos, que são bactérias 
benéficas. Sendo um probiótico, o Kefir, grãos de colônias de bactérias e leveduras, 
quando adicionadas ao leite através do processo de fermentação, obtém como 
produto final, o leite de Kefir. Possui variados benefícios para a saúde de quem o 
consome. A adição de frutas pode ser uma alternativa para melhorar as 
características sensoriais do kefir, além de agregar valor nutricional. O estudo tem 
como objetivo geral avaliar iogurtes a base de leite fermentado de kefir saborizados 
com geleia de banana da prata; e como específicos elaborar iogurtes, avaliar a 
aceitabilidade do iogurte e intenção de compra. Tratou-se de uma pesquisa 
experimental de abordagem quantitativa, realizada na instituição de ensino superior 
Faculdade Maria Milza, com docentes, discentes e funcionários. Foi realizada a 
elaboração de iogurtes base de leite fermentado de kefir saborizado com geleia de 
banana da prata. Para a coleta dos dados, foi realizada uma análise sensorial com a 
participação de 100 provadores, que consistiu na aplicação da escala hedônica 
estruturada de 9 pontos variando do “desgostei muitíssimo” (nota 1) a “gostei 
muitíssimo” (nota 9) para posteriormente calcular o Índice de Aceitabilidade (IA) do 
produto, e uma escala estruturada de 5 pontos de intenção de compra variando do 
“certamente não compraria” (nota 1) a “certamente compraria” (nota 5). Segundo 
Dutcoski (1996) para que um atributo seja considerado aceito sensorialmente, o IA 
deve ser maior ou igual a 70%. Os dados da avaliação de aceitabilidade do iogurte 
foram avaliados através do programa Microsoft Excel® 2013. Através das analises 
dos resultados, pode-se concluir que o iogurte a base do leite fermentado de kefir 
saborizado com geleia de banana da prata foi bem aceito pelos provadores, no qual, 
o produto recebeu IA maiores que 70% para todos os atributos como aroma, cor, 
sabor, textura e impressão global. Para a intenção de compra, o resultado também 
foi bastante satisfatório, pois os provadores afirmaram que “certamente comprariam 
o produto” caso ele estivesse à venda. Portanto, pode ser possível sua inserção no 
mercado consumidor, que certamente contribuirá para a diversificação de produtos a 
base de probióticos. 
 
 
Palavras-chave: Microbiota Intestinal. Alimentos Funcionais. Probiótico. Kefir. 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The search for healthy food becomes a concern in view of the current food situation, 
which involves practicality, eating out, high consumption of fastfood, as well as the 
consumption of industrialized, transgenic and agrotoxic products. The intestine has 
several beneficial microorganisms, called the Intestinal Microbiota, which are several 
living microorganisms that need to be constantly kept in balance for a good 
functioning. The proper functioning occurs through the regular intake of probiotics, 
which are beneficial bacteria. Being a probiotic, Kefir, grains of bacteria colonies and 
yeasts, when added to the milk through the fermentation process, obtains as final 
product, Kefir milk. It has varied health benefits for those who consume it. The 
addition of fruits can be an alternative to improve kefir sensory characteristics, in 
addition to adding nutritional value. The objective of the study is to evaluate yoghurt 
based on kefir fermented milk flavored with silver banana jelly; and how to make 
specific yogurts, evaluate the acceptability of yogurt and purchase intention. It was 
an experimental research of quantitative approach, realized in the institution of 
superior education Faculty Maria Milza, with teachers, students and employees. It 
was made the yoghurt base of fermented kefir milk flavored with silver banana jelly. 
For the data collection, a sensorial analysis was carried out with the participation of 
100 testers, which consisted of the application of the structured hedonic scale of 9 
points ranging from "disgust" (note 1) to "liked very much" (note 9) for later to 
calculate the Acceptability Index (IA) of the product, and a structured scale of 5 
points of purchase intention ranging from "certainly would not buy" (note 1) to 
"certainly buy" (note 5). According to Dutcoski (1996) for an attribute to be 
considered sensorially accepted, the IA must be greater than or equal to 70%. The 
data of the evaluation of the acceptability of the yogurt were evaluated through the 
program Microsoft Excel® 2013. Through the analysis of the results, it can be 
concluded that the yoghurt based on fermented kefir milk flavored with silver banana 
jelly was well accepted by the tasters , in which the product received IA greater than 
70% for all attributes such as aroma, color, taste, texture and overall impression. For 
the intention to buy, the result was also quite satisfactory, because the tasters said 
that "would certainly buy the product" if it were for sale. Therefore, it may be possible 
to be included in the consumer market, which will certainly contribute to the 
diversification of probiotic products. 

 

Key words: Intestinal microbiota. Functional Foods. Probiotic. Kefir. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela alimentação saudável torna-se uma preocupação em vista da 

atual situação alimentar da humanidade nos últimos tempos, que envolve a 

praticidade, o comer fora de casa, o alto consumo de fastfood, bem como o de 

produtos industrializados, transgênicos e ricos em agrotóxicos, acarretados pela 

desenfreada globalização que vem trazendo consequências trágicas para a saúde 

destes, a exemplo das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’S) 

(PROENÇA, 2010).  

Em detrimentos destas o corpo acaba sendo prejudicado pelos desequilíbrios 

alimentares. O intestino é um dos responsáveis pela digestão dos alimentos, 

absorção dos nutrientes e eletrólitos, e a excreção de resíduos, que vem sendo 

prejudicados devido aos erros alimentares. Dentre estas funções, o intestino ainda 

possui diversos microrganismos benéficos que variam ao longo do trato 

gastrointestinal (TGI), denominados de microbiota intestinal (BEDANI; ROSSI, 2009).  

