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Introdução 
 A palma forrageira (Opuntia fícus indica) é uma cactácea originária do continente mexicano, estando distribuída 

principalmente nos trópicos. Esta cactácea se estabeleceu no semiárido nordestino, principalmente no setor pecuário, 

entretanto, possui um grande potencial para ser utilizada na alimentação humana, produzindo frutos e verduras para o 

consumo humano [1].  

Também conhecido como figo-da-índia, o fruto da palma, é um fruto grande, amarelo, e com espinhos, possui 

elevado valor nutritivo, sendo rico em vitaminas, principalmente A e C [2]. A sua utilização como matéria-prima 

alimentícia pode dar origem a uma grande quantidade de produtos, a exemplo de xaropes, frutas secas, cristalizadas, 

geleias, doces e vinhos [3] 

 Diversos fatores afetam a qualidade da vida moderna, de forma que a população deve conscientizar-se da 

importância de alimentos contendo substâncias que auxiliam a promoção da saúde. Segundo Brasil [4] queijo petit 

suisse é um queijo de altíssima umidade não maturado, a ser consumido fresco, obtido por coagulação do leite com 

coalho e/ou de enzimas específicas e/ou de bactérias específicas. A possibilidade da adição de bactérias ao queijo petit 

suisse favorece então o consumo de alimentos enriquecidos com compostos ativos fisiologicamente – probióticos, ou 

seja, microrganismos vivos administrados em quantidades adequadas [5]. 

 Assim, objetivou-se neste trabalho elaborar queijo petit suisse adicionado da polpa do figo-da-índia e posteriormente 

avaliar sua aceitação sensorial e intenção de compra. 

 

Material e métodos 
Para o preparo da polpa selecionou-se frutos sadios e maduros da palma forrageira obtidos no município de 

Guanambi – BA. Após a seleção foi feita a remoção de espinhos e sanitização. O queijo tipo quark – massa base – foi 

desenvolvido experimentalmente no setor de Laticínios do Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi. Onde, 

inicialmente o leite pasteurizado foi transferido para um recipiente e aquecido até atingir 37°C, recebendo em seguida 

cloreto de cálcio (2,5 g/10L de leite); homogeneizado e adicionado à cultura probiótica (Lactobacillus acidófilos) e a 

cultura starter (S. thermophilus) diretamente ao leite, seguindo de uma nova homogeneização. Aguardou-se até atingir 

pH 6,3 quando o coagulante de origem bovina – seguindo orientação do fabricante (Bela Vista Produtos Enzimáticos 

Indústria e Comércio) – previamente diluído em água fervida e resfriada, foi adicionado numa proporção (25ml/50 L de 

leite). Seguiu-se uma nova etapa de homogeneização, aguardou a coagulação, quando então a coalhada foi cortada. 

Transferiu-se a coalhada para sacos de algodão esterilizados e procedeu-se à dessoragem. Em seguida o produto obtido 

foi embalado a vácuo e armazenados à 4±1°C. 

As formulações do queijo petit suisse foram realizadas de acordo com a tabela 1, a mistura do queijo tipo quark, do 

creme de leite e do açúcar até a completa homogeneização, em seguida o produto recebeu a polpa do fruto da palma 

(pasteurizada a 85°C/20 minutos) e resfriada. Homogeneizou-se mais uma vez e o produto foi transferido para potes 

individuais e armazenado à 4°C em refrigerador até o momento das análises. Dois ensaios foram desenvolvidos F1 e F2, 

sendo que F1 foi ensaio-controle.  

 

Tabela 1- Ingredientes empregados para formulação do queijo petit suisse e suas respectivas quantidades 

Ingredientes (%) F1 F2 

Queijo quark 65 55 

Polpa 10 20 

Açúcar 10 10 

Creme de leite 15 15 
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ANÁLISE SENSORIAL 

A análise sensorial procedeu-se no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano – Campus Guanambi. O queijo petit suisse produzido foi submetido ao teste de 

preferência utilizando a escala hedônica de 9 pontos, além de também avaliar à intenção de compra. As amostras foram 

servidas a temperatura média de 4°C para um grupo de 60 provadores não treinados, entre professores, alunos e 

servidores do IF Baiano – Campus Guanambi. As duas amostras foram codificadas com números de três dígitos e 

apresentados em copos descartáveis brancos de 50 mL. As amostras queijo petit suisse foram apresentadas de forma 

aleatória, de modo que ambas não apareceram na mesma sequência para os provadores. 

 

Resultados e Discussão  
A figura 1 mostra os resultados do teste de aceitação. Observa-se que as formulações do queijo petit suisse 

apresentaram um índice satisfatório pelos consumidores, sendo que ambas as formulações atingiram aproximadamente 

75% dos provadores marcando entre as opções “gostei extremamente” a “gostei ligeiramente”, desse modo, é possível 

verificar que ambas as formulações agradaram os consumidores.  

 O índice de rejeição da formulação F1 foi maior que o da formulação F2, sendo aproximadamente 18,5% e 14% 

respectivamente. Vale, ainda, ressaltar que a formulação F1 mesmo obtendo diferença significativa em relação à 

porcentagem de preferência (F1: 37%b; F2: 63%a) esta mesma não apresentou diferença significativa em relação ao 

escore atribuído na escala hedônica, isto ocorreu devido à grande proximidade das notas atribuídas pelos provadores 

não treinados. De acordo com Nunes et al. [6] a fabricação do iogurte adicionado da polpa do fruto da palma constitui 

uma das possibilidades de explorar a potencialidade desse fruto com intuito de agregar valor a este, visto que os 

resultados encontrados demonstraram que o iogurte pode ser comercializado com perspectiva de sucesso devido ao alto 

índice de aceitação global pelos consumidores.  

Em relação à intenção de compra (figura 2), observa-se que a formulação F2 alcançou maior porcentagem do que a 

formulação F1 (Figura 4), entretanto a desigualdade encontrada podem ser considerada insignificante diante da pequena 

diferença entre os valores, estes corroboram com valores já encontrados no teste de aceitação, ou seja, confirma o 

satisfatório índice de aceitação pelos provadores. Os valores encontrados são bastantes satisfatórios, visto obteve-se um 

elevado percentual de intenção de compra para ambas as formulações, sugerindo-se, assim, que o produto final pode ser 

uma boa alternativa para difusão do fruto pouco conhecido e valorizado.  De acordo com Nunes et al. [3] a intenção de 

compra do iogurte do fruto da palma atingiu 86,2% dos provadores e houve grande procura para aquisição do produto. 

 

Conclusão 
Os resultados encontrados permitem concluir que o queijo petit suisse elaborado com adição da polpa do fruto da 

palma mostrou-se como um produto atraente, apresentando grande potencial mercadológico, visto que os resultados da 

análise sensorial apresentaram satisfatórios índices de aceitação pelos provadores e de intenção de compra, tornando-se 

então uma boa alternativa para difusão do fruto pouco conhecido e valorizado na região. 
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Figura 1- Histograma dos resultados da análise sensorial do queijo petit suisse com polpa do fruto da palma em relação 

o escore atribuído na escala hedônica para a aceitação (9= gostei extremamente e 1= desgostei extremamente). 

 

 
Figura 2- Porcentagem de intenção de compra do queijo petit suisse com polpa do fruto da palma forrageira 


