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Resumo: A quirera é o subproduto a partir do processamento de arroz. Contudo, em função de 

suas propriedades nutricionais, esses grãos quebrados após a etapa do polimento, podem ser 

utilizados na elaboração de alimentos humanos, como a bebida de arroz. Podendo-se transformar 

em um produto não alergênico, não tóxico para portadores de doença celíaca, usado como 

substituto do trigo na elaboração de produtos sem glúten, além de chamar a atenção devido ao 

seu potencial de mercado. O presente trabalho, teve como finalidade elaborar bebidas mistas à 

base de extrato hidrossolúvel de quirera de arroz, com adição de suco de mangaba e abacaxi, 

como uma forma de acrescentar valor nutricional. Foram realizadas 4 formulações variando-se 

extratos hidrossolúvel de quirera de arroz, mangaba, abacaxi e açúcar e utilizando como 

conservantes benzoato de sódio e ácido cítrico. Foram utilizados 100 provadores não treinados 

que avaliaram em uma escala de nove pontos os atributos: aparência, aroma, sabor, doçura, 

consistência, impressão global e intenção de compra (escala de 3 pontos). Analisou-se que duas 

das amostras tiveram boa aceitação sensorial sendo a formulação com maiores concentrações de 

mangaba e abacaxi que se destacou na intenção de compra. Nos parâmetros analisados, os 

sólidos solúveis variaram de 8 a 11,2 °Brix, Vitamina C de 12,5 a 25 mg e acidez titulável baixo. 

Conclui-se que o extrato hidrossolúvel de quirera de arroz com adição mista de mangaba e 

abacaxi, pode vir a ser um produto valioso no mercado, visto que as características sensoriais 

foram positivas. 

Palavras-chave: sucos, subproduto, frutas. 

 

SENSORY EVALUATION OF MIXED DRINKS ON THE BASIS OF HYDROSOLUBLE 

EXTRACT FROM RICE CHEESE WITH MANGABA AND PINEAPPLE ADDICTION 

 

Abstract: The cherry is the by-product from the processing of rice. However, because of their 

nutritional properties, these broken grains after the polishing step can be used in the preparation 

of human foods, such as rice drink. It can become a non-allergenic product, non-toxic to celiac 

disease, used as a substitute for wheat in the production of gluten-free products, and draw 

attention due to its market potential. The present work had the purpose of elaborating mixed 

drinks based on water soluble rice extract, with addition of mango juice and pineapple as a way of 

adding nutritional value. Four formulations were made by varying water-soluble extract from 
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rice, mango, pineapple and sugar cherries and using as preservatives sodium benzoate and citric 

acid. A total of 100 untrained tasters evaluated the attributes: appearance, aroma, taste, 

sweetness, consistency, overall impression and purchase intent (3-point scale) on a nine-point 

scale. It was analyzed that two of the samples had good sensory acceptance being the formulation 

with higher concentrations of mangaba and pineapple that stood out in the intention to buy. In the 

analyzed parameters, soluble solids ranged from 8 to 11.2 ° Brix, Vitamin C from 12.5 to 25 mg 

and low titratable acidity. It was concluded that the water-soluble rice extract of rice with mixed 

addition of mangaba and pineapple may be a valuable product in the market, since the sensorial 

characteristics were positive.  

Keywords: juices, by-product, fruits. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um alimento energético, sendo um grão que apresenta maior 

teor digestivo, maior valor biológico e o mais elevado quociente de eficiência protéica em 

comparação aos demais cereais. Por consequência, apresenta vitaminas, sais minerais e 

aminoácidos essenciais. Constitui-se de aproximadamente, 90 % de amido e de 7 a 8 % de 

proteína, além de apresentar baixo valor lipídico, fator esse favorável ao seu consumo (SOARES, 

2010).  

