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RESUMO
DAMIÃO, Bianca. Elaboração de bebida probiótica a partir de suco de mirtilo
(Vaccinium myrtillus) fermentado com Lactobacillus casei. 2019. 55 f. Trabalho
de Conclusão de Curso – Engenharia de Alimentos, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Medianeira, 2019.
Com a crescente preocupação com a qualidade de vida e saúde por parte dos
consumidores, a indústria de alimentos e bebidas tem exercido um papel
fundamental no atendimento das necessidades de mudanças de consumo da
população. Por este motivo, o mercado de alimentos denominados “funcionais” tem
crescido nos últimos tempos comprovando os benefícios causados por sua ingestão.
O mirtilo (Vaccinium mirtyllus) é conhecido por ser uma fruta rica em compostos
fenólicos e antioxidantes, atuando de maneira funcional no organismo humano,
podendo ser consumido de diversas formas, como em sucos, geleias, desidratados,
molhos, entre outros. É uma planta característica de climas frios e encontrada
principalmente nos EUA e Europa, entretanto, há relatos de cultivo no Sul do Brasil.
Visando atender a demanda do mercado, do ponto de vista nutricional e biológico,
por alimentos mais saudáveis e funcionais, este trabalho teve por objetivo a
elaboração de um suco probiótico à base de mirtilo com adição de diferentes
açúcares, açúcar refinado, (F1), mel, (F2), frutose, (F3) e (sem adição de açúcares)
controle (C), adicionados na concentração de 5% (p/p) em 500 mL de suco,
fermentados pelo microrganismo Lactobacillus casei por 48 horas a 37 ºC. Para o
controle do processo fermentativo foram realizadas as medições de pH e ºBrix
durante a fermentação de 4 em 4 horas, até as 48 h de processo. A viabilidade
celular foi determinada ao final da fermentação e, o crescimento de células e a
produção de biomassa durante o processo fermentativo, por leitura da densidade
ótica (D.O) em 590 nm, além de testes sensoriais de aceitação (ADQ) e afetividade.
Com a bebida elaborada, foi possível verificar que, todas as formulações
apresentaram pH ácidos, sendo o menor pH encontrado para a formulação (F1),
3,56 ± 0,07, e o maior, para a formulação (C), 4,64 ± 0,04. Durante o processo
fermentativo, todas as formulações apresentaram redução do ºBrix, sendo o maior
consumo (42,5%), verificado para formulação (C) e o menor (18,75%) para
formulação (F3). As formulações (F1) e (F3) apresentaram viabilidade celular de
3,0×107 UFC·mL-1 e 9,0×107 UFC·mL-1, respectivamente, sendo superiores aos
valores preconizados pela legislação (≥ 106 UFC·mL-1). Mesmo não apresentando
viabilidade celular, a maior produção de biomassa (0,54 ± 0,08 g·L-1) foi identificada
para a formulação (F2) e a menor (0,41 ± 0,04 g·L-1) para formulação (C). As
formulações utilizadas para os testes de aceitação (ADQ) e de afetividade, foram
realizadas para as amostras que apresentaram viabilidade celular superior a 106
UFC·mL-1 e, demonstraram que, a formulação (F1) apresentou melhor impressão
global (6,5 ± 0,17) e maior intenção de compra (3,5 ± 0,13), apresentando diferenças
significativas (p ≤ 0,05) em relação as formulações (C) e (F3), indicando que, a
adição de açúcar refinado melhora significativamente os aspectos sensoriais do
produto, sendo classificada na zona intermediária de aceitação sensorial com
valores entre 5 e 7,8 na escala hedônica.
Palavras-chave: Blueberry. Alimento funcional. Probiótico.

ABSTRACT
DAMIÃO, Bianca. Elaboration of probiotic drink from blueberry juice (Vaccinium
myrtillus) fermented with Lactobacillus casei. 2019. 55 f. Trabalho de Conclusão
de Curso – Engenharia de Alimentos, Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Medianeira, 2019.
With the growing concern about the quality of life and health of consumers, the food
and beverage industry has played a fundamental role in meeting the needs of
changing consumption of the population. For this reason, the so-called "functional"
food market has grown in recent times proving the benefits of its intake. Blueberry
(Vaccinium mirtyllus) is known to be a fruit rich in phenolic compounds and
antioxidants, acting in a functional way in the human organism, being able to be
consumed of diverse forms, as in juices, jellies, dehydrated, sauces, among others. It
is a characteristic plant of cold climates and found mainly in the USA and Europe,
however, there are reports of cultivation in the South of Brazil. In order to meet the
market demand, from a nutritional and biological point of view, for healthier and more
functional foods, the aim of this work was to elaborate a probiotic juice based on
blueberries with different sugars, refined sugar, (F1), honey, (F2), fructose, (F3) and
(without addition of sugars) control (C), added at the concentration of 5% (w/w) in
500 mL of juice, fermented by the microorganism Lactobacillus casei for 48 hours at
37 °C. For the control of the fermentation process, pH and ºBrix measurements were
carried out during fermentation every 4 hours, until 48 hours of the process. The cell
viability was determined at the end of the fermentation and, the cell growth and the
biomass production during the fermentation process, by reading the optical density
(D.O) at 590 nm, in addition to the sensorial acceptance (ADQ) and affectivity tests.
With the elaborated drink, it was possible to verify that all the formulations presented
acidic pH, being the lowest pH found for the formulation (F1), 3.56 ± 0.07, and the
highest, for formulation (C), 4.64 ± 0.04. During the fermentation process, all
formulations showed a reduction of ºBrix, with the highest consumption (42.5%), for
formulation (C) and lowest (18.75%) for formulation (F3). The formulations (F1) and
(F3) presented cellular viability of 3.0×107 UFC·mL-1 and 9.0×107 UFC·mL-1,
respectively, higher than the values recommended by the legislation (≥ 106 UFC·mL1
). The highest biomass production (0.54 ± 0.08 g·L-1) was identified for the
formulation (F2) and the lowest (0.41 ± 0.04 g·L-1) for formulation (C). The
formulations used for the ADQ and affectivity tests were performed for the samples
that presented cell viability greater than 106 UFC·mL-1 and showed that the
formulation (F1) had a better overall impression (6.5 ± 0.17) and higher purchase
intention (3.5 ± 0.13), presenting significant differences (p ≤ 0.05) in relation to
formulations (C) and (F3), indicating that the addition of refined sugar significantly
improves the sensorial aspects of the product, being classified in the intermediate
zone of sensorial acceptance with values between 5 and 7.8 in the hedonic scale.
Keywords: Blueberry. Functional food. Probiotic.
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1 INTRODUÇÃO

Diante da crescente demanda por alimentos saudáveis e funcionais, vem
sendo estimulado o desenvolvimento de novos produtos na indústria alimentícia
(ALMEIDA, 2012). Dentre os alimentos funcionais destacam-se os que possuem
microrganismos probióticos (GRANATTO et al. 2010). Estudos recentes relatam que,
os microrganismos probióticos são selecionados com base em sua capacidade de
conservar/preservar o alimento e em sua estabilidade (capacidade de resistir as
condições do meio), podendo ser isolados de organismos saudáveis com o intuito de
transferir seus efeitos benéficos (WASSENAAR, 2016).
A

definição

aceita

internacionalmente

diz

que:

“Probióticos

são

microrganismos vivos administrados em quantidades adequadas, que conferem
benefícios à saúde do hospedeiro” (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF UNITED NATIONS (FAO), 2003; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003).
Para o alimento ser considerado funcional, deve apresentar suas funções básicas
nutricionais, afetar positivamente uma ou mais funções fisiológicas do organismo,
além de favorecer a saúde, melhorando a qualidade de vida e auxiliando na redução
de riscos de enfermidades (CALDERÓN et al., 2010; SILVA et al., 2015).
As

principais

bactérias

empregadas

como

probióticos

pertencem

principalmente ao gênero Lactobacillus com destaque às espécies: L. casei e L.
acidophilus (LEE; SALMINEN, 1995; ARRUDA; OLIVEIRA; DE OLIVEIRA, 2017).
Contudo, a maior parte dos alimentos probióticos disponíveis no mercado tem como
matriz principal, os derivados de leite, fator que pode desencadear intolerância e
alergias aos consumidores sensíveis aos componentes do produto (PIMENTEL et
al., 2013).
De acordo com Srisukchayakul et al. (2018) e Maldonado et al. (2017), os
sucos de frutas podem ser utilizados como substratos para culturas probióticas, pois,
possuem diversos nutrientes que contribuem para o seu crescimento, permitindo que
os probióticos exerçam suas funções, além de proporcionar aos consumidores,
produtos probióticos de natureza não láctea, as quais não apresentam potencial
alergênico.
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Dentre os sucos de frutas funcionais já conhecidos, o mirtilo (Vaccinium
myrtillus), conhecido por “blueberry” fruta nativa das regiões frias da Europa e dos
Estados Unidos, desperta grande interesse do ponto de vista funcional, por ser uma
fruta

bastante

rica

em

compostos

antioxidantes

e

polifenólicos,

sendo

comercializado fresco ou processado, como em sucos, iogurtes, geleias, entre outas
opções (OLIVEIRA, 2011).