A microbiota possui diversos microrganismos vivos que precisam ser 

constantemente mantidos em equilíbrio para um bom funcionamento do intestino, e 

esse bom funcionamento se da através da ingestão dos probióticos, que são 

denominados como microrganismos vivos, que quando ingeridos em quantidades 

adequadas conferem benefícios à saúde do hospedeiro, como a proteção contra 

possíveis invasores patógenos, a estimulação do sistema imune e a permeabilidade 

intestinal, sendo reflexos de uma microbiota saudável (PAIXÃO; CASTRO, 2016). 

O probiótico é classificado como um alimento funcional que segundo a 

ANVISA (1999) “é todo alimento ou ingrediente que além das funções nutricionais 

básicas, possui efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou benéficos à saúde, 

devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica”. Os alimentos 

funcionais possuem diversos componentes químicos como o resveratrol, 

carotenóides, flavanóides, fibras dentre outros, que estão presentes em diversas 

frutas, legumes, verduras, cereais e outros que junto com uma dieta equilibrada, irá 

proporcionar inúmeros benefícios à saúde (VIDAL et al., 2012).   

Sendo um tipo de probiótico, o kefir é um conjunto de microrganismos 

formados de colônias de bactérias (por exemplo, kefiranofaciens Lactobacillus, 

Bifidobacterium) e leveduras (por exemplo, Cândida kefir) benéficas, que quando 
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adicionadas ao leite através do processo de fermentação é obtido como produto 

final, o leite de Kefir (PIMENTA et al., 2018).  

De acordo com Dias et al. (2016), o kefir apresenta variados benefícios para a 

saúde de quem o consome, como a redução dos efeitos de intolerância a lactose, 

imunomodulação, proteção contra microrganismos patogênicos, modulação dos 

níveis de colesterol e atividade anticarcinogênica. 

O iogurte é uma bebida láctea, produzida a partir da fermentação de 

bactérias, e no desenvolvimento de novos sabores de iogurtes para o mercado, os 

fabricantes adotam novas e diferentes frutas em sua produção. A utilização de 

polpas como opção de novos sabores de iogurtes, tem sido bem aceito pela 

indústria. Dessa forma, representando um nicho de mercado a ser explorado 

(SANTOS et al., 2008). 

Logo, as adições de diferentes tipos de frutas podem ser uma alternativa para 

melhorar as características sensoriais do leite fermentado de kefir, além de agregar 

valor nutricional ao iogurte devido às propriedades funcionais. A fruta de escolha 

para a produção do iogurte a base de leite fermentado de kefir foi à banana da prata. 

Esta fruta é rica em diversos nutrientes como as vitaminas A, C, B3, B6 entre outras 

e minerais como cálcio, ferro, manganês, cobre e potássio que auxiliam no 

tratamento de inflamações intestinais e outros, estando presentes também as fibras 

que ajudam na regulação intestinal (NUNES et al., 2011).  

Nesse contexto, este trabalho tem como problema o seguinte 

questionamento: Qual a aceitabilidade de iogurtes a base de leite fermentado de 

kefir saborizados com geleia de banana da prata? 

Portanto, o presente estudo tem como objetivo geral avaliar iogurtes a base 

de leite fermentado de kefir saborizados com geleia banana da prata. E tem como 

objetivos específicos: Elaborar iogurtes; Avaliar a aceitabilidade do iogurte e 

intenção de compra. 

Este estudo justifica-se pela importância da contribuição do profissional de 

nutrição no desenvolvimento de novos produtos, fazendo com que tenhamos novos 

estudos realizados na área da técnica dietética, que contribuirão cientificamente à 

comunidade acadêmica. Trazendo para a sociedade, novas opções de produtos 

benéficos à saúde, e estimulando hábitos de consumos alimentares cada vez mais 

saudáveis. A realização deste trabalho traz junto consigo a satisfação pessoal do 

autor, sendo uma área de seu interesse a ser estudado.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 

A alimentação é uma prática milenar desenvolvida por todos os seres 

humanos, que com o passar dos tempos sofreu diversas modificações na sua forma 

de acontecer, tornando-se um marco na cultura de cada civilização. Hoje em dia, a 

alimentação não é utilizada apenas como fornecimento e manutenção de energias 

para o corpo, e sim como o caminho para a prevenção e tratamento da saúde, por 

meio dos alimentos funcionais (NITZKE, 2012).  

A fama dos alimentos funcionais teve seu início por volta dos anos 80 no 

Japão, onde seu conceito foi estabelecido decorrente da preocupação com a saúde 

e o bem estar da população, visando à busca pela longevidade. Acreditava-se que 

uma dieta balanceada, rica em diversos alimentos naturais com propriedades que 

ajudassem os mecanismos biológicos, poderia ser a chave para o que se procurava 

(BASHO; BIN, 2010).  

No Brasil, a ANVISA (1999) conceitua o alimento funcional como um alimento 

ou ingrediente que possui efeito metabólico, fisiológico ou benéfico à saúde, além de 

suas características nutricionais básicas. Entretanto, estes alimentos devem conter 

em sua composição substâncias denominadas de compostos bioativos, e que estes 

sejam cientificamente comprovados, sendo capazes de alegar tais propriedades 

referidas, sobre aquele alimento, a exemplo da Isoflavona, licopeno, catequinas, 

flavanóides, fibras solúveis e insolúveis, probióticos e outros. Para a correta atuação 

destes compostos bioativos no organismo, a ingestão dos alimentos funcionais deve 

acontecer de forma equilibrada através da uma rotina saudável, como a ingestão 

alimentar adequada (VIDAL et al., 2012).   

2.1.1 Probióticos 

 

“Pela vida”, este é o significado que carrega a palavra probiótico, que traduz 

claramente o conjunto de microrganismos vivos, que ingeridos em quantidades 

adequadas conferem benefícios à saúde de quem o consome. Estas bactérias 

podem ser conhecidas e quantificadas ou não quantificadas. Os mais presentes em 

todas as culturas são os Enterococcus, Bacteroides, Eubacterium, e especialmente 

Lactobacillus e Bifidobacterium (ANVISA, 2017). 



