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BRASIL, R. V.; COSTA, T. V. M.; VINCIGUERRA, S. Desenvolvimento de tablete 

de frango com açafrão. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia 

de Alimentos, Universidade Federal de Goiás. 

 

RESUMO 

 

O açafrão, Curcuma longa L., é um vegetal de origem asiática, cujo cultivo destina-

se basicamente a produção de condimentos, devido à sua cor e sabor 

característicos. Tendo em vista, o açafrão como fonte de desenvolvimento de novos 

produtos para as indústrias alimentícias, o presente trabalho teve como objetivo 

desenvolver um tempero tipicamente goiano, o tablete de frango com açafrão, capaz 

de temperar pratos/comidas sem que se adicione qualquer outro tipo de tempero. 

Baseou-se o desenvolvimento em análise de tabletes industrializados e 

comercializados em grande escala nos sabores carne, galinha e legumes. O 

trabalho foi realizado em triplicata, e determinou-se pH, teor de umidade, atividade 

de água, cor, densidade sólida e os índices de absorção de água e solubilidade em 

água. Houve diferença significativa (p<0,05), entre o tablete desenvolvido e os 

comercializados, em praticamente todas as análises, com exceção de pH, atividade 

de água e cor. Pôde-se concluir que é possível desenvolver o tablete de frango com 

açafrão. Este pode contribuir satisfatoriamente para o preparo do prato galinhada, 

sendo uma forma mais prática e rápida de gerar uma refeição saborosa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A massificação e a uniformização generalizada dos alimentos que o mercado 

impõe, contrapõe-se, atualmente, com a crescente orientação da procura dos 

consumidores por produtos diferenciados. 

Essa diferenciação dos alimentos está diretamente relacionada à busca de 

praticidade, comodidade e qualidade nesses alimentos, já que os consumidores 

passaram a ser mais exigentes e terem menos tempo para a cozinha, nos preparos 

de refeições.  

Associa-se a esta mudança o aumento do poder aquisitivo do consumidor, 

que passou a defender seus direitos e exigir maior qualidade dos produtos; a 

estabilidade do crescimento populacional gerou núcleos familiares cada vez 

menores, sem disponibilidade de tempo para preparo de alimentos de forma 

tradicional; a mulher passou a dividir-se entre trabalho e as tarefas domésticas, 

necessitando de alimentos práticos, saudáveis e de rápido preparo; e os 

adolescentes e crianças estão entrando cada vez mais cedo no mundo do consumo, 

devido à falta de tempo dos pais. 

Portanto, o desenvolvimento de novos produtos, que facilitem e que acelerem 

o preparo de uma refeição, é uma opção de compra para quem deseja uma refeição 

prática e com sabor agradável. 

Os condimentos, que correspondem aos tipos gustativos tradicionais ao 

paladar, têm largo emprego nos alimentos e preparações de refeições, além de 

prolongar a estocagem de alimentos pela atividade bacteriostática e/ou bactericida, 

prevenindo o início da deterioração e, inclusive, o crescimento de microrganismos 

indesejáveis. Os temperos, obtidos por meio de um conjunto de condimentos, são 

empregados para fins sensoriais e proporcionam aos alimentos e bebidas certos 

aromas, cores e sabores desejados. Os tabletes mais vendidos comercialmente, nos 

sabores carne, galinha e legumes, ganham a preferência dos consumidores pela 

praticidade de utilização e o sabor agradável que confere aos alimentos. Além 

destes, novos tipos e sabores de temperos já prontos vêm ganhando mais espaço 

entre os consumidores. 

A cúrcuma é um condimento extraído da planta conhecida como açafrão 

(Curcuma longa L.). É muito utilizada na cozinha e tem objetivo de intensificar o 

sabor e a cor amarelo-alaranjada do alimento. Ela pode ser empregada em 



2 
 

diferentes pratos, como a galinhada, e combinado com outros ingredientes, pode 

gerar produtos mais temperados e saborosos. Desta maneira, o objetivo do presente 

trabalho foi desenvolver um tablete sabor frango com açafrão que possa temperar 

pratos/comidas, como a galinhada, sem que se adicione a mais qualquer tipo de 

tempero. 

 



3 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Comidas típicas 
 
Muitas vezes os termos gastronomia regional e pratos típicos, são usados 

amplamente e de forma pouco criteriosa. No que tange à gastronomia regional, tem-

se claro que, como em um primeiro momento (bem antes da abertura dos mercados 

internacionais e das facilidades de deslocamento de indivíduos e de produtos) a 

concepção de pratos e de outras iguarias estava limitada ao que se podia plantar e 

criar localmente, alguns sabores se tornaram marcantes, intimamente relacionados a 

regiões específicas. Da mesma forma, muitas técnicas culinárias nasceram como 

soluções para problemas práticos envolvendo a cocção e a transformação de alguns 

alimentos, iniciativas que terminaram por se cristalizar e caracterizar tais pratos 

(SANTOS, 2004). 

Considerando que “os alimentos e os manjares se ordenaram em cada região 

segundo um código detalhado de valores, de regras e de símbolos, em torno do qual 

se organiza o modelo alimentar de uma área cultural num determinado período”, 

pode-se pensar a partir daí a formação da gastronomia regional, aqui compreendida 

como o conjunto de saberes-fazeres que englobam ingredientes, técnicas culinárias 

e receitas que são dispostas em um panorama relativamente coerente, delimitado 

geograficamente e passível de ser reconhecido como tal (GIARD, 1994). 

O termo prato típico é ainda mais utilizando no contexto da atividade turística. 

Dentro do contexto da gastronomia regional nota-se que algumas iguarias terminam 

por se destacar e, marcadas por determinadas especificidades (combinação de 

ingredientes, técnicas de preparo ou serviço, por exemplo) que sobrevivem ao 

passar dos tempos, são adaptadas, mas mantêm uma essência passível de ser 

reconhecida. Esses pratos, comumente denominados pratos típicos, se ligam à 

história e ao contexto cultural de um determinado grupo, constituindo uma tradição 

que se torna símbolo de sua identidade. Os pratos típicos são entendidos, portanto, 

como elementos integrantes da gastronomia regional que emergem deste conjunto 

mais amplo por inúmeras razões (praticidade, associação com outra prática cultural, 

associação a determinadas celebrações) e podem ser consumidos simbolicamente, 

desde que o comensal possua conteúdos capazes de permitir tal experiência 

(MINTZ, 2001). 
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Os pratos típicos, desta forma, constituem uma “cozinha emblemática”, 

servindo para expressar identidades, sejam elas nacionais, regionais ou locais. Tem-

se, assim, o surgimento de pratos que, mais do que representantes de uma cozinha 

regional terminam por ser tão associados a determinados grupos que passam 

também a representá-los (MACIEL, 2004). 