A qualidade da fruta tem sido associada à sua rica

composição nutricional e a sua alta capacidade antioxidante, sendo esta,
influenciada pelo tipo da cultivar (PRIOR; CAO, 2000; KALT et al., 2001).
O consumo de mirtilo tem aumentado durante as últimas décadas, fato
associado à globalização da indústria e ao conhecimento de suas propriedades
benéficas (LOBOS et al., 2012). Comparado à maioria das frutas e vegetais, possui
níveis elevados de antioxidantes, vitamina C, com excelentes aspectos nutricionais e
funcionais (SANTOS; RASEIRA, 2002).
Desta forma, diante da demanda crescente por alimentos saudáveis,
nutritivos e funcionais e da importância da pesquisa para o desenvolvimento de
novas bebidas probióticas, este trabalho teve por objetivo elaborar uma bebida
probiótica a partir do suco de mirtilo em diferentes formulações, utilizando o
microrganismo

probiótico

Lactobacillus

casei

para

fermentação.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Elaborar uma bebida probiótica a partir de suco de mirtilo (blueberry)
fermentado com Lactobacillus casei.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar o crescimento do microrganismo probiótico através da

leitura da densidade ótica a 590 nm;


Avaliar durante todo processo fermentativo, as alterações de pH e

de sólidos solúveis totais (°Brix);


Realizar a contagem de células viáveis do microrganismo ao final

da fermentação;


Realizar as análises microbiológicas de Salmonella sp/25mL e

Coliformes a 45 ºC/mL;


Realizar análise sensorial das formulações que apresentarem

sanidade microbiológica e viabilidade de células superior a 106 UFC/mL
de Lactobacillus casei.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 ALIMENTOS FUNCIONAIS

Segundo o Comitê de Alimentos e Nutrição do Instituto de Medicina
da FNB (Federação Náutica de Brasília) define-se alimentos funcionais como:
“qualquer alimento ou ingrediente que proporcione não apenas nutrientes, mas
também, efeitos positivos sobre à saúde do consumidor” (HASLER, 1998).
A classificação deste grupo de alimentos é realizada de dois modos,
em relação à fonte (de origem vegetal ou animal) ou quanto aos benefícios que
oferecem ao organismo, principalmente no sistema gastrointestinal e
cardiovascular e ao metabolismo de substratos entre outros (MORAES;
COLLA, 2006). A microbiota intestinal exerce papel fundamental para hospedar
a regulação imunológica, a nutrição, o crescimento e a homeostase intestinal,
tornando-se uma área de estudo ativo por muitos anos (BERMUDEZ-BRITO et
al., 2012).
Por volta da década de 1980 o conceito de alimentos funcionais foi
introduzido no Japão, utilizando como referência, alimentos que apresentassem
além de suas funções básicas nutricionais, benefícios à saúde (COSTA; ROSA,
2016).
Em 1991, criou-se o “Food for Specified Health Uses” (FOSHU),
como um sistema regulatório para produtos funcionais. Até 2007, o número de
produtos funcionais teve notável crescimento, entretanto, devido à grande
oferta de produtos, houve um grande encolhimento nas vendas causando a
saturação do mercado (ADADI et al., 2018).
A fim de reverter este cenário, um novo sistema regulatório foi
estabelecido em 2015, com base no sistema DSHEA (Healthary Supplement
Health and Education Act) criado no EUA, o novo sistema, "Foods with function
claims” – New Functional Foods (NFF), promoveu um crescimento nas vendas
em 2018, chegando a atingir 1,8 bilhão de dólares, sendo estimado um valor
total de 8 bilhões de dólares nas vendas de FOSHU e NFF no Japão
(IWATANI; YAMAMOTO, 2019).
15

Nas últimas décadas, com o grande aumento no custo dos cuidados
com a saúde, existe um notável crescimento na busca de melhorias por meio
do consumo de alimentos saudáveis, e do ponto de vista tecnológico, no
aprimoramento de técnicas e processos para o desenvolvimento de novas
bebidas e alimentos funcionais (ADADI et al., 2018).
No mercado de alimentos funcionais, são dominantes aqueles que
produzem efeitos benéficos ao intestino, sendo um dos principais fatores
associados ao crescimento da ingestão destes, evidenciado pelo perceptível
aumento no consumo a nível global (COELHO, 2009).

3.2 PROBIÓTICOS

A

microbiota

predominante

no

intestino

é

composta

por

microrganismos benéficos à saúde, sendo eles a maioria pertencentes aos
gêneros

Lactobacillus

e

Bifidobacterium.

Os

principais

Lactobacillus

considerados probióticos são: Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. delbreuckii
bulgaricus, L. brevis, L. cellibiosus, L. lactis, L. fementum, L. plantarum e L.
reuteri (KALANTZOPOULOS, 1997).
Os probióticos são microrganismos vivos que afetam de forma
benéfica o desenvolvimento da microbiota intestinal. Além disso, são
conhecidos como bioterapêuticos, bioprotetores e bioprofiláticos sendo
utilizados para prevenir as infecções do trato gastrointestinal (REIG; ANESTO,
2002).
O termo “probióticos” refere-se à capacidade de microrganismos
vivos

exercerem

influência

significativa

sobre

outros

microrganismos

proporcionando bem-estar por meio da melhoria da microflora (SALMIEN; VAN
LOVEREN, 2012; HILL et al., 2014; SIU, 2018). Também, pode-se observar
efeitos antagônicos, de competição e imunológicos, auxiliando no aumento da
resistência contra patógenos, estimulando a multiplicação de bactérias
benéficas e reforçando os mecanismos naturais de defesa do hospedeiro (DE
CARVALHO et al., 2017). De acordo com Amdekar e Singh (2016), existe
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diversos mecanismos pelos quais os probióticos modulam o hospedeiro inato e
o sistema imune.
Entretanto, alguns estudos relatam efeitos adversos causados pelo
consumo dos probióticos. Sotoudegan et al. (2019) ao reavaliar o efeito dos
probióticos na saúde humana, constatou que, os principais efeitos adversos
associados ao consumo de probióticos foram identificados em crianças,
pessoas idosas e em pacientes em condições hospitalares, os principais efeitos
observados são as infecções sistêmicas, complicações na pele, inflamações do
endocárdio, além de, transferência de genes dos microrganismos probióticos à
microflora natural do organismo humano.
Por outro lado, de acordo com Coelho (2009), a distribuição dos
microrganismos probióticos é diretamente afetada por diversos fatores como, o
pH, a disponibilidade de oxigênio, o nível de substrato e até mesmo as
interações bacterianas, diante disso, os L. casei e L. acidophilus são os
microrganismos mais utilizados pela indústria, principalmente a de matérias
primas lácteas, para se produzir produtos fermentados com valor agregado.
Com a expansão do mercado de produtos probióticos e da
consciência por parte dos consumidores são exigidas provas científicas que
comprovem os benefícios causados pela ingestão e padrões mais elevados de
seleção, utilização e produção destes microrganismos (RIJKERS et al., 2011).
Além dos efeitos citados, nos estudos conduzidos por Aguilar-Toalá
et al. (2018b) e Elfahri et al. (2016), os autores constataram que, durante o
processo fermentativo, as bactérias do ácido láctico liberam metabólitos
extracelulares com capacidade antioxidante, incluindo peptídeos bioativos e
exopolissacarídeos (LI et al., 2014).

3.3 Lactobacillus casei

Nos últimos anos, pesquisadores de diversas áreas, incluindo da
nutrição humana, estabeleceram que as bactérias do ácido láctico (BAL)
possuem propriedades antioxidantes, sugerindo um papel importante na
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prevenção da oxidação celular e doenças relacionadas ao estresse (AGUILARTOALÁ et al., 2018).
Dentre as bactérias do ácido láctico existentes, as pertencentes do
gênero Lactobacillus e suas subespécies têm sido amplamente utilizadas,
destacando-se o Lactobacillus casei (comumente empregado na fabricação de
diversos produtos probióticos, lácteos e não lácteos) por possuir boa
capacidade de multiplicação, apresentar viabilidade durante o processamento e
estocagem, além de promover a colonização da microbiota intestinal humana
apresentando propriedades funcionais (DOLINSKY, 2009; DA COSTA et al.,
2010; GRANATO et al., 2010).
Os Lactobacillus possuem forma de bastonete, sendo encontrados e
difundidos em diversos ambientes biológicos, incluindo o trato gastrointestinal,
a cavidade oral e o trato urinário, são classificados como gram-positivos,
catalase negativos, bactérias não-esporulantes, microaerofílicas ou facultativas
anaeróbias. Além disso, o enriquecimento de alimentos fermentados e
probióticos com Lactobacillus, tem por objetivo, a restauração do equilíbrio da
microbiota destes habitats (DE SEYNES et al., 2017).
Bertazzoni Minelli et al. (2004) ao avaliarem cepas probióticas de
Lactobacillus casei para produção de alimentos lácteos funcionais, verificaram
que, no sistema gastrointestinal, as cepas de L. casei apresentaram alta
resistência ao pH do meio, além de constatarem a capacidade de aderência às
células do epitélio intestinal.
Já Coelho (2009) avaliou o crescimento do Lactobacillus casei em
diferentes formulações de suco de laranja e obtendo viabilidade celular acima
de 109 UFC/mL ao final de 42 dias de estocagem.