16 
 

Os lactobacilos são bactérias gram-positivas que estão presente em sua 

maioria no intestino delgado, estes inibem a proliferação de microrganismos não 

benéficos, produzindo ácidos orgânicos que, reduzem o pH intestinal, contribuindo 

para o retardo das bactérias patogênicas. Dentre os efeitos benéficos existentes dos 

probióticos, pode-se destacar o alivio dos sintomas da intolerância a lactose, 

diminuição do colesterol sérico, aumento da resposta imune e efeitos 

anticarcinogênicos. (FLESCH; POZIOMYCK; DAMIN, 2014). 

A ausência de doenças no trato gastrointestinal reflete a boa saúde da 

microbiota intestinal que é constituída pela individualidade de cada ser ao longo do 

trato, mucosa e lúmen intestinal, resultado de fatores genéticos, ambientais e 

alimentar. As fontes de consumo do probiótico são leites fermentados, iogurtes e 

outros produtos lácteos fermentados, como por exemplo, o kefir (PAIXÃO; CASTRO, 

2016). 

2.2 KEFIR 

 

A origem dos grãos de kefir advém das montanhas do Cáucaso, no Tibet há 

séculos atrás. Estes são um conjunto de leveduras e bactérias benéficas à saúde. 

Possui aspecto esponjoso, variando de 3 a 35 mm de diâmetro. Existem dois tipos 

de grãos de kefir, água e leite. O grão fermentado na água utiliza o auxilio de açúcar 

mascavo para a fermentação. Já o grão de leite, pode ser fermentado através de 

diversos tipos de leite como o de ovelha, cabra, búfala e outros, sendo o mais 

utilizado o leite de vaca, pelo baixo custo e fácil acesso para a utilização (PIMENTA 

et al., 2018). 

Através do cultivo diário, os grãos vão aos poucos se multiplicando e 

aumentando o tamanho da sua colônia. Devido a este aumento, criou-se a tradição 

de distribuir as colônias para aquelas pessoas que desejam obtê-las para criação, 

sendo proibida a comercialização das colônias de kefir. Entretanto, este não possui 

um fácil acesso para o cultivo, o que acaba diminuindo a aceitabilidade no consumo 

entre os indivíduos, sendo regularmente utilizado nas refeições, através dos leites, 

iogurtes, queijos e derivados do kefir (DIAS et al., 2016). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento define o Kefir, através 

do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados como: 

 



17 
 

Leite fermentado, adicionado ou não de outras substâncias 

alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite, ou 

reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos, cuja 

fermentação se realiza com cultivos de ácido-lácticos elaborados com grãos 

de Kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros Leuconostoc, 

Lactococcus e Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e dióxido 

de carbono. Os grãos de kefir são constituídos por leveduras fermentadoras 

de lactose (Saccharomycesomnisporus e Saccharomycescerevisae e 

Saccharomycesexiguus), Lactobacillus casei, Bifobateriumsp e 

Streptococcussalivariussubspthermophilus. (BRASIL, p. 1-2, 2007). 

 

O kefir é considerado como um alimento funcional, devido as suas 

propriedades e efeitos funcionais como a modulação da microbiota intestinal, 

modulação do sistema imunológico, aumento da absorção dos minerais entre outros. 

Entretanto o kefir possui uma característica marcante no sabor, sendo mais forte ao 

paladar do que os iogurtes naturais comumente consumidos, o que acaba levando a 

diminuição da sua aceitabilidade nas preparações que a utiliza (PIMENTA et al., 

2018). 

 Através do leite fermentado de kefir, é possível a obtenção de um produto 

derivado como o iogurte. O iogurte natural tradicional é um alimento saudável, rico 

em nutrientes, e uma importante fonte de cálcio e fósforo, substâncias importantes 

para o desenvolvimento e crescimento das crianças (DEMAZZI; JACOB; FREITAS, 

2016). 

2.3 IOGURTE 

 

O iogurte é produzido através da fermentação do leite pelas bactérias, em sua 

grande maioria os Lactobacillus bulgaricus e Streptococcusthermophilus, possui 

textura diferenciada do leite, porém de aparência idêntica quando se trata do iogurte 

natural. Este possui diversas propriedades benéficas à saúde humana, sendo fonte 

de nutrientes como o cálcio, e devido à presença de bactérias benéficas, que em 

contato do microbiota intestinal ajuda a favorecer e regular o funcionamento do 

intestino (CASSANEGO et al., 2015). 

A origem do iogurte, não é esclarecida, mas desde o início de sua existência, 

caiu no agrado do paladar de todos os que o consome, e se tornou um dos produtos 

alimentícios mais consumidos no mundo. Diante desta realidade, as indústrias cada 
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vez mais aprimoram suas produções, desenvolvendo novas técnicas e sabores, tudo 

a fim de agradar um mercado cada vez mais exigente (SILVA et al., 2012). 

Na produção industrial, o auxílio da tecnologia é de grande importância para a 

garantia da segurança durante todo o processo de fabricação do iogurte, que 

consiste na mistura e homogeneização, pasteurização, fermentação, arrefecimento, 

adição de base de frutas, embalamento e conservação (BARBOSA et al., 2013).  

O iogurte é classificado de acordo a sua produção, ingrediente ou teor de 

gordura, conforme classificado no quadro 1: 

 

Quadro1 Classificações dos tipos de iogurte. 

