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 A preocupação com a saúde cresce cada vez mais no mundo, o que reflete diretamente nos hábitos de 

consumo de produtos alimentícios. Os consumidores estão procurando produtos menos calóricos e com 

menor teor de gordura, fazendo com que as indústrias busquem alternativas para oferecer alimentos com 

estas características. O objetivo desse trabalho foi a substituição dos ingredientes tradicionais do 

brigadeiro por ingredientes mais saudáveis e funcionais como, ricota e vinho, e verificar através de 

análise sensorial, a aceitação do mesmo, tendo como conclusão que essa substituição dos ingredientes 

tornou o brigadeiro mais saudável e menos calórico. O paladar brasileiro está acostumado com o sabor 

do brigadeiro tradicional, então a preferência quanto ao brigadeiro de creme de ricota, foi menor, porém o 

índice de aceitabilidade foi significativo. 

 

 
 
 
 

RESUMO 

 

Brigadeiro, creme de ricota, vinho e análise sensorial 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a saúde cresce cada vez mais no mundo, o que reflete diretamente nos hábitos 

de consumo de produtos alimentícios. Os consumidores estão procurando produtos menos calóricos e com 

menor teor de gordura, fazendo com que as indústrias busquem alternativas para oferecer alimentos com 

estas características (GUSSO, 2013). 

Estudos recentes têm demonstrado que o consumo habitual da dieta ocidental, caracterizada por 

uma alta ingestão de carnes vermelhas, produtos lácteos integrais, bebidas adocicadas, açúcares e 

sobremesas, está diretamente relacionado ao risco de desenvolver obesidade, doenças cardiovasculares 

(GELBCKE et al, 2012). 

 

1.1. Brigadeiro 

O doce está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Está associado a tradições 

culturais como os ovos de chocolate na Páscoa, nas festas juninas e em tantas outras situações especiais, 

como nas festas de aniversário, natal, dia das mães. Mas também é desejado em situações diversas, como 

assistindo a um filme, nos picolés, nas sobremesas, na famosa TPM feminina... Enfim, os doces, 

definitivamente, fazem parte da nossa vida (URANI, 2013). O brigadeiro, doce brasileiro urbano, muito 

consumido em festas e ocasiões diversas, é conhecido no exterior como ‘trufa brasileira’. Com sua textura 

macia e delicada, o brigadeiro eventualmente sugere semelhança à trufa francesa, embora mais adocicado 

(SALES, 2012) 

O nome do doce “brigadeiro” se deve a homenagem ao Eduardo Gomes. Nos anos de 1946 e 1950, 

o militar candidatou-se à presidência da República pela UDN (União Democrática Nacional) e foi derrotado 

por Eurico Gaspar Dutra. Até então o candidato Eduardo Gomes conquistou um grupo de fãs do Pacaembu, 

bairro de São Paulo, que organizava festas para promover sua candidatura. Segundo os historiadores, 

numa destas ocasiões criaram o doce, logo começaram a convidar os amigos para “irem comer o docinho 

do Brigadeiro”. Ao longo do tempo o nome de “brigadeiro” acabou sendo cedido ao doce (PIRES, 2009). 

Brigadeiro constitui um posto existente nas forças armadas e forças de segurança de diversos 

países, ao qual compete tradicionalmente o comando de uma brigada (WIKIPÉDIA, 2015). Os docinhos dos 

deuses, o brigadeiro, ainda ganha mais charme servido nos mais diferentes formatos. Pode ter um palito de 

madeira ou de chocolate espetado no seu centro, decorado com laço ou embrulho em celofane e até virar 

lembrancinha de um evento, consistência mais mole pode vir em copinhos transparentes de acrílico ou 

potinhos de vidro, acompanhados de mini colheres (SHINOHARA et al, 2013). 

 

1.1.1. Chocolate 

Pasta obtida pela mescla de açúcar e cacau moído, em geral tostado, e em seu preparo entram 

também a canela e a baunilha, que lhe reforçam o sabor. Tem elevado teor de carboidratos, o que o torna 

um alimento energético. É também estimulante, pois na composição do cacau entram substâncias 

ativadoras como a teobromina e a cafeína, além de ser uma fonte de proteínas, lipídios e outros alcalóides 

que são componentes benéficos à saúde (GRANDE ENCICLOPÉDIA BARSA, 2005; GABELOTTI,2015). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_armadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_de_seguran%C3%A7a