 
2.2 Frango 

 
Os alimentos alternativos está em grande crescimento no mercado 

alimentício, e a carne de frango consegue uma das maiores taxas de avanço no 

mercado, associado ao seu alto valor nutricional. 

A carne de frango está cada vez mais presente na alimentação da população 

brasileira, devido à maior busca por dietas com carne branca e menor preço em 

relação à carne bovina, fato demonstrado pela evolução do consumo interno do país 

(NOTÍCIAS DE MERCADO, 2009). 

 Associado a isto, uma prática que vem ganhando espaço nas indústrias 

alimentícias, principalmente na área de temperos, é a liofilização de frango. Esta 

consiste na remoção do vapor de água diretamente de amostras congeladas e 

continuada secagem sob vácuo, até a produção de um material estável (ALCARDE 

& BASSO, 1997). Este processo trabalha congelando as amostras, passando-se 

então para a produção de vácuo e aumento gradativo da temperatura, reduzindo-se, 

deste modo, a pressão circunvizinha, o que permite à água congelada no material 

passar diretamente da fase sólida ao gás sem, entretanto, destruir-lhe as 

propriedades nutritivas pois mantém intacta as paredes celulares, que seriam 

destruídas na evaporação.  

O processo de liofilização caracteriza-se por permitir a redução da atividade 

de água (Aw) a níveis muito baixos, que inibem sensivelmente o desenvolvimento 

microbiano. Este processo de desidratação apresenta algumas vantagens sobre os 

demais métodos. Ele permite que a amostra permaneça com sua estrutura 

inalterada, haja facilidade de a trasformar em pó ou rehidratá-la, além de minimizar 

perdas na cor, aroma e gosto. Ambientalmente, a liofilização também apresenta 

vantagens pois o seu mecanismo de secagem apresenta reduzido impacto 

ambiental, pois água residual é baixa (1 a 3%) (MURGATROYD et al., 1997). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1cuo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evapora%C3%A7%C3%A3o
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2.3 Temperos e Condimentos 

 

Desde épocas pré-históricas o homem tem procurado realçar o sabor e a 

aparência de seus alimentos, mediante adição de substâncias. Além de realçar o 

sabor ou dar um gosto especial, muitas dessas especiarias e condimentos, ajudam 

na conservação dos próprios alimentos (VICENTE et al., 1996). Segundo a 

Resolução 12 de 30 de março de 1978 do Ministério da Saúde, condimentos ou 

temperos são produtos constituídos de uma ou diversas substâncias, de origem 

natural, com ou sem valor nutritivo nos alimentos com o fim de modificar ou realçar o 

seu sabor (BRASIL, 2005). 

Os condimentos utilizados como ingredientes no preparo de alimentos 

desempenham um papel importante em decorrência do aumento do consumo de 

produtos industrializados. A indústria alimentícia utiliza comumente condimentos 

preparados, prontos para uso, que podem ser obtidos pela simples mistura de 

substâncias naturais ou elaborados com a adição ou não de substâncias 

alimentícias. Esses condimentos apresentam-se em forma de pó, pasta ou molho, 

em emulsão ou suspensão (SÃO PAULO, 1978). 

Os condimentos têm largo emprego nos alimentos e preparações rotineiras. 

São exemplos de condimentos: sal, canela, alho, pimentas, coentro, salsa, louro 

manjericão, colorau entre outros. Os condimentos são usados individualmente ou de 

modo conjunto, dependendo da preferência. Individualmente, os condimentos 

correspondem aos tipos gustativos tradicionais ao paladar: doce, salgado, ácido e 

amargo e que em combinações entre si criam gostos mistos, aproximando aos dos 

sabores fundamentais.  Os temperos, que são conjuntos de condimentos, são 

utilizados pelas suas características sensoriais que proporcionam aos alimentos e 

bebidas certos aromas, cores e sabores desejados. Além disso, possuem 

propriedades alimentícias e terapêuticas (EVANGELISTA, 1992). 

Além de realçar o sabor e aparência dos alimentos, os condimentos possuem 

a finalidade de conservação, devido às suas propriedades antimicrobianas e 

antioxidantes (MORAIS et al., 2009). 

O uso de condimentos como conservante de alimentos é de grande interesse 

para os consumidores, pois não apresentam risco à saúde, mesmo quando 

empregados em quantidades relativamente altas. Admite-se a perspectiva e maior 

interesse ao uso de substâncias naturais presentes nos condimentos em 
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substituição aos aditivos sintéticos utilizados no processamento dos alimentos com a 

finalidade de conservação. (SAFFORD & GOODWIN, 1985). 

Existe uma variedade de temperos à base de galinha, carne de vaca, frango, 

bacon, costela, camarão e legumes. São encontrados na forma de pó, em pasta ou 

cremoso, embalado em vidros, envelopes, potes e sacos plásticos. Depois de 

dissolvidos em água quente, servem para preparar tabletes e muitas outras receitas, 

enriquecendo molhos e temperos de forma rápida e prática. 

Com a agitação da vida moderna, muitas  vezes as pessoas têm que ganhar 

tempo ao longo de seu dia. Logo, buscam formas de preparação de alimentos mais 

rápidas e práticas. Uma opção é a utilização de tabletes já prontos para serem 

empregados diretamente e sem adicional de qualquer outro tempero/condimento, 

gerando um prato prático e saboroso. 

 

2.3.1 Importância Sensorial  

 

Segundo Meilgaard, Civille & Carr (1991), a tendência do homem é apreciar 

os atributos de um alimento na seguinte ordem: aparência, aroma, consistência, 

textura e sabor. Atributos estes que determinam a intensidade e característica 

sensorial presente nas amostras são muito usados em novas formulações, no 

controle de qualidade e no teste de armazenamento como forma de contribuir para a 

qualidade do produto (FERREIRA, 2002). 

A utilização de condimentos tem-se difundido cada vez mais, por proporcionar 

um alimento com características sensoriais que agradam o paladar. Com esse 

intuito, e com base nas novas tendências dos consumidores por alimentos naturais, 

as indústrias vêm aumentando a utilização das especiarias (STEURER, 2008). 