CLASSIFICAÇÃO IOGURTE DEFINIÇÃO 

FABRICAÇÃO 

Tradicional 
Fermentação ocorre dentro da 

embalagem 

Batido 
Fermentação ocorre em dornas e 

posteriormente é embalado 

INGREDIENTES 

Natural 
Produzido apenas por leite e 

microrganismos fermentadores 

Frutas 
Produzido com polpas e pedaços 

de frutas 

Aromas 
Contém a presença de 

aromatizantes 

TEOR DE GORDURA 

Integral 

Não há alteração da quantidade de 

gordura do leite utilizado na 

fabricação 

Semidesnatado 
Há uma retirada parcial da gordura 

do leite utilizado na fabricação 

Desnatado 
Há retirada total da gordura do leite 

utilizado, antes da fabricação 

Fonte: (BARBOSA et al., 2013). 

 

Os iogurtes são muito utilizados na alimentação rotineira de grande parte da 

população, sendo muito consumidos no café da manhã, em lanches, ou como 

complementação de refeições rápidas, pois é um alimento de fácil aceitação e rico 
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em nutrientes. Devido a sua versatilidade, a adição de frutas no iogurte pode torná-lo 

mais atrativo para os consumidores, inclusive para o público que buscam hábitos 

alimentares saudáveis (DEMAZZI; JACOB; FREITAS, 2016).  

2.4 BANANA DA PRATA 

 

O Brasil é um país grande e diverso, com inúmeras variedades e 

disponibilidade de alimentos, assim como as frutas. Em cada região é possível 

encontrar frutas que marcam e caracterizam a identidade do local, através da cor, 

sabor, aroma e texturas, que representam ainda mais a riqueza do país e sua 

pluralidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).   

Um dos símbolos nacionais, a Musa spp paradisíaca L. popularmente 

conhecida como banana, possui uma cara bem brasileira, e sem duvida alguma caiu 

no gosto de todos, mas engana-se quem acha que sua nacionalidade é brasileira, 

ela é originaria do Sul da Ásia e da Indonésia, o que a fez tão popular por aqui foi 

sua fácil adaptação ao solo e clima local. Fácil de ser consumida e de sabor 

adocicado, ela faz parte das refeições diárias da população, consumida in natura, 

em preparações doces como em geleias, compotas, bolos, doces e outros, além de 

preparações salgadas como banana frita, cartola, farofa de banana, e cozida 

(SARMENTO et al., 2015). 

Altamente nutritiva, a banana é fonte das vitaminas A e C, B1, B2, B6, e B12 

e minerais como cálcio, potássio, fósforo, ácido fólico, ferro e magnésio. Ricas em 

carboidratos é uma excelente fonte de energia, possuindo três tipos de açúcares 

naturais (sacarose, frutose e glicose), além do alto teor de fibras solúveis existentes 

nela (SOUSA et al., 2012). 

Segundo Vidal e Ximenes (2016), a Bahia é a maior produtora de frutas da 

região Nordeste, chegando em 2014 a 49% do valor de produção de toda a região. 

Tendo destaque como o maior produtor regional de frutas como banana, coco, 

laranja, melancia, acerola, mamão, manga, maracujá, além de ser responsável por 

100% da produção de cacau em todo o nordeste.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Tratou-se de uma pesquisa experimental de abordagem quantitativa. A 

pesquisa experimental tem por objetivo realizar testes sobre determinado produto a 

fim de saber se está de acordo com os objetivos esperados, se necessita de 

mudanças, ajudando a compreender melhor sobre o material pesquisado. O estudo 

quantitativo tem como objetivo apresentar numericamente resultados de pesquisas 

estruturadas através de questionários objetivos, de forma individual (FERREIRA, 

2015). 

3.2 LOCAL E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na instituição de ensino superior Faculdade Maria 

Milza – FAMAM, localizado na Rodovia BR 101, Km 215 – Zona Rural Sungaia, no 

município de Governador Mangabeira-BA, com a participação de docentes, 

discentes e funcionários. Ao todo participaram da pesquisa 100 pessoas, escolhidos 

de forma aleatória, sendo apenas avaliados os critérios de inclusão e exclusão. Os 

critérios de inclusão na participação do estudo se deram por pessoas de ambos os 

sexos (masculino/feminino) sem intolerância a lactose, sem alergia a proteína do 

leite, ou alergia a banana da prata. Nos critérios de exclusão foi vetada a 

participação de pessoas portadoras de intolerância a lactose, alergia a proteína do 

leite ou alergia banana da prata. 

3.3 ELABORAÇÃO DO PRODUTO 

 

Foram elaborados os iogurtes a base de leite fermentado de kefir saborizados 

com geleia de banana da prata em escala laboratorial com, 4 litros de iogurte, obtido 

através do processo de fermentação, utilizando os grãos de kefir e leite integral UHT 

(Ultra High Temperature), conforme o Fluxograma 1 (Anexo A). Foi produzido 1 litro 

de geleia de banana da prata conforme o Fluxograma 1 (Apêndice A) e adicionado 

aos 4 litros de iogurte fermentado, rendendo 5 litros de iogurte no final do preparo. 

Este foi colocado em potes de polipropileno de 150 ml cada, na proporção de 50 ml 

do iogurte para cada pote.  
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FIGURA 1 Iogurtes a base do leite fermentado de kefir saborizado com geleia 

de banana da prata. 

Fonte: Autor da pesquisa, 2019. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada no Laboratório de Ciências Fisiológicas da 

Faculdade Maria Milza – FAMAM, em cabines individuais, no qual cada provador 

recebeu uma amostra do iogurte pronto e embalado, além de um copo de 200 ml de 

água mineral, 1 unidade de colher descartável e 1 unidade de guardanapo para 

auxilio durante a avaliação (Figura 2). Cada provador também recebeu uma ficha de 

avaliação (Figura 3, Apêndice B) que está estruturada em 9 pontos variando do 

“desgostei muitíssimo” (nota 1) a “gostei muitíssimo” (nota 9), além da impressão 

global foi avaliados os atributos: aroma, cor, sabor e textura, para posteriormente 

calcular o Índice de Aceitabilidade (IA) do produto. Também foi utilizado uma escala 

estruturada de 5 pontos de intenção de compra variando do “certamente não 

compraria” (nota 1) a “certamente compraria” (nota 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

FIGURA 2 Apresentação dos componentes para analise sensorial 

Fonte: Autor da pesquisa, 2019. 