1.2. Ricota 

Produto obtido da albumina de soro de queijos, acrescida de até 20% de leite em volume. Deve ser 

consumido em, no máximo, três dias após o fabrico. Apresenta consistência mole, mas não pastosa, textura 

fechada, com poucos buracos, de cor branca ou branco-creme. Deve ter formato cilíndrico e peso entre 0,3 

e 1 kg (SCIELO, 2004) 

1.2.1. Benefícios da ricota 

 

A ricota, para começar, é um alimento rico em cálcio, agindo assim no fortalecimento dos ossos e 

dentes. Também ajuda diretamente na obtenção de massa magra, pois possui um índice alto de proteína 

que dá mais energia aos treinos e tem as mesmas calorias de alguns suplementos.Além de fazer bem para 

a saúde por possuir baixos índices de gordura, a ricota emagrece e é também um alimento versátil, que 

pode integrar inúmeras receitas tanto doces como salgadas (BITTAR, 2015) 

O creme de ricota escolhido para a receita foi o denominado light, classificado deste modo quando 

apresenta baixo teor ou teor reduzido de algum nutriente e/ou valor energético com relação a um alimento 

de referência do mesmo grupo. Já o alimento diet é assim classificado quando há ausência de determinado 

componente, como açúcar, sal, glúten, etc. Isso não significa a redução do valor calórico do alimento em 

questão (GELBCKE, FERNANDES, CARBALLO, 2012). 

Quadro 1. Benefícios do uso do creme de ricota light em algumas receitas amosas do brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikilícias, 2015. 

 

Numa mesma receita, trocando os ingredientes comuns por ingredientes mais saudáveis, o produto 

final consequentemente se torna mais saudável, exemplo descrito no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE? 

MENOS CALORIAS, MENOS GORDURAS* 

RECEITAS REDUÇÃODE 

CALORIAS 

REDUÇÃODE 

GORDURA 

AUMENTODE 

PROTEÍNA 

COALHADA 50% a 60% 40% a 50% - 

LASANHA 40% a 50% 60% a 70% - 

CHEESECAKE 20% a 30% 40% a 50% 10% a 20% 

PIZZA 20% a 30% 30% a 20% - 

BRIGADEIRO 20% a 30% 20% a 30% 20% a 30% 

PÃO DE QUEIJO 20% a 30% 40% a 50% - 

PUDIM 10% a 20% 1% a 10% 10% a 20% 

 *comparado às receitas tradicionais 



Quadro 2. Análise comparativa da receita referência X creme de ricota em 100g de preparo. 

 

Fonte: Grandes nomes da Propaganda, 2015. 

 

1.3. Vinho 

 O vinho é considerado uma das bebidas alcoólicas mais sofisticadas e apreciadas devido às suas 

peculiaridades, como seus sabores e aromas. Além disso, é uma bebida milenar que era consumida, 

principalmente, como remédio para o corpo e alma na antiguidade, o qual ganhou grande importância na 

história da humanidade tanto em termos culturais como religiosos e econômicos (ARANHA, SALGADO, 

2015). 

Os produtores do vinho selecionam as frutas cuidadosamente, mantendo apenas aquelas que são 

boas o suficiente para serem comidas. Elas são prensadas, fermentadas e depois maturadas. Os vinhos 

são engarrafados na esperança de que os consumidores se apaixonem por eles e os compartilhem com os 

amigos. Bebam-nos em almoços de família. Guardem algumas garrafas (HAMMOND, 2007). 

Costuma-se definir a fermentação alcoólica como a transformação química dos açucares do mosto 

em álcool e gás carbônico, por ação das leveduras. Além disso, a fermentação produz uma série de outras 

substâncias presentes no vinho, detectadas em exames de laboratório e, muitas vezes pela degustação 

(ALZER, BRAGA, 2013). 

O espectro de sabores de um vinho é tão vasto, e a percepção individual de paladar varia tão 

intensamente, que é difícil imaginar um vocabulário objetivo e consistente para descrever tantas nuances. 

No entanto, todos os vinhos podem ser desmembrados em uma série de componentes que estimulem 

nossos sentidos de diversas maneiras (WILLIAMS, 2013). 

 Antocianina são pigmentos que estão logo abaixo das cascas da uva e que dão cor ao vinho. 

Estudos recentes têm mostrado que as antocianinas, juntamente com outras substâncias presentes 

naturalmente no vinho tinto, são muito saudáveis e podem prevenir algumas doenças (HAMMOND, 2007). 