 

2.3.2 Importância Microbiológica  

 

A indústria alimentícia visa a produção de alimentos que apresentem vida de 

prateleira longa e inocuidade com relação à presença de microrganismos 

patogênicos e suas toxinas. Os consumidores procuram alimentos de boa qualidade, 

livres de conservantes sintéticos e minimamente processados, porém com vida-útil 

longa (GOULD, 1995). 
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Os condimentos, do ponto de vista microbiológico, em contato com umidade e 

temperatura adequadas podem sofrer ataque de bolores; também podem conter 

grande quantidade de microrganismos que propiciam a deterioração do alimento ou 

mesmo acarretam moléstias ao consumidor, quando usados nos alimentos. E outros 

ainda, estimulam o metabolismo microbiano, tornando a alteração e/ou formação de 

toxinas mais rápida. No entanto, alguns apresentam atividade antimicrobiana, 

podendo ajudar a conservação de alimentos (INGRAM & SIMONSEN, 1980).  

Para obter condimentos com baixa, ou nenhuma contaminação, são utilizados 

tratamentos como moagem, esterilização a frio por irradiação, fumigação, tratamento 

térmico, associação de procedimentos como acidificação, salga e cocção entre 

outros (GERMANO & GERMANO, 2008). 

 

2.3.3 Comercialização 

 

No mercado de temperos é grande a variedade de produtos em pó, que 

servem para adicionar sabor antes, durante e após o preparo dos pratos.  A 

concorrência no mercado em expansão exige que as empresas ofereçam sempre 

novas alternativas para os consumidores. 

À primeira vista, o mercado de temperos parece ser pequeno, mas, olhando 

mais de perto, percebe-se que ele tem um grande potencial (MARA, 2008).  

O mercado de temperos secos é dominado por grandes empresas e o 

mercado consumidor que se resume às vendas em supermercados, restaurantes, 

mercearias e firmas responsáveis pela distribuição de alimentos. Além da 

diversificação de sabores, novos formatos e apresentações também são foco das 

principais empresas do setor. Estes produtos podem ser comercializados na forma 

de pó, sachês, cubos, em pequenos frascos de vidro e saquinhos plásticos. 

 

2.4 Açafrão 

 

O que utilizamos na nossa culinária conhecido como açafrão da terra 

(Curcuma longa L.) é uma herbácea perene, rizomatosa, pertencente à família 

Zingiberaceae e classificada como planta condimentar. O verdadeiro açafrão é 

extraído dos estigmas de flores de Crocus sativus, uma planta da família das 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estigma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crocus_sativus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
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Iridáceas. A variedade de Crocus sativus que se usa para extrair o açafrão é 

originária da região do mar Mediterrâneo. 

A parte utilizada para a produção do verdadeiro açafrão são os estigmas 

secos. Da sua raiz seca e moída se extrai o pó, conhecido simplesmente por 

açafrão, utilizado como condimento ou corante de cor amarela e brilhante. 

A curcumina é o principal corante presente nos rizomas da curcuma. Além de 

ser utilizada como corante e condimento, apresenta substâncias antioxidantes e 

antimicrobianas (ORSOLIN, 2009). Segundo Duarte et al. (1989), a cúrcuma 

constitui-se numa opção para o crescente mercado de aditivos naturais em 

alimentos. É um condimento de grande interesse na indústria de alimentos por poder 

substituir conservantes sintéticos (MAIA et al., 2004). 

Atualmente são três os produtos de cúrcuma disponíveis comercialmente: o 

pó de cúrcuma, a oleoresina de cúrcuma e o extrato de cúrcuma. O pó de cúrcuma 

consiste em raízes secas e moídas contendo cor e aroma. É utilizado em pastas de 

mostarda e em condimentos. Nessas aplicações o aroma característico da cúrcuma 

é desejável (PEREIRA & STRINGHETA, 1998). 

O açafrão é um dos temperos mais tradicionais da mesa brasileira e está 

associado aos momentos especiais saboreados em família. A utilização dos 

temperos é muito variável, ou seja, vão ao encontro dos hábitos e tradições das 

regiões. Este condimento ganha destaque em um prato típico goiano, a galinhada, 

uma combinação de arroz, frango (em pedaços cozido) e açafrão. Muitos 

profissionais da cozinha o utilizam para realçar o sabor do prato e intensificar sua 

cor. A proposta de inovação deste tempero decorre da praticidade que será levada à 

casa do consumidor, da redução de tempo no preparo dos alimentos, além do 

aroma, sabor e aspecto agradável que resultará na refeição. 

Assim, o desenvolvimento de um tablete de frango com açafrão, pode fazer 

com que o preparo de pratos, como a galinhada, seja mais prático e rápido, 

utilizando-se somente o tablete como tempero. A adição de frango liofilizado e em pó 

é um diferencial que pode ser acrescentado no tablete, gerando alimentos mais 

saborosos. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Irid%C3%A1ceas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frango
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2.5 Desenvolvimento de Novos Produtos 

 

Com o advento da globalização, e consequentemente a acirrada competição 

de mercados, as empresas buscam fatores que as diferenciem das demais. A busca 

incessante pela redução de custos, bem como a redução das margens de lucro a fim 

de se obter impacto em custos, não são mais componentes de diferenciação, visto 

que, não são vantagens sustentáveis ao longo do tempo (MONTEIRO & BARATA, 

2003).  

O desenvolvimento de produtos se tornou, junto com a possibilidade de 

integração desse processo por meio de tecnologia de informação, o foco da 

competição global. Essa área passou a se desenvolver mais rápido, mais 

eficientemente e mais efetivamente (MONTEIRO & BARATA, 2003). Portanto, a área 

de desenvolvimento da empresa deve trabalhar para alcançar as exigências dos 

consumidores de forma correta, com qualidade e em curto prazo. 

A nova competição passou a ser norteada por três forças maiores de acordo 

com Wheelwright & Clark (1992), surgidas nas últimas décadas, que são a 

globalização das economias mundiais, hoje associadas a blocos econômicos; a 

segmentação de mercados e surgimento de clientes mais exigentes e o 

desenvolvimento da tecnologia. Essas forças formam a combinação que colocou o 

desenvolvimento de novos produtos como foco da nova competição mundial. 

Conceitualmente, o desenvolvimento de produto é o processo de articulação 

das necessidades e oportunidades de mercado às possibilidades técnicas e 

organizacionais de uma empresa, no qual um conjunto articulado de funcionários de 

diferentes áreas transforma dados sobre oportunidade de mercado e possibilidades 

empresariais em bens e informações para a fabricação de um produto comercial 

(CHENG, 2000). 

O desenvolvimento de novos produtos (DNP) tem adquirido crescente 

importância nas empresas devido à acirrada concorrência e as demandas dos 

consumidores no mercado, que têm forçado a elevação dos padrões de excelência 

nos níveis de qualidade, preço e prazo de desenvolvimento, compatíveis às 

melhores práticas, que são internacionalizadas (SENHORAS et al., 2007). 

