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1. RESUMO  

A cúrcuma é uma especiaria que apresenta atividade antioxidante e anti-

inflamatória, como forma de estimular seu consumo o presente trabalho empregou 

esse condimento na elaboração de uma bebida funcional e realizou testes de 

composição química e sensoriais para avaliar sua aceitação. Os resultados 

indicaram que o produto obtido apresentou composição centesimal adequada, e boa 

aceitação sensorial. 

2. INTRODUÇÃO 

 Curcuma longa L. pertence à família das Zingiberaceae, amplamente 

distribuída nas regiões de clima tropical e subtropical em todo mundo, tem sido 

continuamente utilizada com um tempero aromático, com diversas proriedades 

propriedades. O pigmento amarelo da cúrcuma, conhecido como curcumina, possui 

uma coloração amarela, isolado no século 19, tem sido relacionado com a atividade 

anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana (Araújo e Leon, 2001). 

 A aplicação comercial desse produto pode estar relacionada à indústria 

farmacêutica, na área de cosmética, têxtil, e alimentícia. Além disso, o açafrão pode 

ser utilizado para diminuir os níveis de colesterol no sangue, inibir a formação de 

coágulos e aliviar os sintomas de tensão pré-menstrual (Fanaei et. al, 2016). 

 Recentemente o mercado de alimentos funcionais tem investido em bebidas 

funcionais, nesse contexto a cúrcuma foi submetida à determinação da composição 

centesimal e empregada para elaboração de uma bebida com apelo funcional, tendo 

como objetivo aumentar o consumo desse produto.  

3. OBJETIVOS 

 O objetivo do presente trabalho foi elaborar uma bebida funcional contendo 

cúrcuma, e avaliar sua aceitação sensorial. 

4. METODOLOGIA  

 A cúrcuma foi obtida no comércio varejista da cidade de São Paulo, SP, 

encaminhada para o laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas da 

Universidade Anhembi Morumbi. Para obter os dados de composição, o teor de 

umidade, resíduo mineral fixo (cinzas) e a proteína (N x 6,25) foram determinados de 

acordo com os métodos descritos pela AOAC (1990). Os lipídeos totais foram 



determinados pelo método de Bligh e Dyer (1959). Os carboidratos foram 

determinados por diferença. 

 A bebida foi elaborada no Centro Gastronômico da Universidade Anhembi 

Morumbi, com os seguintes ingredientes: Leite 80%, Açúcar Mascavo 15%, Açafrão 

da terra 10%, Goma Xantana 2% e Canela1%.  

 As amostras da Bebida foram submetidas à análise sensorial, para teste 

afetivo, de forma individual, temperatura ambiente e sob luz natural. A equipe de 

provadores foi composta por alunos de graduação do curso de Nutrição do 3o. 

semestre. 

 As amostras foram servidas em pequenas porções individuais. Foi solicitado 

que os provadores expressassem sua opinião de acordo a escala hedônica para 

registro da intensidade dos atributos. Também foi solicitados o registro da intenção 

de compra. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 A composição da cúrcuma e da bebida funcional está apresentada na tabela 

abaixo, com baixo teor de lipídeos, e demais componentes esperados para esse tipo 

de produto. 

Tabela 1: Composição centesimal da cúrcuma e da bebida à base de cúrcuma. 

% Umidade Cinzas Lipídeos Proteína Carboidratos 

Cúrcuma 6,5 3,4 2,6 5,2 82,2 

Bebida funcional 60,4 2,0 3,8 3,6  30,19 

 Fonte: próprio autor 

 A avaliação sensorial indicou uma boa aceitação do produto, as notas mais 

baixas foram em relação à textura e a cor, itens facilmente ajustáveis com a 

alteração da concentração do espessante. A figura 1 mostra o perfil de aceitação 

obtido no teste: 

Figura 1 - Perfil de aceitação da bebida funcional de açafrão por provadores não 

treinados 



  
   Fonte: Próprio autor 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Desenvolveu-se uma formulação de bebida láctea funcional  com uso de 

açafrão como ingrediente principal, afim de enfatizar suas propriedades 

antiinflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas. Foi encontrado valor calórico médio 

122,73 kcal/117ml, que é compatível com valores calóricos de bebidas lácteas 

existentes no mercado. Em relação às características sensoriais avaliadas por adultos 

em teste afetivo, notou-se que a inserção do açafrão, não influenciou a aceitabilidade 

da bebida, porém em relação à textura e cor, há necessidade de ajuste nas 

quantidades de espessante e açafrão. De um modo geral a aceitabilidade do produto 

foi satisfatória, indicando que o produto desenvolvido, apresenta potencial para 

inclusão no mercado de bebidas funcionais. 

Seguem os gráficos das notas obtidas em escala hedônica e de possibilidade de 

compra do produto. 
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