 Estudos mostraram que o consumo de uma a duas taças por dia é suficiente para que possam ser 

usufruídos dos benefícios do vinho, que estão relacionados ao aumento de expectativa de vida, prevenção 

de doenças cardiovasculares, de câncer e outras ações protetoras para o organismo.  

Receitas/ 

Valores 

Nutricionais 

Brigadeiro 

Tradicional com 

leite 

condensado* 

Referência 

Brigadeiro 

Referência 

com Creme 

de Ricota 

(leite em pó 

integral + 

chocolate em 

pó)  

Brigadeiro 

com Creme 

de Ricota 

(leite em pó 

desnatado + 

cacau  

Brigadeiro 

com Creme 

de Ricota 

(leite em pó 

desnatado + 

cacau  

Brigadeiro 

com Creme 

de Ricota 

(leite em pó 

desnatado + 

cacau  

Calorias 437,44 310,36 

29,05% ↓ 

226,15 

48,30% ↓ 

218,60 

50,03% ↓ 

210,37 

51,91% ↓ 

Carboidratos (g) 67,65 39,98 

40,90% ↓ 

31,65 

53,21% ↓ 

31,21 

53,86% ↓ 

30,67 

54,66% ↓ 

Proteínas (g) 8,88 11,54 

29,95% ↑ 

12,03 

35,47% ↑ 

11,33 

27,59% ↑ 

10,59 

19,26% ↑ 

Lipídios (g) 14,60 11,58 

20,68% ↓ 

5,71 

60,89% ↓ 

5,38 

63,15% ↓ 

5,04 

65,48% ↓ 



 Os compostos responsáveis pelas ações benéficas dos vinhos ao organismo são os compostos 

fenólicos, que estão presentes em grandes quantidades tanto na casca como nas sementes das uvas. 

Dentre estas substâncias está o resveratrol, uma substância natural presente nos vinhos em maior 

quantidade nas uvas tintas (1,5 mg/L) do que nas brancas (cerca de 0 mg/L). Estudos mostram que os 

vinhos tintos no Brasil apresentam cerca de 0,82 a 5,75 mg/L de trans-resveratrol, com um valor médio de 

2,57 mg/L. O resveratrol é um composto muito importante, principalmente, por poder apresentar atividades 

antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena, neuroprotetora, anti-agreganteplaquetária e anti-alergênica 

(ARANHA, SALGADO, 2015). 

Os ingredientes tradicionais do brigadeiro foram substituídos por ingredientes mais saudáveis e 

funcionais como, ricota e vinho, e verificou-se através de análise sensorial, a aceitação do mesmo. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Descrição das Etapas de Processamento  

2.1.1.  Matérias Primas: Utilizou- se creme de ricota light, leite em pó Integral, chocolate em pó com 50%, 

açúcar e vinho tinto seco. 

2.1.2. Homogeneização: Fez-se a homogeneização de todos os ingredientes, até atingir a consistência 

desejada. 

2.1.3. Aquecimento: Aqueceu-se os ingredientes homogeneizados, até atingir a temperatura de 95 ºC, 

ponto ideal do doce. 

2.1.4. Resfriamento: resfriou-se até a mistura atingir temperatura ambiente, depois colocou-se na 

geladeira, garantindo melhor resfriamento. 

2.1.5. Enformagem: Fez- se pequenas bolinhas com a mistura e passou-se no chocolate granulado para 

cobertura. 

2.1.6. Armazenamento: Armazenou-se na geladeira até o período das análises sensoriais. 

2.1.7. Comercialização: Produto enlatado. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 01. Fluxograma do processamento de brigadeiro. 

 

 

2.2. Análise Sensorial 

Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação sensorial (teste afetivo de aceitação), 

utilizando uma equipe composta por 100 provadores não treinados, com idade entre 18 e 46 anos de ambos 

Matérias Primas 

Homogeneização 

Aquecimento 

95ºC 

Resfriamento 

Enformagem 

Armazenamento 

Comercialização 



os sexos, alunos e professores da UNILAGO-Faculdades dos Grandes Lagos. Foi solicitado aos provadores 

avaliação dos atributos: aroma, cor e sabor, por meio de escala hedônica de 9 pontos, sendo os extremos 1. 

Desgostei muitíssimo e 9. Gostei muitíssimo, bem como a intenção de compra e frequência de consumo. Os 

resultados obtidos nos testes de aceitação foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de 

Tukey (p<0,05). 