Porém, o desenvolvimento de produtos é um processo complexo e de 

natureza multidisciplinar, que exige uma estreita relação entre a administração da 

empresa, a equipe de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e os setores de marketing, 
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produção, compras, controle de qualidade e vendas, consumidores e fornecedores, 

para se obter o sucesso desejado (SENHORAS et al., 2007). 

O desenvolvimento de novos produtos é um processo que envolve desde a 

geração da ideia, (tomando por ponto de partida “as necessidades e desejos dos 

clientes”), passando à seleção dentre as apresentadas, buscando um conceito para 

o novo produto que estimule os consumidores potenciais a comprá-lo, selecionando 

estratégia compatível e analisando o projeto em função de metas de lucro da 

organização. Após estes passos, a empresa passa às fases de desenvolvimento do 

produto, teste no mercado e comercialização (KOTLER, 2000). 

Juran (1992) ressalta que o desenvolvimento do produto é um processo 

experimental de escolha de características do produto que respondem as 

necessidades do cliente. 

Desenvolver produtos é uma tarefa desafiadora da engenharia de alimentos. 

Melhorias nos processos e aumento nos rendimentos industriais podem implicar 

diretamente em alterações de ingredientes e modificações em produtos já 

existentes; por outro lado, lançar no mercado alimentos diferenciados que envolvam 

o consumidor em novas experiências sensoriais torna-se um desafio amplamente 

estudado (SCHUMACHER, 2008). 

O desenvolvimento de novos produtos é uma atividade de vital importância 

para a sobrevivência da maioria das empresas (BARBOZA et al., 2003). A 

renovação contínua de seus produtos é uma política generalizada no âmbito 

empresarial (PENNA, 1999). 

O desenvolvimento de produtos está em estreita relação com as 

necessidades e tendências ou modas de consumo da massa consumidora, o que 

traz como consequência a necessidade de respostas rápidas das indústrias de 

alimentos às mudanças do mercado consumidor (PENNA, 1999). Em virtude de 

fatores como o desenvolvimento tecnológico, crescimento da concorrência externa, 

licenciamento de marcas importadas, competitividade do setor e da exigência do 

consumidor que incorporou novos valores às suas preferências, as prateleiras dos 

supermercados recebem diariamente novos produtos (ATHAYDE, 1999). 

O consumidor tende a se tornar mais seletivo e exigente na hora de optar 

pelas marcas à sua disposição. Em virtude disso, as indústrias precisam inovar ou 

desenvolver produtos que antecipem essas necessidades para surpreender o 

consumidor e ganhar mercado na frente da concorrência (ATHAYDE, 1999). 
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Existem importantes vantagens na diferenciação de produtos através de 

marcas, patentes de desenho, sistemas de comercialização. Sob estas perspectivas 

de inovação, temperos já prontos para serem consumidos e que realcem o sabor do 

alimento ganham a preferência dos consumidores pela praticidade de utilização 

(BARBOZA et al., 2003). 

No desenvolvimento de um novo produto é imprescindível otimizar 

parâmetros, como forma, cor, aparência, odor, sabor, textura, consistência e a 

interação dos diferentes componentes, com a finalidade de alcançar um equilíbrio 

integral que se traduza em uma qualidade excelente e que seja de boa 

aceitabilidade (PENNA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados nos Laboratórios do Setor de Engenharia 

de Alimentos, da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, da Universidade 

Federal de Goiás, em Goiânia (GO).  

Na primeira fase do experimento, para obtenção de parâmetros importantes 

para o desenvolvimento do tablete de frango com açafrão, foram realizadas análises 

com os tabletes de carne, galinha e legumes de três diferentes marcas, disponíveis 

no mercado. Os tabletes foram adquiridos em um supermercado da cidade de 

Goiânia – GO.  

Na segunda fase do experimento, foram realizados testes de formulação do 

novo tablete de frango com açafrão, e posteriormente foram realizadas as mesmas 

análises feitas nos tabletes presentes no mercado, para posterior comparação. 

 

3.1 Desenvolvimento do tablete de frango com açafrão 

 

Foram testadas várias formulações do tablete de frango com açafrão, 

variando as concentrações dos ingredientes utilizados, quantidade de gordura, até 

atingir a formulação ideal que se aproximasse das características de um tablete de 

tablete comercializado. Buscou-se ainda características suficientes para temperar 

um prato (galinhada) sem que houvesse necessidade da adição de outros temperos 

em uma proporção de um tablete para cada xícara de arroz.  

Cada formulação foi testada com o preparo do arroz, verificando a cor e sabor 

ideais. 

 

3.2 Análises 

 

3.2.1 pH 

 

Para determinação do pH foram utilizadas as normas analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 1985) por meio de um pHmetro (Modelo Hanna Instruments HI 

9924) previamente calibrado a 25°C com soluções tampão padrão com pH 7,0 e 4,0. 

As amostras foram preparadas segundo a informação presente nos rótulos dos 

tabletes que sugere que a diluição de cada tablete (9,5 g) deve ser feita em 500 mL 
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de água quente. Após a diluição, esfriou-se a mistura até aproximadamente 24°C. 

Agitou-se o conteúdo para homogeneizar e realizou-se a leitura. 

 

 

3.2.2 Umidade 

 

A determinação de umidade dos tabletes foi realizada segundo a metodologia 

do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985). Pesou-se 2 g da amostra em cápsula de 

porcelana, previamente tarada. Aqueceu-se em estufa a 105°C durante 2 horas. 

Resfriou-se em dessecador até a temperatura ambiente. Pesou-se e repetiu-se a 

operação até peso constante. Determinou-se umidade a partir da equação 1. 

 

     

 

Onde: N = n° de gramas de umidade (perda de massa em g); 

P = n° de gramas da amostra. 

 

 

3.2.3 Atividade de água 

 

As leituras dos valores da atividade de água dos tabletes foram feitas 

utilizando o higrômetro AQUA-LAB, (modelo CX-2-T, fabricado por BrasEq). A 

medição dessa propriedade foi realizada em temperatura de 25°C. 

 

 

3.2.4 Cor 

 

A análise de cor das amostras de tabletes foi avaliada em colorímetro de 

bancada modelo Color Quest II, Hunter Lab. Os resultados foram expressos em 

valores L*, a*, b*, onde os valores de L* (luminosidade ou brilho) variam de preto (0) 

ao branco (100), os valores do croma a* variam do verde (-a*) ao vermelho (+a*) e 

os valores do croma b* variam do azul (-b*) ao amarelo (+b*). 
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3.2.5 Densidade 

 

A densidade (g/cm³) foi determinada a partir da conversão do volume 

específico. Determinou-se o volume dos tabletes com o suo de um paquímetro, 

medindo sua altura, largura e comprimento. A massa foi determinada em balança 

analítica. O volume específico foi calculado pela equação 2. Converteu-se a 

densidade, utilizando a equação 3. 