3.4 MIRTILO

De acordo com Soutinho (2012), o mirtilo ou “blueberry” do inglês,
pertence à família das Ericaceae e consiste em uma baga de cor azul-ceroso,
se desenvolvendo em pequenos arbustos que alcançam de 1 a 1,5 m de altura.
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No estudo realizado por Beaudry et al. (1992), sugere-se que, os
mirtilos de mais alta qualidade possuem faixas de pH entre 2,2 e 4,25, acidez
entre 0,3 e 1,3% (p/p), quantidade de sólidos solúveis (> 10%) (p/p) e
açúcares. O mirtilo possui cerca de 82% de água e tem como principal
composição, açúcares (80% da matéria seca) como, glucose e frutose, que são
responsáveis por influir diretamente em seu sabor (SOUTINHO, 2012).
K. Gündüz et al. (2014) verificaram que, a maioria dos estudos sobre
a química do mirtilo é concentrada nos açúcares, ácidos ou nas propriedades
antioxidantes, entretanto, há falta de estudos que relacionem ambas
características, bem como, medições do conteúdo de vitamina C.
Entretanto,

alguns

estudos

relatam

que,

existem

variações

consideráveis na composição físico-química do mirtilo, sendo tal fato,
diretamente relacionado às condições de cultivo e ao tipo de cultivar utilizada
(PERKINS-VEAZIE et al., 1995; BREMER et al., 2008; HANCOCK et al., 2008;
SAFTNER et al., 2008). O gênero (Vaccinium) adaptou-se melhor em climas
temperados, característicos dos continentes Norte Americano, Europeu e
Asiático (SOUTINHO, 2012).
Além disso, o mirtilo possui elevado teor de antioxidantes superando
até mesmo a quantidade presente em outros vegetais tais como repolho,
brócolis e espinafres (SERRADO et al., 2008).
De acordo com Duffy et al. (2008), o mirtilo (Vaccinium ssp.) atua
como obstáculo aos efeitos do envelhecimento, sendo sugerido por meio de
estudos epidemiológicos e in-vitro, para manutenção da saúde, particularmente
com respeito à neurodegeneração e defeitos cognitivos, constatando-se
evidências da atuação do mesmo na prevenção de doenças cardiovasculares e
na prevenção de alguns tipos de câncer.
O cultivo no Brasil é pouco conhecido, as primeiras plantas foram
trazidas pela EMBRAPA em 1980 para cidade de Pelotas – RS, contudo, a
primeira iniciativa comercial no Brasil foi em 1990 em Vacaria – RS,
salientando-se que, há uma grande perspectiva de cultivo no Brasil tanto para
consumo interno quanto para exportação, tendo em vista o clima favorável na
região Sul (MORAES et al., 2007).
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3.5 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

Esta atividade pode ser definida como a capacidade do composto
em inibir a degradação oxidativa e pode ser avaliada através do potencial
oxidante, o qual é determinado pela composição e propriedades dos
constituintes e pela atividade biológica a qual depende da disponibilidade do
antioxidante (SOUZA et al., 2009).
Dentre as diversas definições para antioxidantes, a definição mais
ampla é: “são substâncias que se encontram em concentrações baixas,
comparadas ao substrato oxidável e que retardam significativamente ou inibem
a oxidação do substrato” (SIES, 1993).
Segundo Soares (2002), entre os antioxidantes mais ativos
presentes em frutas e vegetais, encontram-se com mais frequência e
abundância os compostos fenólicos como, ácidos fenólicos e flavonoides.
Como visto, devido ao seu alto teor de antioxidantes, o mirtilo
fornece diversos efeitos benéficos ao organismo e, descobertas recentes
apontam alta concentrações destes, até mesmo em suas folhas. No estudo
conduzido por Wu Han et al. (2019) ao avaliarem 23 espécies de blueberry,
encontraram alta concentração de compostos fenólicos predominantes em
suas folhas, incluindo ácidos cafeoilquínicos, glicosídeos de quercetinas e
kaempferóis, indicando que, as folhas de blueberry, também possuem potencial
para serem utilizadas como recurso de antioxidantes fenólicos.

3.6 ANÁLISE SENSORIAL

As bactérias lácticas contribuem para o aroma e sabor dos produtos
fermentados. O processo de fermentação influi nas características sensoriais
do alimento por meio de transformações químicas de alguns componentes
(VAN HYLCKAMA VLIEG; HUGENHOLTZ, 2007). Como exemplo, o gosto
ácido, a produção de enzimas proteolíticas e lipolíticas, a modificação da
textura e a produção de compostos aromáticos (LEROY; DE VUYST, 2004).
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Durante a fermentação e processamento ocorrem transformações na
composição física/química dos alimentos, sendo-lhes atribuídas novas
características sensoriais, como modificações na textura, causada pelo
aumento da biomassa celular e pela produção de polissacarídeos, e nos perfis
de sabor e aroma do produto (NEVES, 2005).
As metodologias analíticas existentes são efetivas na detecção de
alterações

causadas

nas

propriedades

físico-químicas

dos

produtos,

entretanto, são incapazes de medir efetivamente as alterações sensoriais, que
interferem em sua aceitação (VLIEG; HUGENHOLTZ, 2007).
A análise sensorial é, na indústria de alimentos, um fator importante
para tomada de decisões, é o processo aplicado no final do desenvolvimento
de um produto, a fim de caracterizá-lo sensorialmente e verificar sua aceitação
pelo público alvo. Para avaliação dos dados sensoriais, são indicadas a análise
descritiva quantitativa (ADQ) e a análise sensorial de aceitação (DUTCOSKY,
1996).
A (ADQ) proporciona a descrição e quantificação das características
sensoriais de um produto como a aparência (impressão global), aroma, sabor e
textura (NEVES, 2005).
Quando deseja-se conhecer a atitude, positiva ou negativa, ou a
intenção de compra (IC) dos consumidores em relação a determinado produto,
são utilizados os testes afetivos, para avaliar o quanto uma amostra
populacional gostou ou desgostou de um produto (KONKEL et al., 2004).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 OBTENÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS

O mirtilo, o açúcar refinado (marca União, 1 kg), a frutose (marca
Lowçúcar, 500 g) e o mel (marca Cercopa, 500 g) foram adquiridos no comércio
local de Foz do Iguaçu – PR entre os meses de janeiro e março de 2019 e o
microrganismo Lactobacillus casei (Lyofast - BGP 93) adquirido da empresa Sacco
Brasil, Campinas – SP em janeiro de 2019.

4.2 FORMULAÇÕES DO SUCO DE MIRTILO

Mediante testes iniciais com de adição de 3%, 5% e 10% de açúcares,
optou-se pela adição de somente 5% tendo em vista a pronunciada doçura
acrescida ao se utilizar uma concentração maior e o sabor ácido ao se utilizar uma
concentração menor, 3%. Os testes de diluição foram realizados nas proporções de
1:1, 1:2, 1:3 e 1:4 (polpa:água), sendo definido a proporção de 1:2 (polpa:água) por
apresentar viscosidade e sabor mais atraentes.
Com o intuito de preservar as características sensoriais originais do
produto como cor, sabor, acidez, frescor e aroma, optou-se pela não realização da
correção do pH com hidróxido de sódio (NaOH) até 6,5 (faixa de crescimento ótimo
avaliada para o L. casei) e a não adição de corantes naturais e/ou sintéticos ao
produto. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
(2007) é permitida a incorporação de hidróxido de sódio (NaOH) para correção do
pH, entretanto, ocorre uma alteração da cor, de violeta para o verde neste pH (≥ 6,5)
causada devido à desestabilização da antocianina presente no mirtilo.
Foram realizadas quatro formulações, suco concentrado sem adição de
açúcar e conservantes (C); suco concentrado com adição de 5% de açúcar refinado
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(F1), suco concentrado com adição de 5% de mel (F2) e suco concentrado com
adição de 5% de frutose (F3).
Para produção da polpa, foram utilizados 1,1 kg de mirtilo congelado e,
com auxílio de um liquidificador, LF900P (Preto) da marca (Black&Decker, Towson,
Maryland – EUA), a polpa foi triturada e diluída na proporção 1:2 (polpa:água),
posteriormente, filtrou-se em peneira a fim de facilitar as análises futuras.
Este procedimento possibilitou a obtenção de 2,8 L de suco de mirtilo
(mirtilo + água). Cada formulação foi elaborada com 0,5 L de suco de mirtilo + 5% de
açúcares, correspondente a 25 g em massa.