Como o arroz comercializado no país passa por sistemas de classificação após o 

beneficiamento, os grãos quebrados são separados, obtendo-se assim os subprodutos destes 

grãos, conhecidos popularmente como quirera de arroz. Contudo, em função de suas 

propriedades nutricionais, esses grãos quebrados após a etapa do polimento, podem ser muito 

bem utilizados na elaboração de alimentos humanos, como a bebida de arroz. (NICOLETTI, 

2007).  

O aproveitamento industrial desses subprodutos como matéria-prima na obtenção de 

produtos alimentícios é uma opção viável, uma \az\set54vez que apresentam qualidade 

nutricional semelhante à dos grãos inteiros, distinguindo-se destes somente em sua forma de 

apresentação (NICOLETTI, 2007). Pode-se transformar em um produto não alergênico, não 

tóxico para portadores de doença celíaca, usado como substituto do trigo na elaboração de 

produtos sem glúten (HEISLER et al., 2008).  

As bebidas mistas à base de frutas têm como objetivo chamar a atenção devido ao seu 

potencial de mercado. Além de saborosas, elas são direcionadas a um público que deseja uma 
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alimentação saudável, exige novos sabores, cores, texturas e aromas exóticos (SOUSA, 2010). 

Podem ser elaboradas com o objetivo de aumentar o valor nutricional do suco, a partir da 

combinação das características intrínsecas de cada fruta, resultando em um produto altamente 

nutritivo (LIMA et al., 2008).  

Portanto, tendo em vista o grande potencial do mercado de bebidas à base de frutas e a 

procura por novos sabores que, sobretudo sejam nutritivos, assim como também em empregar 

valor aos resíduos da indústria arrozeira, logo, o objetivo do trabalho foi elaborar bebidas mistas 

à base de extrato hidrossolúvel de quirera de arroz, com adição de suco de mangaba e abacaxi. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para a elaboração das bebidas mistas, a quirera de arroz foi doada pela Fábrica de 

beneficiamento Boa Esperança, localizada na Vila de Condeixa, no município de Salvaterra, 

Pará. Os frutos de abacaxi e mangaba foram adquiridos em propriedades rurais. As bebidas foram 

elaboradas no Laboratório de Tecnologia de alimentos da Universidade do Estado do Pará, 

campus XIX. 

2.1 Obtenção do extrato hidrossolúvel 

 

O processo para obtenção dos extratos de quirera de arroz foi obtido segundo Carvalho et al. 

(2011). Inicialmente, realizou-se uma lavagem da quirera de arroz com água potável corrente, a 

fim de reduzir ou eliminar sujidades. Logo após, houve seu cozimento, utilizando-se fogão 

industrial e panelas de alumínio de 20 cm com capacidade de 2 litros, limpas e sanitizadas com 

solução de hipoclorito de sódio (concentração de 200 mg L-1). Nestes recipientes, foram 

adicionadas a quirera e água, na proporção volumétrica de 1:3, a fim de se obterem produtos 

cozidos, durante o tempo médio de 30 minutos, sendo que a água utilizada não foi inteiramente 

evaporada. Após o cozimento e drenagem do excesso de água, realizou-se a desintegração do 

produto cozido em um processador, até obtenção de uma mistura homogênea, utilizando-se a 

proporção de 1:2 (v/v) de quirera e água. Posteriormente, o homogeneizado foi filtrado em pano 

de algodão de malha fina. As partículas que ficaram retidas no tecido e o líquido opaco e 

esbranquiçado filtrado constituíram o extrato. 

 

2.2 Elaboração da bebida mista 
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A priori os frutos foram selecionados separando-se apenas os sadios para a sanitização em 

água clorada a 100 ppm por 10 min. Inicialmente, fez-se sucos de mangabas e abacaxi, 

adicionando apenas água mineral e açúcar a gosto segundo a Tabela 1, para poder haver a 

elaboração das bebidas mistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bebidas mistas foram pasteurizadas a 65 ºC durante 30 minutos, embaladas em recipientes 

plásticos de polietileno de alta densidade (PEAD) com tampa rosqueável e mantidos sob 

temperatura de refrigeração (5 ± 1°C) para a aplicação da avaliação sensorial. 