 

 

 

 

 

3.2.6 Interação do tablete com a água  

 

3.2.6.1 Índice de Absorção de água  

 

O Índice de Absorção de Água (IAA) foi determinado segundo metodologia de 

Anderson et al. (1969). Em um tubo de centrífuga, previamente tarado, foram 

colocados 2,5g de amostra e 30mL de água. Os tubos foram agitados por 30 

minutos em agitador mecânico e, em seguida, centrifugados a 4000 rpm por 10 

minutos. O líquido sobrenadante foi transferido, cuidadosamente, para cápsula de 

alumínio previamente tarada e levada para estufa a 105°C por 12 horas. O gel 

remanescente foi pesado e o IAA calculado conforme a equação 4 . 

 

 

Onde: IAA = índice de absorção de água (g gel/g de matéria seca); 

PRC – peso do resíduo de centrifugação (g); 

PA – peso da amostra (g) (base seca); 

PRE – peso do resíduo de evaporação (g). 
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3.2.6.2 Índice de Solubilidade em água  

 

O Índice de Solubilidade em Água (ISA) foi calculado pela relação entre o 

peso do resíduo da evaporação e o peso seco da amostra, conforme a equação 5. 

     
   

  
              

 

3.3 Análise Estatística 

 

As diferenças significativas (p<0,05) entre os tabletes do mercado (entre 

marcas em cada sabor e entre sabores em cada marca) e o tablete desenvolvido 

foram determinadas por análise de variância e as comparações entre os valores 

médios foram avaliadas pelo teste de Tukey.  

Em cada análise realizada foi utilizado um novo tablete, para não haver 

interferências de modificações que podem ocorrer com o tempo. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. 

As análises estatísticas foram realizadas usando o software SISVAR 5.3 

(FERREIRA, 2008). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Desenvolvimento do tablete de frango com açafrão  

 

Foi encontrada a formulação ideal do tablete de frango com açafrão para que 

fosse possível preparar o prato (galinhada) em uma proporção de um tablete para 

uma xícara de arroz. Com essa formulação não é necessário colocar qualquer 

tempero adicional para temperar a galinhada. Nessa formulação há açafrão, sal, 

cebola desidratada, alho desidratado, cebolinha desidratada, salsinha desidratada, 

pimenta calabresa, gordura vegetal, frango em pó, frango liofilizado, realçador de 

sabor, proteína de soja isolada e corante (amarelo ovo). 

Um diferencial desse tablete (Figura 1) é o frango liofilizado e o frango em pó. 

Em tabletes de galinha presentes no mercado, não há adição desses ingredientes. 

Os mesmos geram um sabor diferenciado de frango, proporcionando assim ao arroz 

um sabor mais característico de galinhada, mesmo sem a presença do frango em 

pedaços maiores. Na preparação do arroz o tablete, pôde-se observar os pequenos 

pedaços do frango liofilizado (Figura 2). 

 

 

Figura 1: Tablete de frango com açafrão. 
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Figura 2: Arroz preparado com o tablete de frango com açafrão. 

 

Os tabletes foram armazenados em temperatura ambiente, envoltos em papel 

alumínio, visando a semelhança de armazenamento dos tabletes vendidos no 

mercado. A massa de cada tablete foi fixada em 9,5 g, que é o mesmo de tabletes 

comercializados (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Embalagem dos tabletes de frango com açafrão. 

 

4.2 Comparação entre os tabletes disponíveis no mercado e o de frango 

com açafrão  

 

4.2.1 pH 

 

O pH é uma medida que expressa a intensidade da condição ácida ou básica 

de um determinado meio. É definido como o cologarítmo decimal da concentração 

efetiva ou atividade dos íons hidrogênio. O pH dos tabletes dos tabletes estudados 

estão representados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Comparação do pH dos tabletes de carne (1), galinha (2) e legumes (3) em três 

diferentes marcas (A, B e C) e do tablete de frango com açafrão (D). 

  A B C D 

1 6,103 ± 0,005 Aa 5,050 ± 0,010 Ba 4,883 ± 0,015 Ca 6,003 ± 0,037 A 

2 6,303 ± 0,015 Ab 6,566 ± 0,025 Bb 5,096 ± 0,015 Cb 6,003 ± 0,037 D 

3 6,196 ± 0,037 Aa 4,613 ± 0,023 Bc 4,660 ± 0,010 Bc 6,003 ± 0,037 D 

* letras maiúsculas diferentes na mesma linha significam diferenças significativas nas médias entre as marcas de 
um mesmo sabor (p<0,05); letras minúsculas diferentes na mesma coluna significam diferenças significativas nas 
médias entre os sabores de uma mesma marca (p<0,05) 

 

O valor de pH em relação aos tabletes de carne e galinha nas marcas já 

existentes, são todos diferentes significativamente. Nos tabletes de legumes, o único 

que se difere é o da marca A. 

Na marca A, o tablete de galinha é diferente significativamente dos demais. 

Tanto na marca B, como na C, os tabletes de carne, galinha e legumes são 

diferentes entre si. 

O novo tablete desenvolvido teve o valor de pH igual ao tablete do sabor 

carne da marca A. Para todos os outros apresentou uma diferença significativa. 

Esse pH do tablete de sabor carne da marca A já é bem aceito no mercado, com 

isso o novo tablete desenvolvido em termos de pH está em uma faixa de 

aceitabilidade. 

Os valores de  pH obtidos foram levemente ácidos, o que é normal para 

tabletes industrializados. A fermentação de componentes naturais ou de algum 

aditivo químico, pode influenciar na acidez de tablete. 

 

4.2.2 Umidade 

 

Os teores de umidade dos tabletes de carne, galinha e legumes de diferentes 

marcas e do tablete de frango com açafrão estão apresentados na Tabela 2. 

Todos os tabletes apresentaram baixo teor de umidade. Em relação aos 

tabletes de carne (1), houve diferença significativa somente na terceira marca em 

relação aos demais. Nos tabletes de galinha (2), houve diferença significativa 

(p<0,05) entre as marcas A e B, sendo a C igual às outras marcas. Nos tabletes de 

legumes (3), a diferença ocorrida foi a mesma comparada com os tabletes de carne. 
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Tabela 2: Comparação do teor de umidade (%) dos tabletes de carne (1), galinha (2) e 

legumes (3) em três diferentes marcas (A, B e C) e do tablete de frango com açafrão (D). 