4.3 PREPARO DO SUCO COM ADIÇÃO DO L. casei

De acordo com a legislação brasileira para produtos lácteos, os
fermentados probióticos devem apresentar um mínimo de 106 UFC/mL ao final de
sua vida de prateleira (BRASIL, 2007).
Para adição do inóculo, seguiu-se as instruções do fabricante Sacco
Brasil, sendo inoculado 5×108 UFC/mL (valor superior ao preconizado pela
legislação brasileira) de L. casei em cada formulação, o microrganismo foi inoculado
diretamente nas formulações sem necessidade de pré-ativação em caldos
específicos. Posteriormente, a amostra foi fermentada em uma incubadora shaker a
37 ºC por 48 horas.

4.4 ANÁLISE DA VIABILIDADE DO L. casei APÓS FERMENTAÇÃO

A contagem de L. casei foi realizada de acordo com a metodologia
adaptada de Coelho (2009). Após 48 h de fermentação, as formulações foram
diluídas em água destilada até se obter a diluição 10 -6. Posteriormente, retirou-se
alíquotas de 0,1 mL dos sucos diluídos e inoculou-se em placas de Petri contendo
Ágar MRS (Man, Rogosa e Sharpe). O plaqueamento em superfície foi realizado
com auxílio de uma alça de Drigalski e as placas semeadas em triplicata. Após 15
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minutos as placas foram invertidas e incubadas em estufa para culturas (Nova Ética,
Vargem Grande Paulista – São Paulo, Brasil), a 37 ºC por 72 h, procedendo-se à
contagem de em contador de colônias.

4.5 DETERMINAÇÃO DO CRESCIMENTO DURANTE A FERMENTAÇÃO

O crescimento do L. casei foi quantificado por meio da determinação da
densidade ótica (D.O) a 590 nm de acordo com a metodologia proposta por
Rodrigues, Lona e Franco, (2003) e Coelho (2009).
Para leitura das absorbâncias, uma alíquota de 1 mL de cada amostra foi
transferida para tubos Falcon de 15 mL e centrifugada por 15 minutos a 4000 rpm e
10 ºC em uma centrífuga refrigerada (Cientec, CT-5000R, Piracicaba, São Paulo),
retirou-se o sobrenadante e adicionou-se água das diluições 1:10 (para as leituras
nos tempos entre 0 e 4 h) e 1:15 (nos demais tempos) até se completar o volume de
10 mL, a medida da absorbância foi realizada ao início da fermentação (t = 0 h) e
durante todo o processo fermentativo, de 4 em 4 h, até o final da fermentação (t = 48
h), utilizando-se um branco com suco de mirtilo como contra, em espectrofotômetro
digital (SPLabor, SP-22, Presidente Prudente – SP, Brasil).
As amostras foram diluídas sempre que necessário para que as leituras
ficassem abaixo de 1,0. O término da fermentação deu-se pela estabilização da
leitura da D.O.
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4.6 DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA

A determinação da massa seca foi realizada de acordo com a
metodologia proposta por Coelho (2009). Primeiramente, foram coletados 10 mL de
cada amostra em triplicata e transferidas para tubos Falcon de 15 mL sendo
centrifugadas por 15 minutos a 4000 rpm e 10 ºC em uma centrífuga refrigerada
(Cientec, CT-5000R, Piracicaba, São Paulo), retirou-se o sobrenadante e adicionouse água destilada até se completar o volume de 10 mL. As células foram lavadas 3
vezes com água destilada e, a cada lavagem centrifugadas novamente.
O precipitado final foi seco em placas de Petri previamente taradas em
estufa de esterilização e secagem (Nova Ética, Vargem Grande Paulista – São
Paulo, Brasil), a 50°C até peso constante, a massa seca em (g) foi determinada por
meio da Equação 1.
(

)

(1)

A fim de se obter a concentração celular em um volume conhecido, foi
utilizada a Equação 2.

(2)

Em que: C é a concentração de massa seca (g·L-1); m é a massa seca (g) e V é o
volume do meio (L).

Com a média da massa seca final e das leituras de absorbância, pode-se
calcular as concentrações de cada dissolução das D.O.
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4.7 CURVA DE CALIBRAÇÃO

Para construção da curva de calibração dos microrganismos foram
realizadas sucessivas diluições nas proporções 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:15, 1:20 e 1:25
(suco fermentado:água destilada) conforme metodologia proposta por Coelho
(2009). Em seguida, a D.O foi lida em 590 nm em espectrofotômetro digital
(SPLabor, SP-22, Presidente Prudente – SP, Brasil), e a diferença entre a
absorbância final (t = 48 h) e inicial (t = 0 h), fornece o rendimento de biomassa do
microrganismo durante o processo fermentativo.
O crescimento foi expresso em g·L-1, considerando as curvas de
calibração, Equações 3 a 6, do microrganismo em base seca (g·L-1).

Em que: [ ]

[ ]

(3)

[ ]

(4)

[ ]

(5)

[ ]

(6)

é a concentração de massa seca de cada formulação em g·L -1

e D.O é a densidade ótica lida a 590 nm.

4.8 ANÁLISE DO pH

O pH foi determinado por leitura direta em medidor de pH/mV de bancada
(HANNA® instruments, pH 21, Tamboré Barueri – São Paulo, Brasil), calibrado com
soluções tampão pH 4,0 e pH 7,0. As medições foram realizadas em triplicatas a
cada 4 horas durante 48 horas, de acordo com a metodologia proposta pela
Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1992).
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4.9 ANÁLISE DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (°BRIX)

O ºBrix foi determinado de acordo com a metodologia proposta pela
Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1992), por leitura direta em
refratômetro portátil (Instrutherm, RT – 280, São Paulo – Capital, Brasil), calibrado
com água destilada. As leituras foram realizadas em triplicata a cada 4 horas
durante 48 horas.

4.10

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

As análises microbiológicas de pesquisa de Salmonella sp/25 mL e de
Coliformes a 45°C/mL foram realizadas conforme os padrões microbiológicos
estabelecidos pela Resolução RDC 12/2001 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), item 17i, especificado para sucos e refrescos “in natura”,
conforme as metodologias estabelecidas pela IN 62/2003 do MAPA (BRASIL, 2003).

4.11

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Os resultados obtidos foram tratados com auxílio dos softwares Excel
(Office, 2016) e STATISTICA 7.0, tendo o pH e o ºBrix de cada formulação e os
dados da análise sensorial, submetidos à análise de variância (ANOVA) em um
intervalo de confiança de 95% (p ≤ 0,05) e, para os estatisticamente significativos,
aplicou-se o teste de Tukey, baseado na diferença entre médias para verificar a
existência de diferenças significativas entre as formulações testadas.

27

4.12

ANÁLISE SENSORIAL

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos da UTFPR para aplicação dos testes sensoriais, sob
o CAEE de nº 12553319.3.0000.5547.
Para realização dos testes foi utilizada a metodologia proposta por Stone
e Sidel, (1993). Foram aplicados os testes sensoriais de aceitabilidade (ADQ),
utilizando-se a escala hedônica com as categorias de 1 (desgostei muitíssimo) a 9
(gostei muitíssimo) e de intenção de compra, com as categorias de 1 (certamente
não compraria) a 5 (certamente compraria), além de questões sobre gênero e
consumo de bebidas probióticas, para as formulações (C), (F1) e (F3), tais
formulações foram escolhidas com base nos resultados de viabilidade celular
obtidos.
Os testes sensoriais ocorreram no Laboratório de Análise Sensorial da
UTFPR, câmpus Medianeira, sendo realizados no dia 27 de maio de 2019 às 14 h.
Teve como critério de inclusão, indivíduos maiores de 18 anos,
independente de gênero, alunos e/ou servidores da UTFPR, câmpus Medianeira.
Além disso, teve como critérios de exclusão, indivíduos alérgicos e/ou
intolerantes a qualquer um dos ingredientes das formulações (açúcar, mirtilo, mel e
frutose) ou que estivessem com algum tipo de problema de saúde (doenças
crônicas, gastrite, úlceras e diabetes) que pudesse prejudicar sua percepção
sensorial e interferir na análise do produto (gripes e/ou resfriados e/ou rinite alérgica
e/ou uso de aparelhos que afetem a percepção sensorial).
Foram elaborados 2 L de cada formulação dos sucos (C), (F1) e (F3)
procedendo-se à fermentação por 48 h. As bebidas foram submetidas às análises
microbiológicas prévias e, após comprovada sua inocuidade, foram apresentadas ao
painel de julgadores separadas e aleatoriamente na porção de 15 mL por amostra.
Durante a degustação os julgadores puderam ingerir água a fim de se retirar o gosto
residual entre uma amostra e outra.
Os julgadores puderam degustar o produto, e realizar avaliações em
relação ao aroma, à textura e ao sabor, além de qualquer desconforto durante o
preenchimento do formulário. Na ocorrência de qualquer desconforto, o provador
julgador teve a opção de desistir da avaliação.
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Frente aos benefícios, a bebida desenvolvida, além de ser saudável e
probiótica, teve, por meio da análise de aceitação sensorial o intuito de verificar a
possibilidade de inserção no mercado consumidor.
Os testes de aceitabilidade e intenção de compra contou com a
participação de 112 julgadores (não treinados), sendo 59,83% do sexo feminino e
40,17% do sexo masculino. O maior percentual de julgadores possui faixa etária
entre 18 e 30 anos, correspondendo a 94,64% do total de participantes, e o restante
(5,36%) com idade entre 30 e 50 anos.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a Ficha de
Avaliação Sensorial aplicada nos testes encontram-se apresentados no Apêndice A.

