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ANÁLISE SENSORIAL E ESTATÍSTICA NA ADIÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DA 
FARINHA DE BATATA-DOCE NA PRODUÇÃO DE PÃO FRANCÊS 

 
CAMILA PIRES CREMASCO GABRIEL

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO

        Uma das maneiras de auxiliar o aproveitamento de batata doce, produto que possui grande
produção e gera muitos descartes na região de Presidente Prudente, é processando-as em forma de 
uma farinha para que possa ser utilizada em padarias na fabricação do pão francês. O objetivo deste
trabalho foi realizar testes com a combinação das farinhas de batata doce e de trigo para a
fabricação de pães. Foram feitas 3 combinações para a fabricação do pão Frances, sendo: sem
utilização de aditivos (0%, 5%, 15%, 20% e 25%); com a utilização de aditivos e antioxidantes e
realização de testes experimentais. Para verificar tais combinações foi realizada uma análise
sensorial avaliando aparência, aroma, cor, maciez, textura e sabor. A utilização da farinha de batata-
doce para a produção do pão francês mostrou ter uma combinação eficiente até 10%, sendo que a
partir deste percentual alteraríamos o produto, saindo dos padrões de qualidade exigidos. 
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ANÁLISE DO PERFIL DO CONSUMIDOR DE LEITE NO MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO – SP 

 
GABRIEL BARBOSA SOARES
PAULO ROBERTO DA SILVA

        O presente trabalho pautou-se em busca de informações, com intuito de compreender o perfil
dos consumidores do segmento lácteo no município de Álvares Machado-SP, fornecendo elementos 
para análise e auxílio na tomada de decisões por empresas do segmento. Realizou-se pesquisa de 
marketing com os consumidores de leite do município, cujos resultados apontaram que o leite longa
vida integral de uma determinada marca, domina a maior parcela do mercado lácteo. Ressalta-se 
que ficou enfatizada a preocupação dos consumidores com a questão da segurança alimentar, dentre 
outras informações de grande relevância para o setor. Conhecendo os fatores de interferência para o
consumo de leite, foram propostas algumas ações, que colocadas em práticas, poderão proporcionar
melhoria do segmento no mercado. As informações obtidas podem ser consideradas de grande valia
para que as empresas conheçam seus consumidores e com isso disponibilizem seus produtos de
maneira mais adequada. 

 