 

3.5 ANÁLISES DE DADOS 

 

Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade (IA), foi utilizada Equação 1 

(TEIXEIRA et al., 1987): 

 

IA% = (A x 100) /B                                                               Equação (1) 

 

Em que: 

A = nota média obtida para o produto 

B = nota máxima dada ao produto 

 

Para que um atributo seja considerado aceito sensorialmente, o IA% deve ser 

maior ou igual a 70%, conforme ressalta Dutcoski (1996). 

Os dados da avaliação de aceitabilidade do iogurte pela escala hedônica e 

escala de intenção de compra foram tabulados e avaliados através do Programa 

Microsoft Excel®, 2013, sendo apresentados em formas de tabelas. 
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3.6 CRITÉRIOS ÉTICOS 

 

Foi autorizada pela instituição participante a realização da pesquisa (Anexo 

B), tendo o projeto aprovado pela Plataforma Brasil sob o parecer 3.202.692. Cada 

participante recebeu uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Anexo C), que após a sua leitura, foi assinado, acordando na participação da 

pesquisa.  
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4 RESULTADOS 

 

 Participaram desta pesquisa, 100 provadores não treinados, com idades entre 

17 e 55 anos, sendo 59 provadores do sexo feminino e 41 provadores do sexo 

masculino da Faculdade Maria Milza - FAMAM. 

 Os resultados do IA do iogurte a base do leite fermentado de kefir saborizado 

com geleia de banana da prata estão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 Índice de aceitabilidade do iogurte a base do leite fermentado de kefir de 

acordo com os atributos da escala hedônica de 9 pontos. 

ACEITABILIDADE 

ATRIBUTOS AROMA COR SABOR TEXTURA IMPRESSÃO GLOBAL 

IA 79% 75% 89% 81% 84% 

Fonte: Autor da pesquisa, 2019. 

Observou-se através da Tabela 1 que todas as notas obtidas no IA 

demonstraram que o iogurte a base do leite fermentado de kefir apresentou boa 

aceitabilidade.  Chamando atenção para a característica sabor com IA de 89%, que 

pode facilmente ser traduzida como um ponto forte do produto, a qual certamente 

agradou aos provadores.  

Nesse sentido, a boa aceitação do iogurte pode ser notada pelos elevados 

Índices de Aceitabilidade para os atributos aroma, cor, textura e impressão global. 

De acordo com Dutcosky (1996), para que um determinado atributo seja 

considerado aceito sensorialmente, o IA (%) deve apresentar um valor igual ou 

superior a 70%. Fator que sugere, do ponto de vista sensorial, que a produção do 

produto é viável. 

 Na pesquisa realizada por Souza et al. (2016), avaliou-se o “desenvolvimento 

e avaliação sensorial de kefir de café”, utilizando 55 provadores, o resultado 

encontrado em sua analise foi satisfatória. O autor sinalizou que além das 

características sensoriais, a associação à funcionalidade do produto, torna-o ainda 

mais promissor. A característica sensorial do produto kefir de café que obteve maior 
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nota foi à textura com 86%, seguida da impressão global com 85% e sabor com 

81%, resultados similares foram obtidos nesta pesquisa.   

 De acordo com Contim, Oliveira e Cardoso Neto (2018), após realizar uma 

análise sensorial de kefir com polpa de graviola, constatou-se que seu produto tinha 

alto potencial para comercialização, devido à alta nota de aprovação para as 

características empregadas através da escala hedônica, com o valor médio de 8,3 

classificando como ótima. Este resultado mais uma vez mostra a alta aceitabilidade 

de iogurtes fermentados a base de kefir saborizados com frutas e sua clara inserção 

para o mercado consumidor. 

 Segundo Cavararo et al. (2018), foi desenvolvido e avaliado a aceitabilidade 

do iogurte de kefir com geleia de goiaba, notou-se que os iogurtes desenvolvidos 

obtiveram boa aceitabilidade diante do julgamento dos provadores, assim como 

também, a intenção de compra do produto foi satisfatória, isso pode ser atribuído ao 

fato da saborização do leite fermentado de kefir, com a geleia de goiaba, sendo uma 

fruta muito aceita e popular principalmente na fabricação de doces. Fato este que se 

assemelha com o presente estudo, na qual a saborização ficou por conta da geleia 

de banana da prata.   

 Assim como na aceitabilidade, a intenção de compra do produto também 

obteve um excelente resultado, no qual podemos observar na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Resultado da intenção de compra do iogurte fermentado a base de kefir. 

INTENÇÃO DE COMPRA 

Opção 
Certamente 

não 
compraria 

Possivelment
e não 

compraria 

Talvez 
comprasse/talvez 
não comprasse 

Possivelmente 
compraria 

Certamente 
compraria 

Resultado 0% 3% 18% 37% 42% 

Fonte: Autor da pesquisa, 2019. 

 Através da análise dos resultados, notou-se que a opção “Certamente 

compraria o produto” obteve 42% da intenção de compra dos provadores, seguido 

da opção “Possivelmente compraria o produto” com 37% da intenção. Todos os dois 
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resultados demonstram-se satisfatórios, caso o produto estivesse disponível para 

compra, possivelmente, teria uma ótima saída no mercado consumidor.  