4.2.1

PRODUÇÃO DO SUCO FERMENTADO PROBIÓTICO

O fluxograma com as etapas para produção das diferentes formulações
de sucos de mirtilo está apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma de produção dos sucos
Fonte: Própria Autora (2019).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

Os sucos das formulações elaboradas foram caracterizados pelos
parâmetros

físico-químicos,

apresentados

na

Tabela

1,

previamente

às

fermentações.

Tabela 1 - Características físico-químicas das formulações dos sucos de mirtilo
Formulação
ºBrix
pH
C

4,0 ± 0,58

4,64 ± 0,04

F1

9,0 ± 0,51

3,56 ± 0,07

F2

7,7 ± 0,55

3,68 ± 0,02

F3

8,0 ± 0,52

4,60 ± 0,12

C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de açúcar
refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de frutose.
Fonte: Própria Autora (2019).

De acordo com a Tabela 1, é possível verificar que a adição de 5% de
açúcares, formulações (F1), (F2) e (F3), aumentou o valor de sólidos solúveis (ºBrix)
e causou redução nos pHs quando comparadas à formulação (C). A formulação (F1)
foi a que apresentou maior redução do pH e maior valor para o ºBrix, a formulação
(F3) apresentou a menor queda para o pH e a formulação (F2) menor valor para o
ºBrix.
Durante a elaboração de sucos fermentados probióticos de manga e uva,
utilizando-se o L. acidophilus, De Souza (2014), ao caracterizar as formulações
testadas, encontrou valores próximos aos obtidos por este trabalho, sendo 3,67 e
3,22 para o pH e 11,2 e 13,2 para o ºBrix, respectivamente, entretanto, o autor
realizou o ajuste do pH para 6,5, a fim de se obter melhores resultados utilizando a
faixa ótima de crescimento para as bactérias do ácido láctico (BAL).
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5.2 ANÁLISE DO pH

No início da fermentação, os valores para os pHs das formulações (C) e
(F3) foram estatisticamente diferentes quando comparados aos pHs

das

formulações (F1) e (F2), indicando que a adição de sacarose ou mel contribuem
significativamente para a redução do pH do meio, Tabela 2.
De acordo com Chick, Shin e Ustunol (2001) ao estudarem a influência da
adição de mel e açúcares em relação à acidez e viabilidade celular de
microrganismos probióticos, verificaram que, a adição de 5% de mel, frutose e
sacarose, separadamente, influenciou significativamente na acidez e diminuição do
pH, explicando que, tal fato pode estar associado à presença de oligossacarídeos
presentes no mel e na sacarose, os quais, são responsáveis pelo aumento da
produção de ácido láctico e consequentemente, redução da acidez.
Ao término do processo de fermentação, o pH da formulação (F2),
composta pela adição de mel, apresentou diferença significativa entre as
formulações testadas.

Tabela 2 - Valores iniciais e finais para o pH nas formulações testadas
Formulação
pH (0 h)
pH (48 h)
C

4,64 ± 0,04

a

3,55 ± 0,05

b

F1

3,56 ± 0,07

b

3,53 ± 0,01

b

F2

3,67 ± 0,02

b

3,65 ± 0,01

a

F3

4,60 ± 0,12

a

3,56 ± 0,04

b

Médias marcadas com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre si (p
≤ 0,05) pelo teste de Tukey;
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de açúcar
refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

Ao avaliar as características físico-químicas de inóculos de L. casei em
leite desnatado reconstituído (LRD) a 10%, em suco de maçã gala e em caldo MRS,
Neves (2005), encontrou os valores de 3,61, 3,35 e 3,35 respectivamente para o pH,
valores próximos aos obtidos por este estudo, por meio da análise de
espectrofotometria (leitura da D.O), verificaram que, as maiores médias para o
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crescimento celular de L. casei foram obtidas no suco de maçã gala entre os
tratamentos sem modificação do pH.
Para verificar a existência de diferenças significativas no pH entre o início
e o fim do processo fermentativo foi realizada a análise de variância (ANOVA) para
cada formulação e, para os estatisticamente significativos, aplicou-se o teste de
Tukey. Estão apresentados na Tabela 3 as médias obtidas para os pHs em cada
formulação.

Tabela 3 – Valores iniciais e finais para o pH em cada formulação testada
Formulação
Tempo
pH
C

F1

F2

F3

0h

4,64 ± 0,04

a

48 h

3,55 ± 0,05

b

0h

3,56 ± 0,07

f

48 h

3,53 ± 0,01

f

0h

3,67 ± 0,02

e

48 h

3,65 ± 0,01

e

0h

4,60 ± 0,12

48 h

3,56 ± 0,04

c

d

Médias marcadas com letras diferentes na mesma formulação diferem significativamente entre
si (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey;
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de açúcar
refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

Por meio da Tabela 3, é possível verificar que, durante a fermentação as
formulações (C) e (F3) apresentaram reduções significativas para o pH entre o início
e o fim do processo fermentativo.
Pela Figura 2, é possível observar o comportamento do pH das
formulações ao longo dos processos de fermentação. Nota-se que, para todas as
formulações testadas, houve redução do pH e, a partir de 32 h, os valores obtidos
tendem a ficar mais constantes, indicando o final dos processos fermentativos.
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Figura 2 - Variação do pH durante o processo fermentativo
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de
açúcar refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de
frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

Para formulação (C), durante as 8 h iniciais de processo foi possível
observar que ocorre uma redução do pH de 4,64 ± 0,04 para 3,72 ± 0,02. Verifica-se
uma ligeira redução até as 12 h de processo, variando de 3,72 ± 0,02 a 3,68 ± 0,08.
A partir das 16 h até as 32 h de fermentação é possível verificar pequenas
variações, entre 3,65 ± 0,04 e 3,55 ± 0,02.
Entre as amostras avaliadas, a formulação (F1) foi a que apresentou o
menor pH inicial (3,56 ± 0,07), ocorrendo um ligeiro aumento nas primeiras 4 h de
fermentação (4,02 ± 0,20) e uma ligeira diminuição até as 12 h (3,56 ± 0,02),
estando próxima ao pH inicial. Das 12 h até as 20 h de processo o pH decresceu
quase que linearmente, entretanto, a partir das 20 h até as 32 h, nota-se um
pequeno aumento de 3,30 ± 0,27 para 3,62 ± 0,11.
Para a formulação (F2), assim como ocorrido na formulação (F1), o pH
inicial apresentou um valor baixo (3,68 ± 0,25), entretanto, foi a amostra que
apresentou valores mais constantes para o pH ao longo de todo o processo
fermentativo, sendo as variações mais pronunciadas entre as 12 h (3,56 ± 0,01) e 32
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h (3,79 ± 0,01) de processo. Também foi possível verificar que, para o tempo de 32 h
o valor obtido para o pH foi o maior entre as formulações testadas.
A formulação (F3) foi a que apresentou a maior queda entre as
formulações nas 4 h iniciais de fermentação, variando de 4,60 ± 0,12 para 3,58 ±
0,02. Das 4 h até as 28 h de processo, o pH apresentou pequenas oscilações,
atingindo seu maior valor 3,95 ± 0,04 em 20 h. A partir deste momento, ocorreram
reduções até 32 h de processo, apresentando um pH final de 3,57 ± 0,01.
No estudo realizado por Champagne e Gardner (2008), ao avaliarem
diferentes espécies do gênero Lactobacillus utilizados como inóculo para produção
de sucos de frutas, verificaram que, todas as espécies apresentaram viabilidade
(contagem ≥ 106 UFC·mL-1) a 4°C por 80 dias. Correlacionando a viabilidade ao pH,
foi possível observar que, em sucos com pH de 4,2 o crescimento das bactérias
probióticas foi maior do que nos sucos com pHs de 3,6, 3,8 e 4,0, evidenciando que,
quanto maior o pH do suco, maior o número de células viáveis encontradas.
Yoon et al. (2004) ao estudarem diferentes bactérias lácticas em suco de
tomate, observaram que houve um crescimento significativo nesta bebida, ocorrendo
redução nos teores de açúcares, aumento na produção de ácido láctico e
consequentemente diminuição do pH. Apesar do pH após 72 h de fermentação ter
sido reduzido a 3,5 a viabilidade permaneceu dentro dos parâmetros da legislação ≥
106 UFC·mL-1 (BRASIL, 2007).
Verifica-se que, a baixa redução do pH nas formulações, está diretamente
relacionada ao baixo consumo dos sólidos solúveis (ºBrix) e consequente produção
de ácido láctico, o qual é responsável pelo aumento da acidez e redução do pH.
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5.3 ANÁLISE DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS (ºBRIX)

O consumo de sólidos solúveis (ºBrix) durante o processo fermentativo
para todas as formulações avaliadas está apresentado na Figura 3.
Exceto para formulação (C), que apresentou uma ligeira diminuição do
ºBrix após as 20 h de fermentação, as demais formulações apresentaram
decréscimo do ºBrix até as 24 h de processo, a partir deste tempo não ocorreram
mais reduções significativas.