 A B C D 

1 3,661 ± 0,405 Aa 3,066 ± 0,196 Aa 2,130 ± 0,046 Ba 4,055 ± 0,050 C 

2 2,900 ± 0,062 Ab 2,584 ± 0,161 Bb 2,735 ± 0,072 ABb 4,055 ± 0,050 C 

3 2,279 ± 0,250 Ac 2,386 ± 0,035 Ab 1,962 ± 0,077 Bc 4,055 ± 0,050 C 

* letras maiúsculas diferentes na mesma linha significam diferenças significativas nas médias entre as marcas de 
um mesmo sabor (p<0,05); letras minúsculas diferentes na mesma coluna significam diferenças significativas nas 
médias entre os sabores de uma mesma marca (p<0,05) 

 

O teor de umidade dos tabletes dos três diferentes sabores da marca A e da 

marca C foram diferentes significativamente. Na marca B, o teor de umidade foi 

diferente significativamente para o sabor carne (1), enquanto os sabores galinha (2) 

e legumes (3) são iguais estatisticamente. Já no tablete de frango com açafrão, 

houve diferença significativa quando comparado a todos os outros sabores de 

tablete. 

De acordo com o trabalho de Guimarães & Marquez (2002), o teor de 

umidade de tabletes de carne de duas diferentes marcas foi de 2,97% e 4,3%, 

respectivamente para as marcas A e B de seu estudo. Esses valores encontrados 

estão próximos dos analisados nas três diferentes marcas e do novo tablete do 

presente trabalho. 

De acordo com TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) 

(2006), a umidade de tablete de carne é de 2,9% e de tablete galinha de 3,4%. Os 

valores de umidade encontrados no tablete de carne variou de 2,130 a 3,661, e os 

de galinha de 2,584 a 2,900%. Portanto, os valores encontrados no trabalho não 

estão de acordo com o padrão. Deve-se levar em consideração o clima do Estado 

de Goiás que é mais seco que outros.  

A umidade do tablete de frango com açafrão foi de 4,005%. Essa umidade 

maior que os outros tabletes era esperada, pois ao realizar a formulação do novo 

tablete, observou-se que o mesmo estava mais úmido do que os encontrados no 

mercado. Provavelmente, na produção industrial deve ocorrer a utilização de menos 

ingredientes devido a um método de compressão do tablete mais eficiente (com 

máquinas) que dê para modelar os tabletes mais facilmente.  

Além disso, deve-se levar em conta o fato de que o tablete desenvolvido foi 

analisado logo após seu preparo, enquanto que os comercializados no mercado, já 

tinham algum tempo de prateleira, podendo diminuir sua umidade inicial. 
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O conhecimento do teor de umidade das matérias primas é de fundamental 

importância na conservação e armazenamento, na manutenção da sua qualidade e 

no processo de comercialização, visto que está relacionado com sua estabilidade, 

qualidade e composição, e pode afetar as seguintes características do produto: 

estocagem, embalagem e processamento.   

 

4.2.3 Atividade de Água 

  

Existe uma grande diferença entre umidade e atividade de água (Aw). A 

umidade, definida de forma simples, é toda a água presente em um determinado 

produto, já a atividade de água é toda a molécula de água livre dentro desta 

umidade. 

A análise de atividade de água foi realizada e seus valores para todos os 

tabletes estão descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Comparação da atividade de água dos tabletes de carne (1), galinha (2) e 

legumes (3) em três diferentes marcas (A, B e C) e do tablete de frango com açafrão (D). 

 A B C D 

1 0,549 ± 0,003 Aa 0,505 ± 0,005 Ba 0,465 ± 0,005 Ca 0,578 ± 0,017 A 

2 0,551 ± 0,002 Aa 0,457 ± 0,025 Bb 0,520 ± 0,006 Ab 0,578 ± 0,017 A 

3 0,420 ± 0,026 Ab 0,490 ± 0,003 Bab 0,486 ± 0,014 Ba 0,578 ± 0,017 C 

* letras maiúsculas diferentes na mesma linha significam diferenças significativas nas médias entre as marcas de 
um mesmo sabor (p<0,05); letras minúsculas diferentes na mesma coluna significam diferenças significativas nas 
médias entre os sabores de uma mesma marca (p<0,05) 

 

A atividade de água (Aw) de uma solução ou alimento pode ser definida como 

a relação entre a pressão de vapor da solução (P) e a pressão de vapor do solvente 

puro (Po). Quando não existe água disponível a medida da Aw será igual a zero 

sendo o máximo de Aw igual a 1,000 (teor encontrado em amostras constituídas em 

sua totalidade por água) (BOLETIM, 2007). 

A maioria dos microrganismos que causam deterioração possui dificuldade de 

se desenvolver em produtos com Aw inferiores a 0,90. O crescimento de leveduras e 

fungos cessa em Aw abaixo de 0,85 e 0,70 respectivamente. Pode-se considerar um 

alimento estável geralmente quando a atividade de água é inferior a 0,60 sendo 

esses alimentos classificados como desidratados (LABUZA, 1980). 
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Os valores de atividade de água apresentados na Tabela 3 mostram que os 

tabletes analisados e o tablete desenvolvido são estáveis, ou seja, não favorecem o 

crescimento de leveduras e microrganismos. 

O teor de atividade de água para os tabletes de carne já existentes no 

mercado foram todos diferentes significativamente (p<0,05).  Para os tabletes de 

galinha, a marca B é a que se difere significativamente das outras duas. Nos 

tabletes de legumes, a marca A é diferente significativamente das B e C, que são 

semelhantes. 

Na marca A, o tabletes de legumes se difere do de carne e galinha, sendo 

estes iguais estatisticamente. Na marca B, o tablete de legumes é semelhante ao de 

carne e ao de galinha, sendo estes últimos diferentes entre si significativamente. Na 

marca C, o tablete de galinha é diferente significativamente dos tabletes de carne e 

legumes, que são semelhantes. 

Para o novo tabletes de frango com açafrão, os valores de atividade de água 

foram iguais significativamente a marca A para os sabores de carne e de galinha. 

Assim, o tablete desenvolvido apresenta parâmetros de atividade de água aceitáveis 

para o mercado consumidor. 

 

4.2.4 Cor 

 

Os parâmetros de cor (L*, a* e b*) dos diferentes tabletes de carne (1), 

galinha (2) e legumes (3) e o de frango com açafrão (D) estão descritos na Tabela 4. 