 Observou-se que nenhum provador optou pela opção “Certamente não 

compraria o produto”, demonstrando assim, a alta qualidade do produto em questão, 

na qual podemos entender em uma possível situação de que este produto poderia 

não ser a primeira escolha na hora da compra, mas ainda sim seria uma opção. 

Resultado semelhante foi observado por Salomé et al (2010) ao analisar a 

aceitabilidade e intenção de compra de bebida láctea com adição de leite 

fermentado de kefir e polpa de manga, apresentando porcentagens consideráveis 

para a categoria certamente compraria o produto, e nenhuma intenção para a 

categoria certamente não compraria o produto, demonstrando assim a qualidade dos 

produtos. 

 Na ficha da avaliação sensorial, havia um espaço destinado aos provadores, 

na qual eles poderiam deixar comentários a respeito do produto avaliado. De 100 

avaliadores, observou-se a existência de 46 comentários a cerca do produto. Na 

Tabela 3, é possível visualizar o quantitativo de comentários por classificação como 

elogio, observação e ponto a melhorar.  

 

Tabela 3 Classificação de comentários obtidos através da ficha de avaliação. 

COMENTÁRIOS 

Classificação Elogio Observação Ponto a melhorar 

Quantitativo 25 comentários 11 comentários 10 comentários 

Fonte: Autor da pesquisa, 2019. 

 Os 25 comentários elogiando o produto, demostram o seu excelente 

desempenho, porem o mesmo ainda pode evoluir em seus atributos, sendo 

enfatizado pelos 21 comentários entre “Observação” e “Ponto a melhorar”. Os 

julgadores destacaram uma possível melhora com relação à cor do produto, a um 

aroma mais marcante, no qual a presença da banana fosse mais forte neste sentido, 

e que a consistência do iogurte poderia estar mais espessa. Estas observações 

tornam-se relevantes e contribui para o melhoramento do produto, aplicando assim, 
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as técnicas dietéticas para o seu aprimoramento. Sendo assim, esse trabalho 

poderá estimular futuras pesquisas utilizando o leite fermentado de kefir. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com os resultados obtidos, pode-se concluir que o iogurte a base do leite 

fermentado de kefir saborizado com geleia de banana da prata foi bem aceito pelos 

provadores, no qual, o produto recebeu notas excelentes para todos os atributos 

como aroma, cor, sabor, textura e impressão global. Para a intenção de compra, o 

resultado também foi bastante satisfatório, pois os provadores afirmaram que 

“certamente comprariam o produto” caso ele estivesse à venda.  

 A pesquisa mostra claramente o potencial do produto desenvolvido, e sua 

possível chance de inserção ao mercado consumidor, no qual estariam motivando o 

consumo do kefir, um alimento funcional que traz inúmeros benefícios para a saúde 

de quem o consome. Um dos prováveis motivos para adesão junto ao publico, é seu 

fácil cultivo, dinamização na forma de preparo, principalmente com a adição de 

frutas, como é o caso da banana da prata neste estudo, que agregou ao leite 

fermentado de kefir, muito mais sabor e personalidade a um produto tão saudável, 

que deve ter o consumo cada vez mais estimulado.     
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APÊNDICE A – Fluxograma 1. Produção da geleia de Banana da Prata 
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APÊNDICE B – Figura 3. Ficha de avaliação utilizada para a coleta da análise e 

aceitação dos iogurtes 
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ANEXO A – Fluxograma 1. Produção do kefir de leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SILVA et al., 2012). 
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ANEXO B - Oficio de solicitação para autorização da pesquisa na instituição 

participante. 

 

 

 

OFICIO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA NA 

INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE. 

 

Através do presente documento, solicito ao (s) representante (s) legal (s) da 

Faculdade Maria Milza – FAMAM, a autorização para a realização da pesquisa 

intitulada “ELABORAÇÃO E ACEITABILIDADE DE IOGURTE A BASE DO LEITE 

FERMENTADO DE KEFIR SABORIZADO COM BANANA DA PRATA”, cujo objetivo 

geral é elaborar e avaliar iogurtes a base de leite fermentado de kefir saborizado 

com banana da prata. A coleta de dados acontecerá por meio da aplicação da 

escala hedônica e escala de intenção de compra, aos docentes, discentes e 

funcionários da Faculdade Maria Milza – FAMAM, pelo período de um dia. As 

informações aqui prestadas não serão divulgadas sem autorização. 

A instituição que aceitar participar do estudo deve estar ciente e concordar 

com o parecer ético emitido pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição 

que se propôs a convidar para o estudo, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas 

Brasileiras, em especial a Resolução nº466/12 do Conselho Nacional em Saúde. 

Esta instituição está informada de suas responsabilidades enquanto participante do 

presente projeto de pesquisa e de seu comprometimento no sigilo de informações ali 

coletadas, segurança e bem estar dos participantes do estudo. 
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FACULDADE MARIA MILZA - 
FAMAM/BA 

ANEXO C – Parecer Consubstanciado do CEP. 
  

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: ELABORAÇÃO E ACEITABILIDADE DE IOGURTE A BASE DO LEITE FERMENTADO DE 

KEFIR SABORIZADO COM BANANA DA PRATA 

Pesquisador: Manuela Barreto do Nascimento 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 09076119.1.0000.5025 

Instituição Proponente: FACULDADE MARIA MILZA 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.202.692 

Apresentação do Projeto: 

Esta pesquisa se justifica pela importância da contribuição do profissional de nutrição no 

desenvolvimento de novos produtos, fazendo com que tenhamos novos estudos realizados na área 

da técnica dietética, que contribuirão cientificamente à comunidade acadêmica. Trazendo para a 

sociedade, novas opções de produtos benéficos à saúde, e estimulando hábitos de consumos 

alimentares cada vez mais saudáveis. A realização deste trabalho traz junto consigo a satisfação 

pessoal do autor, sendo uma área de seu interesse a ser estudado. 