Figura 3 - Variação do ºBrix durante o processo fermentativo
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de
açúcar refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de
frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

A formulação (C) foi a que apresentou maior decréscimo no valor do ºBrix
(42,5%) entre as formulações, variando de 4,0 para 2,3 ao término da fermentação,
indicando que o substrato (suco de mirtilo sem adição de açúcares) é fermentável
nas condições utilizadas.
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A formulação (F1) apresentou o maior ºBrix inicial entre as formulações,
sendo a maior redução (27,8%), verificada nas 24 h iniciais de fermentação,
variando de 9,0 para 6,5 ao término do processo fermentativo.
Para formulação (F2), verificou-se uma redução de 22,1% do ºBrix,
variando de 7,7 para 6,0 ao final do processo, tais valores corroboram com os
valores encontrados para o pH, sendo a formulação que apresentou a menor
variação para este parâmetro (pH) durante a fermentação.
A formulação (F3) foi a que apresentou o menor decréscimo do ºBrix
(18,75%), variando de 8,0 para 6,5 ao final da fermentação, obtendo as reduções
mais significativas até as 24 h iniciais de fermentação.
Ao produzir suco de laranja fermentado com L. casei, Coelho (2009),
observou que, durante o armazenamento por 42 dias sob refrigeração, 81,5%,
44,1% e 54,6% de sacarose, glicose e frutose, respectivamente, foram consumidos,
o mesmo pode ser observado neste estudo, sendo que, entre as formulações
testadas a sacarose apresentou o maior percentual de consumo e a frutose o menor.

5.4 VIABILIDADE CELULAR

Ao final da fermentação, as formulações (F1) e (F3) apresentaram
viabilidade celular maior do que a mínima exigida pela legislação, correspondendo a
3,0×107 UFC·mL-1 (7,41 Log UFC·mL-1) e 9,0×107 UFC·mL-1 (7,94 Log UFC·mL-1),
respectivamente, como pode ser observado na Tabela 4.
Ao avaliar a viabilidade e o crescimento de L. casei em suco de laranja
com diferentes formulações, Coelho (2009) verificou que, para as formulações em
que foram realizadas as correções do pH para 6,5, os resultados foram
significativamente maiores quando comparados à formulação com pH de 3,85. Tais
resultados estão de acordo com os obtidos neste trabalho, em que as maiores
viabilidades foram obtidas para as amostras com maiores pHs.
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No estudo realizado por Dos Santos et al. (2008) ao avaliar a viabilidade
de células em suco de uva probiótico, fermentado com a utilização de L. acidophilus,
verificou que, a adição de inóculo na ordem de 108 UFC·mL-1 e 10% de oligofrutose
apresentou viabilidade até o final de 8 dias de incubação, entretanto, ao se inocular
107 UFC·mL-1 a cultura não apresentou sobrevivência de células.
Estão apresentados na Tabela 4, os dados de viabilidade celular (Log
-1

UFC·mL ) para todas as formulações.

Tabela 4 - Viabilidade celular ao final da fermentação
-1
Formulação
Viabilidade (Log UFC·mL )
c

C

5,97 ± 0,01

F1

7,41 ± 0,01

b

F2

5,84 ± 0,02

d

F3

7,94 ± 0,00

a

Médias marcadas com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre si (p
≤ 0,05) pelo teste de Tukey;
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de açúcar
refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

A partir dos dados da Tabela 4, verifica-se que, todas as formulações
apresentaram diferenças estatísticas significativas para a viabilidade celular, o que
pode estar associado aos diferentes tipos de açúcares utilizados, uma vez que, a
disponibilidade e a utilização do açúcar pelo microrganismo podem ocorrer por
diversos mecanismos e vias metabólicas diferentes. Os resultados obtidos neste
trabalho indicam que houve perda na contagem de células viáveis de L. casei ao
final de 48 h de fermentação, pois, foram inoculados 5×108 UFC·mL-1 em todos os
ensaios no início do processo fermentativo e as contagens foram da ordem de 10 5 a
107 UFC·mL-1 ao final da fermentação.
Coelho (2009) verificou que, o pH e a temperatura de fermentação
influenciou significativamente (p ≤ 0,05) nos valores obtidos para crescimento e
viabilidade celular do L. casei em diferentes formulações de suco de laranja e, para
o ensaio 7, realizado a 10,44 ºC e pH de 5,7 também observou perda na contagem
de células viáveis, encontrando um valor de 6,84 ± 0,04 (Log UFC·mL-1), valor
próximo aos encontrados por este estudo em pHs mais reduzidos.
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Nos estudos conduzidos por Yoon et al. (2006) com diferentes
formulações de suco de repolho fermentado, observaram que, o L. casei não
sobreviveu às condições de baixo pH e elevada acidez, perdendo completamente
sua viabilidade após 2 semanas de estocagem, assim como encontrado neste
estudo após 48 h de fermentação para as formulações (C) e (F2).
Em relação ao pH, verifica-se que este é um dos fatores predominantes
para a adaptabilidade do microrganismo ao meio que se deseja realizar a
fermentação, desta forma, ao se avaliar o crescimento (conforme será discutido
posteriormente) e a viabilidade celular do L. casei nas diferentes formulações,
observou-se que, os valores obtidos não foram significativamente (p ≤ 0,05) maiores,
pois, não foi realizada a correção do pH até a faixa de 6,5 (faixa ótima de
crescimento avaliada para o L. casei). Tais resultados podem ser observados nos
estudos realizados por Silveira et al. (2012) e Coelho (2009) em que verificaram um
crescimento ótimo do L. casei em suco de caju e laranja, respectivamente, ao
realizarem a correção do pH para valores próximos a 6,5.

5.5 CRESCIMENTO MICROBIANO

Os dados de crescimento microbiano durante a fermentação, obtidos por
meio da curva de calibração dos microrganismos, Equações 3 a 6, estão
apresentados na Figura 4. As curvas foram elaboradas mediante um ajuste linear
dos dados experimentais com auxílio do Excel (Office, 2016). Os coeficientes de
correlação (R²), que explica a correlação dos dados de concentração celular e
densidade ótica, para os modelos obtidos, foram de 97,32% ± 0,04 para formulação
(C), 96,74% ± 0,06 para formulação (F1), 95,69% ± 0,04 para formulação (F2) e
96,47% ± 0,03 para formulação (F3).
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Figura 4 - Curva de crescimento microbiano durante a fermentação
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5%
de açúcar refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com
5% de frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

A partir das curvas de crescimento, Figura 4, é possível verificar que, a
formulação (F2) apresentou a maior produção celular durante todo o processo
fermentativo, mesmo não apresentando viabilidade (≥ 106 UFC·mL-1) ao final da
fermentação.
Coelho (2009) ao avaliar a curva de biomassa de suco de laranja
fermentado por L. casei, observou que, durante 40 dias de estocagem, houve
aumento na produção de biomassa pelo microrganismo, porém, algumas células não
apresentaram viabilidade neste período, tais resultados são comparáveis aos
resultados obtidos neste trabalho em que houve produção de biomassa para as
formulações (F2) e (C), mas não houve viabilidade ao final do processo fermentativo.
Para formulação (F2), tal fato, pode estar associado à simbiose de microrganismos,
à composição rica de nutrientes e à presença de oligossacarídeos no mel,
propiciando uma maior variedade de açúcares fermentáveis ao microrganismo,
como já mencionado anteriormente.
Os períodos de maior crescimento, estão associados à fase log
(crescimento exponencial) do microrganismo, desta forma, neste estudo, verificou-se
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que, a formulação (F3) apresentou crescimento similar ao encontrado para
formulação (F2), sendo, as maiores taxas de crescimento observadas nas 28 h
iniciais de processo para formulação (F3) e as 48 h (final da fermentação) para
formulação (F2), fato que deve ser estudado mais profundamente a fim de melhor
explicar os mecanismos envolvidos para obtenção deste resultado, pois, o maior
crescimento ocorreu ao final do processo fermentativo.
As formulações (F2) e (F3) apresentaram uma diferença de (0,04 g·L-1) na
produção de biomassa e as formulações (C) e (F1), a diferença foi da ordem de
(0,01 g·L-1), sendo, o maior crescimento para formulação (F1) durante as 28 h
iniciais de fermentação e para formulação (C) durante as 8 h iniciais.
A partir dos resultados obtidos realizou-se a análise de variância
(ANOVA) e, para os parâmetros estatisticamente significativos (p ≤ 0,05) aplicou-se
o teste de Tukey, conforme apresentado na Tabela 5, a fim de se verificar a
existência de diferenças significativas entre as produções de biomassa comparadas.