Os tabletes estão apresentados na Figura 4, onde há os tabletes de carne (1), 

galinha (2) e legumes (3) em três diferentes marcas (A, B e C) e o tablete de frango 

com açafrão (marca D). 
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Tabela 4: Comparação dos parâmetros L*, a* e b* da cor de tabletes de carne (1), galinha 

(2) e legumes (3) em três diferentes marcas (A, B e C) e do tablete de frango com açafrão 

(marca D). 

  A B C D 

 1 33,747 ± 0,498 Aa 33,477 ± 1,150 Aa 39,493 ± 0,254 Ba 48,425 ± 0,654 C 

L* 2 47,607 ± 1,233 Ab 49,623 ± 0,590 Bb 50,323 ± 0,590 Bb 48,425 ± 0,654 A 

 3 46,893 ± 1,001 Ab 47,533 ± 0,770 Ab 60,590 ± 0,645 Bb 48,425 ± 0,654 A 

 1 13,447 ± 0,375 Aa 9,503 ± 0,188 Ba 8,260 ±0,125 Ca 9,633 ± 0,377 B 

a* 2 8,223 ± 0,176 Ab 4,007 ± 0,430 Bb 5,507 ± 0,076 Cb 9,633 ± 0,377 D 

 3 8,727 ± 0,183 Ab 5,117 ± 0,339 Bc 0,380 ± 0,173 Cc 9,633 ± 0,377 A 

 1 16,007 ± 0,841 Aa 14,327 ± 0,472 Ba 14,740 ± 0,234 Ba 30,295 ± 0,474 C 

b* 2 29,680 ± 1,260 ABb 28,383 ± 0,287 Bb 29,750 ± 0,544 Ab 30,295 ± 0,474 A 

 3 28,813 ± 0,785 Ab 34,473 ± 1,100 Bc 39,237 ± 0,762 Cc 30,295 ± 0,474 A 

* letras maiúsculas diferentes na mesma linha significam diferenças significativas nas médias entre as marcas de 
um mesmo sabor (p<0,05); letras minúsculas diferentes na mesma coluna significam diferenças significativas nas 
médias entre os sabores de uma mesma marca (p<0,05) 

 

 

A Tabela 4 mostra que para no parâmetro L* (varia de preto - 0 a branco - 

100) os valores obtidos eram os valores esperados. Como observado, o tablete de 

carne possui uma diferença significativa entre o tablete de galinha e de legume para 

todas as marcas, por possuir uma tonalidade muito mais escura que os demais. 

 

 

Figura 4: Tabletes comercializados e do tablete de frango com açafrão. 

 

Nos cromas a* (varia do verde ao vermelho) e b* (varia do azul ao amarelo) 

houve diferença entre todos os sabores dentro de uma mesma marca para B e C. 

     A                   B                  C                D 

1 

 

2 

 

3 
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Apenas a marca A mostra uma igualdade entre os sabores galinha e legume para 

esses parâmetros. Para diferentes marcas comparando um mesmo sabor houve 

uma diferença significativa entre quase todas as marcas entre todos os parâmetros. 

Em relação ao novo tablete de frango com açafrão, para o parâmetro L*, 

houve diferença significativa (p<0,05) em relação aos tabletes de carne, o que não 

ocorreu na comparação dos tabletes de galinha e legumes. Para o parâmetro a*, 

houve diferença significativa em todas as marcas somente para o sabor galinha. No 

parâmetro b*, houve semelhança para tabletes de galinha (marca A e C) e legumes 

(marca A). 

Pôde-se observar que no novo tablete desenvolvido, a cor amarela estava 

bem acentuada devido aos ingredientes açafrão e corante amarelado que foram 

utilizados. O parâmetro b* é o representante desta cor e em comparação aos outros 

tabletes de galinha, esse parâmetro foi maior em todas as marcas. 

 

4.2.5 Densidade 

 

Os valores de densidade sólida (g/cm3) dos tabletes do estudo estão 

dispostos na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Comparação da densidade sólida (g/cm3) dos tabletes de carne (1), galinha (2) e 

legumes (3) em três diferentes marcas (A, B e C) e do tablete de frango com açafrão (D). 

  A B C D 

1 1,481 ± 0,021 Aa 1,430 ± 0,076 Aab 1,315 ± 0,009 Ba 1,002 ± 0,026 C 

2 1,545 ± 0,046 Aa 1,521 ± 0,052 Aa 1,399 ± 0,026 Bb 1,002 ± 0,026 C 

3 1,480 ± 0,060 Aa 1,349 ± 0,027 Bb 1,321 ± 0,023 Ba 1,002 ± 0,026 C 

* letras maiúsculas diferentes na mesma linha significam diferenças significativas nas médias entre as marcas de 
um mesmo sabor (p<0,05); letras minúsculas diferentes na mesma coluna significam diferenças significativas nas 
médias entre os sabores de uma mesma marca (p<0,05) 

 

A partir da Tabela 5, pode-se observar que não houve diferença significativa 

de densidade entre os tabletes da marca A. Na marca B, o tablete de carne (1) é 

semelhante ao de galinha (2) e ao de legumes (3), mas esses últimos são diferentes 

entre si. Na marca C, carne e legumes são iguais, se diferindo do tablete de galinha. 

Em relação ao novo tablete desenvolvido, ele se difere significativamente 

comparado aos de carne de todas as marcas, assim como comparado aos de 

galinha e legumes. 
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Pôde-se observar que a densidade do tablete de frango com açafrão é menor 

que a de todos os outros. Isso pode ser explicado devido à medição que foi feita no 

tablete de frango com açafrão. Foi realizada uma padronização de 9,5 g em cada 

tablete. Foi observado que nos tabletes comercializado, essa massa varia muito, 

chegando em até 1 g a mais do que é apresentado no rótulo. Assim, como a 

densidade é calculada pela razão de massa e volume, é esperado que as 

densidades dos tabletes comercializados sejam maiores. 

A qualidade dos produtos alimentícios pode ser avaliada medindo suas 

densidades. Dados de densidade de alimentos são necessários em processos de 

separação, como centrifugação e decantação e processos pneumáticos e hidráulicos 

de transporte de pó e partículas (SAHIN & SUMNU, 2005). 

 

4.2.6 Interação do tablete com a água 

 

4.2.6.1 Índice de Absorção de água  

 

O índice de absorção de água dos tabletes foi calculado e está representado 

na tabela a seguir (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Comparação do índice de absorção de água dos tabletes de carne (1), galinha (2) 

e legumes (3) em três diferentes marcas (A, B e C) e do tablete de frango com açafrão (D). 