A validade social desta pesquisa está relacionada com o fato que o kefir apresenta variados 

benefícios para a saúde de quem o consome, como a redução dos efeitos de intolerância a lactose, 

imunomodulação, proteção contra microrganismos patogênicos, modulação dos níveis de colesterol 

e atividade anticarcinogênica 

Enquanto a validade cientifica está relacionada com o problema de pesquisa: Qual a aceitabilidade 

de iogurtes a base de leite fermentado de kefir saborizados com banana da prata? 

O suporte bibliográfico é adequado para o desenvolvimento da pesquisa. 
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O tema desta investigação é coerente com a formação e atuação da pesquisadora responsável, e se 

refere a uma pesquisa experimental de abordagem quantitativa. A pesquisa será realizada na 

instituição de ensino superior Faculdade Maria Milza – FAMAM, localizado na Rodovia BR 101, Km 

215 – Zona Rural Sungaia, no município de Governador Mangabeira-BA, com a participação de 

docentes, discentes e funcionários. Ao todo participarão da pesquisa 50 pessoas, escolhidos de 

forma aleatória. Os critérios de inclusão da participação no estudo se darão por pessoas de ambos os 

sexos (masculino/feminino) sem intolerância a lactose, sem alergia a proteína do leite, ou alergia a 

banana da prata. Nos critérios de exclusão será vetada a participação de pessoas portadoras de 

intolerância a lactose, alergia a proteína do leite ou alergia banana da prata. Serão elaborados os 

iogurtes a base de leite fermentado de kefir saborizados com banana da prata em escala 

laboratorial com, aproximadamente, 1,250 litro de iogurte, obtido através do processo de 

fermentação, utilizando os grãos de kefir e leite integral UHT (Ultra High Temperature). Este será 

colocado em potes de polipropileno de 50 ml cada, na proporção de 25 ml para cada pote. 

Acompanhados de geleia de banana da prata, na proporção de 15 ml para cada pote. A montagem 

de cada pote se dará da seguinte forma:  Adição de 15 ml da geleia de banana da prata no fundo do 

pote; Adição de 25 ml de iogurte sobre a geleia de banana da prata. A coleta dos dados será 

realizada no Laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza – FAMAM, em 

cabines individuais, no qual cada provador receberá uma amostra do iogurte pronto e embalado, 

além de um copo de 200 ml de água mineral, 1 unidade de colher descartável e 1 unidade de 

guardanapo para auxilio durante a avaliação. Cada provador também receberá uma ficha de 

avaliação que está estruturada de 9 pontos variando do “desgostei muitíssimo” (nota 1) a “gostei 

muitíssimo” (nota 9), além da impressão global vão ser avaliados os atributos: aroma, cor, sabor e 

textura. Também vai ser utilizada uma escala estruturada de 5 pontos de intenção de compra 

variando do “certamente não compraria” (nota 1) a “certamente compraria” (nota 5). Os dados da 

avaliação de aceitabilidade dos iogurtes pela escala hedônica e da escala de intenção de compra 

serão avaliados através de gráficos, utilizando o Programa Microsoft Excel®, 2013. 

Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO GERAL 

Elaborar e avaliar iogurtes a base de leite fermentado de kefir saborizados com banana da prata. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar iogurtes a base de leite fermentado de kefir; Avaliar a aceitabilidade do iogurte e intenção 

de compra. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos que essa pesquisa poderá apresentar é o gosto forte do produto, o que possivelmente 

poderá não agradará o consumidor, e desarranjo intestinal.  

Como benefícios advindos na participação da pesquisa pode-se citara colaboração com esta 

pesquisa, e a experimentação de um novo produto desenvolvido. 
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A ponderação entre riscos e benefícios sugere maximização desses últimos e controle total dos 

aspectos negativos, conforme “b” de III – DOS ASPECTOS ETICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO ERRES 

HUMANOS, na Resolução 466/12 do CNS. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A busca pela alimentação saudável torna-se uma preocupação em vista da atual situação alimentar, 

que envolvem a praticidade, o comer fora de casa, o alto consumo de fastfood, bem como o de 

produtos industrializados, transgênicos e ricos em agrotóxicos, estes trazem consequências trágicas 

para a saúde, a exemplo das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O intestino é o 

responsável pela digestão, absorção e excreção, este, vendo sendo prejudicado devido aos erros 

alimentares. Desse modo, o intestino possui diversos microrganismos benéficos, denominados de 

Microbiota Intestinal, que são diversos microrganismos vivos que precisam ser constantemente 

mantidos em equilíbrio para um bom funcionamento do intestino. O bom funcionamento se dá 

através da ingestão regular de probióticos, que são bactérias benéficas. Sendo um probiótico, o Kefir, 

grãos de colônias de bactérias e leveduras, quando adicionadas ao leite através do processo de 

fermentação, obtém como produto final, o leite de Kefir. Possui variados benefícios para a saúde de 

quem o consome. A adição de frutas pode ser uma alternativa para melhorar as características 

sensoriais do kefir, além de agregar valor nutricional. O estudo tem como objetivo geral elaborar e 

avaliar iogurtes a base de leite fermentado de kefir saborizados com banana da prata. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os documentos que compõem um protocolo de pesquisa e necessários para analise dos aspectos 

éticos da proposta se encontram em consonância com a Resolução 466/12 do CNS. 

