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RESUMO

O pão de queijo é um alimento de origem brasileira muito consumido pela população. A possibilidade de ser congelado e sua forma de 
comercialização em massa pronta atribui a este alimento destaque no mercado internacional. Porém, o pão de queijo é considerado um alimento 
calórico, uma vez que envolve ingredientes de alta densidade calórica em sua formulação e possui baixo conteúdo de fibras.  A crescente 
exigência do consumidor por alimentos de qualidade sensorial, nutricional e que tragam benefícios à saúde, fazem surgir à necessidade de novos 
produtos que atendam essa necessidade. Sendo assim, a formulação de pão de queijo enriquecida de fibras da batata yacon e berinjela podem 
além de atribuir maciez ao produto também trazer benefícios a saúde de quem o consume, como por exemplo, na prevenção de doenças 
cardiovasculares e obesidade ajudando a manter a saúde do consumidor. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo elaborar pães de 
queijo enriquecidos com diferentes concentrações de fibras provenientes das farinhas de yacon e berinjela, avaliar sua aceitação, qualidade 
microbiológica e caracterização físico-química. Foram elaboradas 3 formulações de pão de queijo que diferiram entre si em relação a adição e 
concentração do ativo de fibras, sendo utilizados ingredientes comuns em sua formulação. As amostras foram compostas por uma amostra do 
pão de queijo padrão, uma com adição de 10% de ativo de fibras e outra com adição de 20% de ativo de fibras. As farinhas de yacon e berinjela 
foram adicionadas a massa industrial de pão de queijo em proporções iguais, sendo 50% de farinha de yacon e 50% de farinha de berinjela. A 
qualidade microbiológica dos pães foi determinada através da pesquisa de coliformes a 45º.C e Salmonella, de acordo metodologia descrita na 
literatura (Silva et al., 2010). Além disso, foi realizada, até o momento a determinação de umidade e cinzas , seguindo a metodologia do Manual 
de Análise físico-químicas do Instituto Adolfo Lutz. A análise sensorial foi realizada com 60 provadores, que receberam as amostras codificadas
aleatoriamente e em ordem casualizada. Os provadores foram submetidos ao teste de ordenação preferência, no qual escolheram a amostra que 
mais os agradou. Logo após, com base na amostra preferida o participante avaliou a mesma fazendo uso da escala hedônica de 9 pontos, afim de 
avaliar a impressão global do produto. Todas as análises foram realizadas nos Laboratório de Técnica Dietética e de Análise de Alimentos, do 
Centro Universitário Estácio do Ceará. Não foi detectada a presença de dos micro-organismos pesquisados. Em relação a analise sensorial, 
observou-se que Os resultados obtidos no teste de preferência foram analisados pelo teste de Friedman e Newel constatando que não apresenta 
diferença significativa entre os produtos elaborados, com um nível de confiança de 95%, de acordo com o valor de diferença crítica de 26 segundo 
tabela do autor. Observou-se que a amostra B (mix de 20% de ativo de fibras) foi a preferida entre os provadores totalizando 50% da preferência 
seguida da formulação A (mix de 10%) com 32%, e por fim a formulação C ( padrão) que obteve menor aceitação representando 18% da 
preferência dos provadores. Em decorrência da aceitação, analisou-se físico-quimicamente a amostra com  mix 20% ativo de fibras . No qual a 
umidade resultou em, aproximadamente, 22,29%. Enquanto que o teor de cinzas foi em torno de 14,8%. O estudo, que ainda está em 
andamento, segue agora para as etapas posteriores, tais como determinação de proteínas, fibras e lipídeos. Os pães de queijo enriquecidos de 
fibras apresentaram boa aceitação entre os provadores, destaque para o de  adição 20% das farinhas de berinjela e yacon que apresentou melhor 
aceitação entre os pães de queijo elaborados.Dessa forma, torna-se viável a comercialização deste pão queijo enriquecido de ativos de fibras que, 
além de possuir boa aceitação, também oferece benefícios à saúde do consumidor, devido aos benefícios das fibras.
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