 
Quadro 3. Índice de Aceitabilidade das amostras segundo cada atributo avaliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Mello, Teixeira e Zandonadi (2010), a análise sensorial é reconhecidamente um importante 

instrumento de determinação da viabilidade e aceitabilidade do produto alimentício. Suas aplicações para a 

indústria são inúmeras, destacando-se, entre elas, o desenvolvimento e melhoramento de produtos, controle 

de qualidade, estabilidade no armazenamento, seleção de novas fontes de suprimento, elaboração de 

novos produtos e redução de custos, entre outros (ALENCAR, SANTOS, FERNANDES, 2014). 

 

3.1. Aceitabilidade dos Brigadeiros 

 

O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para as duas amostras de brigadeiro foram significativos, 

considerando uma repercussão favorável quando o IA ≥ 70 %, segundo Bispo et. al. (2004).  

Estudos sugerem que a aceitação dos alimentos funcionais está relacionada à informação que os 

consumidores recebem acerca desses produtos e à percepção dos benefícios promovidos por aquele 

alimento (ALENCAR, SANTOS, FERNANDES, 2014).  

Segundo Silva et al (2014), alguns estudos já evidenciaram a melhor aceitação por produtos 

elaborados com leite condensado, em razão deste possuir uma grande concentração de açúcar e pelo 

prazer que se sente ao degustar esse sabor. Esse fato pode explicar as maiores notas para a formulação 

padrão. 

Na avaliação sensorial realizada, constatou-se que houve diferença significativa entre as amostras 

em relação a todos os atributos avaliados, aroma, sabor e textura, sendo a amostra de brigadeiro tradicional 

a mais aceita com 79 %, enquanto a preferência pela amostra de brigadeiro de creme de ricota teve 21%, 

como está apresentado no Gráfico 1. 

 

Amostra Atributos Notas Médias Índice de Aceitabilidade (%) 

 

Brigadeiro de Creme de Ricota 

Aroma 7,7 85,1 

Sabor 7,0 77,8 

Aparência 8,1 90,3 

 

Brigadeiro Tradicional 

Aroma 8,3 91,8 

Sabor 8,3 92,6 

Aparência 8,5 94,6 



            Gráfico 1. Resultado do teste de preferência entre as amostras apresentadas. 

 

  

  

Prevaleceram os provadores do sexo feminino sendo eles 74%, assim como uma maior participação dos 

provadores na faixa etária de 19 à 35 anos, correspondendo 80 %. 

A frequência de consumo de produtos à base de ricota, bem como a intenção de compra do produto 

em análise estão descritos nos Gráficos 2 e 3.  

 

Gráfico 2. Frequência de consumo entre os provadores participantes da      análise sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

79% 

TESTE DE PREFERÊNCIA 

Brigadeiro de Creme de Ricota Brigadeiro Tradicional

67% 

25% 

8% 

Frequência de Consumo de Produtos à 
base de Ricota 

Ás vezes consumo Sempre consumo Nunca consumo



Gráfico 3. Pesquisa de mercado, bem como a intenção de compra do produto. 

 

  

Segundo Teixeira et. al. (1987), existe uma relação significativa entre preferência e aceitação, 

porém não significam a mesma coisa. A preferência pode expressar o grau máximo de gostar ou não gostar 

de um produto em relação a outro. Já aceitação, é uma experiência que se caracteriza por uma atividade 

positiva, medida através do consumo real de um produto. Expressa algum grau de gostar, por exemplo, 

duas amostras podem ser boas, ainda que uma possa ser indicada como levemente melhor que a outra, 

fato este que não leva necessariamente a rejeição ou eliminação da amostra menos aceitável. 

Desta maneira, levando-se em consideração os resultados descritos, observou-se que ambas as 

amostras foram aceitas, porém a amostra de brigadeiro de ricota foi a preferida, devido ao paladar 

brasileiro, acostumado ao sabor do brigadeiro tradicional. Ainda assim, 77 % dos provadores responderam 

que certamente comprariam, enquanto que somente 25 % afirmaram consumir sempre produtos à base de 

ricota, confirmando o resultado da preferência. 

. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

A substituição dos ingredientes tornou o brigadeiro mais saudável e menos calórico. O paladar 

brasileiro está acostumado com o sabor do brigadeiro tradicional, então a preferência quanto ao brigadeiro 

de creme de ricota, foi menor, porém o índice de aceitabilidade foi significativo. Os doces com ingredientes 

mais saudáveis e menos calóricos contribuem para melhoria da saúde e menor ganho de peso. 
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21% 

2% 

Pesquisa de Mercado 
Intenção de Compra 

Certamente compraria Talvez comprasse/ Talvez não comprasse Nunca compraria
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