Tabela 5 - Produção de biomassa ao final da fermentação
-1

Formulação

Biomassa (g·L )

C

0,41 ± 0,04

a

F1

0,40 ± 0,06

a
b

F2
0,54 ± 0,08
c
F3
0,50 ± 0,06
Médias marcadas com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente
entre si (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey;
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de
açúcar refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de
frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

De acordo com a Tabela 5, verifica-se que, as formulações (C) e (F1) não
apresentam diferenças significativas entre as produções de biomassa, entretanto, o
mesmo não ocorre para as formulações (F2) e (F3) pois, apresentaram diferenças
significativas entre todas as amostras avaliadas, indicando que, a utilização de
frutose (F3) ou mel (F2) são melhores substratos para produção do suco fermentado
probiótico em relação às formulações (C) e (F1), levando-se em consideração
apenas o quesito de crescimento celular, pois, fornecem uma maior produção de
biomassa ao final do processo fermentativo.
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5.6 ANÁLISE SENSORIAL

Previamente à realização dos testes sensoriais, as amostras foram
avaliadas quanto a sua sanidade microbiológica, apresentando ausência (-) para
pesquisa de Salmonella sp/25 mL e contagem <1,0×10 UFC·mL-1 para pesquisa de
Coliformes/25 mL, sendo propícias à realização dos testes.
Ao se avaliar a intenção de compra 95,53% dos participantes relataram
que comprariam o produto elaborado e 4,47% não comprariam. Em relação ao
consumo, 36,6% consumiriam ao menos uma vez ao mês, 22,32% não consumiriam,
14,28% consumiriam diariamente, 13,4% consumiriam de três a quatro vezes na
semana, 11,6% ao menos duas vezes na semana e o restante (1,8%) de uma a
duas vezes ao mês ou raramente.
Os comentários realizados pelos julgadores, entre os que não possuem
intenção de compra, sugeriram a elaboração de outros sabores, como acerola,
abacaxi e laranja, aumento da doçura, bem como, a diminuição da acidez e da
viscosidade e, entre os que possuem intenção de compra, elogiaram o sabor, a
aparência geral e o fato de pouco se encontrar produtos à base de blueberry no
mercado.
Está apresentado na Figura 5, a distribuição das médias para cada
parâmetro avaliado (cor, aroma, sabor, impressão global (IG) e intenção de compra
(IC)). É possível verificar que, a amostra (F1) foi a que obteve os melhores
resultados pela avaliação sensorial e a amostra (F3) apresentou valores próximos à
formulação (C) para todos os parâmetros. Estão apresentadas na Tabela 6, as
médias dos parâmetros avaliados.
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Figura 5 - Parâmetros avaliados durante a análise sensorial
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de
açúcar refinado; F2 – Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de
frutose;
Fonte: Própria Autora (2019).

Tabela 6 - Parâmetros avaliados para o suco de mirtilo
Formulação

Cor

Aroma
b

Sabor

5,8 ± 0,13

a

5,0 ± 0,18

a

6,0 ± 0,17

a

6,5 ± 0,19

b

5,8 ± 0,18

a

5,9 ± 0,17

C

7,5 ± 0,12

F1

7,8 ± 0,12

F3

7,6 ± 0,12

Impressão

Intenção de

Global (IG)

Compra (IC)

(De 1 a 9)

(De 1 a 5)

b

2,6 ± 0,10

a

3,5 ± 0,13

a

3,0 ± 0,10

c

5,7 ± 0,16

a

6,5 ± 0,17

b

6,3 ± 0,15

c

a
b

Médias marcadas com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre si (p ≤
0,05) pelo teste de Tukey;
C – Formulação controle (sem adição de açúcares); F1 – Formulação com 5% de açúcar refinado; F2
– Formulação com 5% de mel e F3 – Formulação com 5% de frutose.
Fonte: Própria Autora (2019).

A partir dos dados da Tabela 6, verifica-se que, o parâmetro aroma não
apresentou diferenças estatísticas significativas entre as amostras avaliadas. Tal
resultado é contrário aos resultados obtidos durante a análise sensorial de diferentes
formulações de sucos de maçã por Neves (2005), ao avaliar o aroma, verificou que,
este parâmetro para o suco puro apresentou diferenças estatísticas significativas
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entre as formulações, sendo esta, classificada com maior intensidade em seu
estudo.
Para o sabor e intenção de compra, todas as formulações apresentaram
diferenças significativas entre si, indicando que, no caso do sabor, a adição de
açúcares é um parâmetro chave no consumo, o que reflete diretamente na aquisição
do produto (intenção de compra).
A impressão global enquadrou-se na faixa entre 5,7 e 6,5 para todas as
formulações. Conforme apresentado na Tabela 6, a formulação (C) foi a única a
apresentar diferença estatística significativa, como esperado, uma vez que, todos os
parâmetros avaliados para esta amostra apresentaram os menores valores,
impactando diretamente em sua impressão global.
Desta forma, pelos resultados obtidos nos testes de aceitabilidade e
intenção de compra, verifica-se que, a bebida probiótica elaborada, encontra-se na
zona de aceitação intermediária (entre 5 e 7,8) pela escala hedônica e as
formulações (C) e (F3) apresentaram índice de aceitabilidade de 52% e 60%,
respectivamente, pelo teste de intenção de compra. A formulação (F1) apresentou
índice de aceitabilidade de 70%, indicando que possíveis melhoras podem ser
agregadas ao produto a fim de promover sua melhor aceitação e inserção no
mercado consumidor.
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6. CONCLUSÃO

O suco de mirtilo fermentado pelo L. casei com adição de açúcares
mostrou-se como um potencial substrato para produção do suco probiótico. As
formulações apresentaram redução do ºBrix, pH e crescimento após o período de
fermentação, entretanto, somente as formulações (F1) e (F3) foram consideradas
como sucos probióticos, por apresentarem viabilidade celular ≥ 10 6 UFC·mL-1 ao
final da fermentação.
Corroborando

com

os

resultados

encontrados

na

literatura,

as

formulações que apresentaram melhores resultados para viabilidade, consumo de
açúcares e crescimento foram as formulações com pH mais elevados (pH ≥ 4,5).
A adição de açúcares reduziu significativamente o pH do meio nas
formulações (F1) e (F2), fator que influenciou diretamente o consumo de açúcares e
crescimento do microrganismo.
Os maiores crescimentos celulares durante a fermentação e as maiores
produções de biomassa ao final do processo fermentativo, respectivamente, foram
verificados para as formulações (F2) e (F3).
A análise sensorial das formulações (F1) e (F3) apontou que o produto se
encontra em uma zona de aceitação intermediária, entre 5,8 e 7,8 pela escala
hedônica, sendo sugerido possíveis melhoras para a elaboração do mesmo pelos
julgadores. A formulação (F1) apresentou a melhor avaliação sensorial em todos os
testes aplicados, apresentando um índice de aceitabilidade de 70%, indicando que,
a adição de açúcar refinado melhora os aspectos sensoriais do suco probiótico.
Sugere-se um estudo que aborde a elaboração de suco fermentado de
mirtilo, realizando-se a correção do pH para faixa ótima de crescimento do L. casei
(6,5), utilizando a adição de corantes naturais (capaz de corrigir a mudança de cor
causada pela correção do pH sem causar alteração no sabor e no aroma), o estudo
da viabilidade pós-fermentação durante os dias de armazenamento, a realização de
um planejamento experimental que estude faixas de pH e temperaturas para que se
possa otimizar o crescimento do microrganismo e obter melhores resultados para
viabilidade e crescimento.
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APÊNDICE A

ANÁLISE SENSORIAL BEBIDA PROBIÓTICA DE MIRTILO (Blueberry)

Sexo:

(

) Feminino (

) Masculino

Idade:____________

Data:___/___/___

1) Com que frequência você costuma consumir bebidas funcionais?
( ) Diariamente
( ) Duas vezes por semana
( ) De três a quatro vezes por semana
( ) Uma vez por mês
( ) Não consumo
( ) Outro. Qual?
____________________________________________________________________________________
3) Você consumiria uma bebida funcional feita a partir de Mirtilo (Blueberry)?
( ) Sim
( ) Não
Se não, por qual motivo?
_____________________________________________________________________________
TESTE DE ACEITABILIDADE
Por favor, avalie cada uma das amostras codificadas, da esquerda para a direita, e use a escala abaixo
para indicar o quanto você gostou ou desgostou de cada amostra.
9 – Gostei Muitíssimo
8 – Gostei Muito
7 – Gostei Moderadamente
6 – Gostei Ligeiramente
5
–
Nem
Gostei/Nem
Desgostei
4 – Desgostei Ligeiramente
3 – Desgostei Moderadamente
2 – Desgostei Muito
1 – Desgostei Muitíssimo