Recomendações: 

Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

A Resolução 466/12 da Conep/CNS/MS apresenta no parágrafo XI – DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

e no subparágrafo XI.2 – Cabe ao Pesquisador e no item d) elaborar e apresentar os relatórios 

parciais e final. Por isso, esclarece-se que “Após a defesa da monografia, deve-se salva-la em arquivo 

PDF e enviá-la à Plataforma Brasil”. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 24/02/2019  Aceito 

do Projeto ROJETO_1285279.pdf 22:06:13  

Declaração de autorizacao.pdf 24/02/2019 manuela barreto do Aceito 
Instituição e  22:05:43 nascimento  
Infraestrutura     

Projeto Detalhado / TCC.pdf 24/02/2019 manuela barreto do Aceito 
Brochura  22:05:24 nascimento  
Investigador     

Folha de Rosto folhar.pdf 24/02/2019 manuela barreto do Aceito 
  22:04:27 nascimento  

Outros ANEXOC.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
  16:30:05 nascimento  

Outros ANEXOA.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
  16:29:31 nascimento  

Outros APENDICEC.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
  16:28:42 nascimento  

Outros APENDICEB.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
  16:28:25 nascimento  

Outros APENDICEA.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
  16:28:03 nascimento  

Cronograma CRONOGRAMA.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
  16:16:36 nascimento  

Orçamento orcamento.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
  16:16:26 nascimento  

TCLE / Termos de TCLE.pdf 15/01/2019 manuela barreto do Aceito 
Assentimento /  16:15:29 nascimento  
Justificativa de     
Ausência     

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

GOVERNADOR MANGABEIRA, 15 de Março de 2019 

 

 

Assinado por: 

 

Robson Rui Cotrim Duete 

(Coordenador(a)) 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(conforme Resolução CNS nº 466/2012) 

 

O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo intitulado 

“Elaboração e aceitabilidade de iogurte a base do leite fermentado de kefir 

saborizado com banana da prata”. 

Este estudo justifica-se pela importância da contribuição do profissional de 

nutrição no desenvolvimento de novos produtos, fazendo com que tenhamos novos 

estudos realizados na área da técnica dietética, que contribuirão cientificamente à 

comunidade acadêmica. Trazendo para a sociedade, novas opções de produtos 

benéficos à saúde, e estimulando hábitos de consumos alimentares cada vez mais 

saudáveis. A realização deste trabalho traz junto consigo a satisfação pessoal do 

autor, sendo uma área de seu interesse a ser estudado.  

Assim, o objetivo geral da pesquisa é elaborar e avaliar iogurtes a base de 

leite fermentado de kefir saborizados com banana da prata. E tem como objetivos 

específicos: Elaborar iogurtes a base de leite fermentado de kefir; Avaliar a 

aceitabilidade do iogurte e intenção de compra. 

A metodologia deste trabalho se dará a partir da aplicação da escala hedônica 

estruturada em nove pontos que vai de “gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo” 

para a avaliação de cor, aroma, sabor, textura e impressão global. Além desta 

escala, também se apresenta a escala de intenção de compra, estruturada em cinco 

pontos, que vai de “certamente compraria” a “certamente não compraria”, para a 

avaliação da intenção da compra a cerca dos iogurtes avaliados, desenvolvidos aqui 

neste projeto. 

Sugiro-lhe que o (a) senhor (a) leia atentamente este termo de consentimento, 

em toda sua íntegra, antes de decidir sobre a sua participação voluntária na 

pesquisa. 
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O (A) senhor (a) poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e caso desejar sair da 

pesquisa, tal fato não terá prejuízos para o (a) senhor (a). 

A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado 

ou elemento que possa, de qualquer forma, identifica-lo (a), será mantido em sigilo. 

Caso o (a) senhor (a) se sinta à vontade em participar da pesquisa, informamos que 

duas vias deste termo de consentimento livre e esclarecido serão assinadas, na 

página final, pelo (a) senhor (a) e pela pesquisadora responsável pela pesquisa 

Manuela Barreto do Nascimento, orientadora, e pelo acadêmico pesquisador 

Elivelton Melo Silva, contendo rubricas dos mesmos em todas as folhas do referido 

termo. 

O (A) Senhor (a) não terá direito a qualquer remuneração por sua participação 

na pesquisa; entretanto, quaisquer despesas decorrentes da participação na 

pesquisa serão reembolsados e caso ocorra algum dano decorrente de sua 

participação no estudo, o (a) senhor (a) será indenizado (a), conforme determina a 

lei. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Manuela Barreto do 

Nascimento e Elivelton Melo Silva, respectivamente, Docente Orientadora do projeto 

e o Discente do curso Bacharelado em Nutrição da Faculdade Maria Milza – 

FAMAM. O (A) senhor (a) poderá manter contato com eles pelos telefones (73) 

98217-2527 / (75) 98156-4230 ou pelo e-mail: manuelabarreto_n@hotmail.com / 

e_livelton12@hotmail.com. Dúvidas também poderão ser esclarecidas junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAMAM, pelo telefone (75) 

3638-2549, localizado na Rodovia BR 101, Km 215 – Zona Rural Sungaia, no 

município de Governador Mangabeira-BA. 

Os riscos que essa pesquisa poderá apresentar é o gosto forte do produto, o 

que possivelmente poderá não agradará o consumidor, e desarranjo intestinal.  

Como benefícios advindos na participação da pesquisa pode-se citara 

colaboração com esta pesquisa, e a experimentação de um novo produto 

desenvolvido. 

Após a realização da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados com os 

registros de informações dos participantes da pesquisa serão arquivados pelos 

pesquisadores responsáveis, por 5 anos. Os participantes poderão ter acesso aos 

mailto:manuelabarreto_n@hotmail.com
mailto:e_livelton12@hotmail.com
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resultados da pesquisa, assim como os resultados da pesquisa estarão 

disponibilizados na biblioteca da FAMAM. 

 

 

 

 

___________________________, _____ de _________________ de 2019. 

 

 

____________________________________________________ 

Nome e assinatura dos (as) participantes da pesquisa 

 

 

____________________________________________________ 

Docente responsável 

 

____________________________________________________ 

Acadêmico (a) pesquisador (a) 

 