  A B C D 

1 0,612 ± 0,002 Aa 0,606 ± 0,004 Aa 0,705 ± 0,005 Ba 1,481 ± 0,144 C 

2 0,834 ± 0,010 Ab 0,771 ± 0,005 Bb 0,810 ± 0,125 Bb 1,481 ± 0,144 C 

3 0,718 ± 0,211 Aa 0,726 ± 0,133 ABb 0,742 ± 0,108 Ba 1,481 ± 0,144 C 

* letras maiúsculas diferentes na mesma linha significam diferenças significativas nas médias entre as marcas de 
um mesmo sabor (p<0,05); letras minúsculas diferentes na mesma coluna significam diferenças significativas nas 
médias entre os sabores de uma mesma marca (p<0,05) 

 

O índice de absorção de água (IAA) indica a quantidade de água absorvida 

pelos grânulos de amidos de uma determinada amostra submetida a um tratamento 

térmico (ANDERSON et al.,1969). 

Segundo Colonna et al. (1984) o índice de absorção de água (IAA) está 

relacionado à disponibilidade de grupos hidrofílicos (–OH) em se ligar às moléculas 

de água e à capacidade de formação de gel das moléculas de amido. 
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Para o índice de absorção de água entre os sabores de carnes nas marcas já 

existentes, houve diferença significativa apenas para a marca C. No sabor galinha a 

diferença significativa foi para a marca A, sendo a marca B e C iguais. Para o tablete 

de sabor legume houve diferença significativa entre os tabletes de marca A e C, 

sendo a marca B igual à marca A e C. 

Dentro de uma mesma marca para sabores diferentes os tabletes de legumes e 

carne foram iguais significativamente para as marcas A e C. Já para a marca B a 

igualdade foi entre os tabletes de sabores de galinha e legume. 

Para o novo tablete desenvolvido a diferença foi significativa entre todas as 

marcas e para todos os sabores. O índice de absorção de água para o tablete de 

frango com açafrão é mais alto do que o índice dos tabletes já existentes, este fato 

pode estar relacionado com a quantidade de proteína utilizada para o 

desenvolvimento do tablete, a qual absorve em torno de 232% de água, valor 

relativamente alto comparado ao amido, que absorve cerca de 65% de água 

(WALLY 2007). 

 

4.2.6.2 Índice de Solubilidade em água 

 

O índice de solubilidade de água dos tabletes está apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Comparação do índice de solubilidade em água dos tabletes de carne (1), galinha 

(2) e legumes (3) em três diferentes marcas (A, B e C) e do tablete de frango com açafrão 

(D). 

 

A B C D 

1 24,635 ± 1,714 Aa 22,654 ± 1,253 Aa 18,298 ± 1,047 Ba 15,817 ±1,246 C 

2 20,235 ± 1,090 Ab 20,744 ± 1,271 Ab 21,673 ± 3,057 Bb 15,817 ±1,246 C 

3 23,150 ± 1,449 Aa 20,541 ± 1,805 Ba 20,246 ± 1,273Bb 15,817 ±1,246 C 
* letras maiúsculas diferentes na mesma linha significam diferenças significativas nas médias entre as marcas de 
um mesmo sabor (p<0,05); letras minúsculas diferentes na mesma coluna significam diferenças significativas nas 
médias entre os sabores de uma mesma marca (p<0,05) 

 

O índice de solubilidade em água (ISA) indica a intensidade do tratamento 

térmico e conseqüente desramificação da estrutura amilácea (ANDERSON et al. 

1969).   

Além da gelatinização do amido, que resulta na liberação da amilose e 

amilopectina de seus grânulos, poderá ocorrer também a dextrinização dos 
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componentes do amido e outras reações que conduzem à formação de compostos 

de baixo peso molecular, que irão influir no ISA (GUTKOSKI, 1997). 

O ISA expressa a porcentagem da matéria-prima seca recuperada após 

evaporação do sobrenadante da determinação de absorção de água, permitindo 

verificar o grau de severidade do tratamento, em função da degradação, 

gelatinização, dextrinização e conseqüente solubilização do amido (CARVALHO, 

ASCHERI & CAL-VIDAL, 2002). 

Para os tabletes com sabor carne e os de sabor galinha, de diferentes 

marcas, a diferença significativa foi na marca C, já no tablete de legumes os valores 

apresentam igualdade na marca C e B e apresenta diferença significativa entre na 

marca A. 

Na mesma marca porem para sabores diferentes, as marcas A e B apresenta 

igualdade entre os tabletes de sabor carne e legumes. Para a marca C os sabores 

carne e galinha apresentam diferença significativa, porem o sabor galinha não 

apresentam diferença ao sabor legumes. 

O tablete desenvolvido apresentou diferença significativa entre todas as 

marcas e sabores já existentes no mercado, isso por que o índice de solubilidade em 

água para esse novo tablete foi menor. 

Para o índice de solubilidade em água (ISA) observa-se pelos coeficientes 

apresentados na Tabela 7 que a presença da proteína de soja, contribuiu com 

significância para diminuir este parâmetro no novo tablete. 

O conteúdo de proteína pode afetar o ISA. Pois, segundo Gujska & Khan 

(1991), à medida que aumentava a quantidade de proteína, diminuiu o ISA, 

mostrando a desnaturação e a insolubilização da fração protéica. 

Conforme Bhatnagar & Hanna (1994), o decréscimo do ISA ocorreu por causa 

da insolubilização da amilose complexada com o lipídio e também pela degradação 

diminuída de amilopectina, devido ao efeito lubrificante do lipídio. 

Tang & Ding (1994) também verificaram que o ISA aumentou notavelmente 

com a diminuição do conteúdo de umidade. 

O aumento do ISA se deve, provavelmente, à fragmentação do amido, 

aumentando a quantidade de sólidos solúveis presentes. Também deve-se levar em 

conta que a desnaturação de proteína pode favorecer a reações que, por 

conseqüência, propicia a formação de agregado, diminuindo o seu ISA. 
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Assim, observou-se que houve diferença significativa (p<0,05), em relação ao 

tablete desenvolvido e os comercializados, em praticamente todas as análises, com 

exceção de pH, atividade de água e cor que obtiveram semelhanças em pelo menos 

um sabor de uma marca estudada. 

Na maioria dos parâmetros (análises) estudados, não houve padronização 

das marcas de tabletes de tabletes de carne, galinha e legumes comercializados no 

mercado. 

De acordo com as características observadas no tablete desenvolvido, há a 

tendência do mesmo ser bem aceito pelo o consumidor. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Depois de analisar os tabletes comercializados e entender suas 

características, foi possível desenvolver o tablete de frango com açafrão com êxito. 

O desenvolvimento desse tablete pode contribuir satisfatoriamente para o preparo 

do prato galinhada e possivelmente até outros, sendo uma forma mais prática e 

rápida de preparar uma refeição saborosa.  
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