Nº

Nº

Nº

_____Cor
_____Aroma
_____Sabor
_____Impressã
o Global

_____Cor
_____Aroma
_____Sabor
_____Impressã
o Global

_____Cor
_____Aroma
_____Sabor
_____Impressã
o Global

Comentários:
___________________________________________________________________________________

TESTE DE INTENÇÃO DE COMPRA
Com relação aos produtos avaliados, avalie quanto à sua intenção de compra:

5. Certamente compraria
4. Possivelmente compraria
3. Talvez comprasse / talvez não
comprasse
2. Possivelmente não compraria
1. Certamente não compraria
Comentários:

Nº

Nº

Nº

__________

__________

__________

_______________________________________________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
TÍTULO DA PESQUISA: ELABORAÇÃO DE BEBIDA PROBIÓTICA A
PARTIR DO SUCO DE MIRTILO (Vaccinium myrtillus) FERMENTADO COM
Lactobacillus casei
Professor Orientador: Dr. Valdemar Padilha Feltrin; Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Medianeira - (45) 3240-8109.
Professor Co-orientador: Dr. William A. P. L. N. T. M. Brandão; Universidade Tecnológica Federal do
Paraná - Câmpus Medianeira - (45) 3240-8109.
ACADÊMICA: BIANCA GONÇALVES SCHIMMELPFENG DAMIÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Câmpus Medianeira - (45) 3240-8109.
Local de realização da pesquisa: Laboratório de Análise Sensorial da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR) - Câmpus Medianeira. Fone: (45) 3240-8000
Endereço, telefone do local: Avenida Brasil, 3242, Parque Independência, Medianeira-PR, (45)3240-8000.
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE
Convidamos os senhores à participar neste estudo conduzido pela aluna de graduação do
Curso de Engenharia de Alimentos da UTFPR Câmpus Medianeira, Bianca Gonçalves Schimmelpfeng
Damião, sob a orientação do Dr. Valdemar Padilha Feltrin e Dr. William A P L N T M Brandão da UTFPR –
Câmpus Medianeira, que visa à elaboração de uma bebida probiótica feita a partir do suco de mirtilo
fermentado com Lactobacillus casei.
O trabalho será elaborado a partir da fermentação com Lactobacillus casei de quatro
formulações diferentes do suco de mirtilo, uma sem adição de açúcar e conservantes, e as outras três
com adição de diferentes tipos açúcares, sendo eles sacarose, mel e frutose. Além da análise de
aceitação sensorial, serão realizadas as análises de pH, °Brix, análise de determinação do crescimento
do Lactobacillus casei durante a fermentação de 4 em 4 horas por 48 horas, e contagem dos
microrganismos probióticos no término da fermentação
1.

Apresentação da pesquisa.
No intuito de avaliar a aceitabilidade das formulações da bebida, será conduzida junto aos
senhores, uma avaliação sensorial, aplicando-se o Teste de Escala Hedônica, que consiste na utilização
de categorias de 1 (desgostei muitíssimo) à 9 (gostei muitíssimo) e Teste de Intenção de compra deste
produto, bem como aplicar questões sobre idade, gênero e a respeito do consumo de bebidas probióticas.
Vocês serão convidados a degustar as amostras, num total de 3 formulações, em 3 sessões, e a
quantidade será de 30 mL por amostra, a temperatura de 4 ºC, acondicionada em copos descartáveis,
sendo acompanhada de um copo com água mineral sem gás, para que vocês possam enxaguar a boca,
após a degustação de cada amostra, de forma que não fique o gosto residual na boca, após a sua
avaliação. Caso, não queiram participar desta avaliação sensorial, poderão desistir a qualquer momento,
sem nenhum ônus.
2.

Objetivos da pesquisa.
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso de graduação é desenvolver uma bebida
probiótica a partir da fermentação do suco de mirtilo com o microrganismo Lactobacillus casei. Além da
análise de aceitação sensorial, serão realizadas as análises de pH, °Brix, análise de determinação do
crescimento do Lactobacillus casei durante a fermentação de 4 em 4 horas por 48 horas, e contagem dos
microrganismos probióticos no término da fermentação
3.

Participação na pesquisa.
No intuito de avaliar a aceitabilidade das formulações da bebida, será conduzida junto aos
senhores, uma avaliação sensorial, aplicando-se o Teste de Escala Hedônica, que consiste na utilização
de categorias de 1 (desgostei muitíssimo) à 9 (gostei muitíssimo), o Teste de Intenção de compra deste
produto, bem como aplicar questões sobre gênero e a respeito do consumo de bebidas probióticas. Vocês
serão convidados a degustar as amostras, num total de três, em 3 sessões, e a quantidade será de 30ml,
a temperatura 4 °C, acondicionada em copos descartáveis, sendo acompanhada de um copo com água
mineral sem gás, para que vocês possam enxaguar a boca, após a degustação de cada amostra, de
forma que não fique o gosto residual na boca, após a sua avaliação. O tempo necessário para a sua
avaliação será de mais ou menos 15 minutos. Caso, não queiram participar desta avaliação sensorial,
poderão desistir a qualquer momento, sem nenhum ônus.

4.

Confidencialidade.
Informamos aos senhores que as informações serão utilizadas somente para os fins desta
pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua
identidade.

5. Riscos e Benefícios.
5a) Riscos:
A presente pesquisa poderá apresentar riscos mínimos relacionados ao constrangimento
ao responder questões sobre os dados pessoais (idade, sexo, escolaridade e hábitos de consumo de
produtos probiótico e um possível desconforto na degustação sensorial das amostras. Ressalta-se, no
entanto, que esta análise sensorial aplicada nas formulações, somente será conduzida após o laudo das
análises microbiológicas, que comprovem a sua inocuidade, fornecendo a você a segurança alimentar
quanto à ingestão das amostras. Em caso de algum desconforto, você será levado para a assistência
médica mais próxima. Entretanto, você poderá desistir em qualquer momento da sua avaliação sensorial,
sem nenhum ônus.
5b) Benefícios:
A bebida desenvolvida além de ser saudável terá a segurança alimentar assegurada
através das análises microbiológicas prévias. Através da análise de aceitação sensorial o produto poderá
ser ou não inserido no mercado consumidor. Destaca-se a importância de tal trabalho pois contribuirá
positivamente para o meio científico e para o desenvolvimento de novos produtos funcionais.
6. Critérios de inclusão e exclusão.
6a) Inclusão:
Poderão participar da pesquisa indivíduos maiores de 18 anos, independente do gênero,
alunos e/ou servidores da UTFPR-Câmpus Medianeira.
6b) Exclusão:
Indivíduos alérgicos e/ou intolerantes a qualquer um dos ingredientes da formulação
(açúcar, mirtilo, mel e frutose). Indivíduos que estejam com algum tipo de problema de saúde (doenças
crônicas, gastrite, úlceras e diabetes) que possa prejudicar a sua percepção sensorial e que possa
interferir na análise sensorial do produto seja gripes e/ou resfriados e/ou rinite alérgica e/ou uso de
aparelhos que afetem percepção sensorial.

Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
Gostaríamos de esclarecer que sua participação é voluntária, podendo recusar-se a
participar e a deixar o estudo a qualquer momento e de receber esclarecimentos em qualquer etapa da
pesquisa. Bem como, evidenciar a liberdade de recusar ou retirar o seu consentimento a qualquer
momento sem penalização.
Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja
de seu interesse:
( ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio :___________________)
( ) não quero receber os resultados da pesquisa
7.

Ressarcimento e indenização.
A sua participação na pesquisa é isenta de qualquer custo, por isso não existe
ressarcimento a ser feito para o participante, no entanto, a Resolução 466/12 prevê indenização
(cobertura material para reparação a dano causado no decorrer da pesquisa).
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma
equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito aos
seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se
será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma
como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (CEP/UTFPR). Av. Sete de Setembro), 3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901,
Curitiba-PR, telefone: (41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br.

B) CONSENTIMENTO
Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido
respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na pesquisa e,
adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste estudo.
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste
estudo. Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.
Nome completo:_______________________________________________________
RG:___________________Data de Nascimento:___/___/___Telefone:____________
Endereço: ____________________________________________________________
CEP: ___________________ Cidade: ______________ Estado: ______________
Assinatura: ________________________
Data: ___/___/______
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios
e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.
Assinatura pesquisador: ______________________________
(ou seu representante)

Data: ___/___/____

Nome completo: Valdemar Padilha Feltrin

Assinatura pesquisador: ______________________________
(ou seu representante)

Data: ___/___/____

Nome completo: William A. P. L. N. T. M. Brandão
Assinatura pesquisador: ______________________________
(ou seu representante)

Data: ___/___/____

Nome completo: Bianca Gonçalves Schimmelpfeng Damião

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se
comunicar com Valdemar Padilha Feltrin, via e-mail: feltrin@utfpr.edu.br
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra a
sujeito de pesquisa.