2.3 Caracterização físico-química e sensorial 

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata de acordo com o Instituto Adolfo 

Lutz (2008) para acidez titulável total (%), sólidos solúveis totais (°Brix). O teor de vitamina C foi 

determinado segundo Pearson (1993).  

As bebidas após refrigeradas por 1 hora em (5 ± 1 °C) foram colocadas em copos descartáveis 

e codificados aleatoriamente. As formulações foram submetidas à análise sensorial com um grupo 

de 100 provadores não treinados de ambos os sexos, maiores de 18 para avaliação da aceitação de 

aparência, aroma, sabor, doçura, consistência e impressão global, utilizando-se uma escala 

hedônica estruturada de 9 pontos, onde 9 representando “gostei muitíssimo” e 1 “desgostei 

muitíssimo”. Na mesma ficha, esteve incluída uma escala de intenção de compra estruturada de 1 

a 3 pontos, onde 3 correspondea “certamente compraria” e 1 “certamente não compraria” 
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(DUTCOSKY, 2013). Os provadores foram instruídos a enxaguar a boca com água entre as provas 

das amostras, para evitar a possível interferência de sabor residual das bebidas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os sentidos humanos são diretamente aplicados na Análise Sensorial para que se obtenha a 

percepção a respeito do produto que está sendo analisado (DUTCOSKY, 2013). Na Tabela 3 estão 

os valores médios dos atributos sensoriais aplicados para as diferentes formulações de suco com 

diferentes concentrações de quirera, mangaba e abacaxi. 

 

Verifica-se na Tabela 3 que as médias dos parâmetros avaliados nos sucos foram 

superiores a seis, com exceção do parâmetro sabor, o que pode ter sido influenciado pela 

concentração de quirera estudada. Porém a média seis é o limite mínimo de aceitação, obtendo-se 

assim características sensoriais positivas.  

Para a bebida com mais concentração de extrato hidrossolúvel obteve-se os dados 6,87 ± 

1,40 superior na aparência, apresentando 6,05 ± 1,70 na impressão global. Todos dos dados 

obtidos foram superiores aos estudos de Bonfim e Souza (2014) que ficaram na média 4 e 5 para 

caracterização de bebida à base de arroz com chocolate. Assim como na pesquisa de Lima et al. 

(2008) que apresentaram média de entre 5 e 6 para avaliação sensorial de bebida mista à base de 

água de coco e suco de acerola.  

De acordo com Dutcosky (2007) para que um novo produto seja aceito pelos 

consumidores, este precisa do índice de aceitação de 70%. A Figura 1 de mostra que o suco de 

Abacaxi e Mangaba ultrapassa 83% da indicação, sendo considerado então aceito pelos 

provadores. 
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A avaliação da intenção de compra da bebida mista, é demonstrado na Figura 1. As 

formulações com mais concentração de abacaxi e mangaba tiveram boa aceitação sensorial e 

destacou-se que talvez os consumidores as comprassem com 18,6 %, entretanto, o índice da 

quirera apontou que os consumidores não a comprariam 23,4 % de rejeição. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 4 estão os valores médios de acidez titulável, sólidos solúveis totais e ácido 

ascórbico obtidos nas análises das formulações das bebidas mista. 

 

Os teores de sólidos solúveis variaram a 8 a 11 °Brix apresentando dados inferior aos 

estudos de Carvalho et al. (2011) que apresentou 11,7 e 13 °Brix para extratos de arroz integral e 

soja. Para acidez titulável a bebida que apresenta concentrações semelhantes de cada formulação 

obteve 4,89 %. Este dado se dar devido a bebida ser à base de arroz, logo dar-se as suas 

características, obtém-se assim uma acidez titulável baixa, de tal modo como a de Bonfim e Souza 

(2014) que elaborou bebida a base de arroz com chocolate, obtendo 0,38 % bem como para Jaekel, 

Rodrigues e Silva, (2010) com 0,06, 0,08 e 0,09 % respectivamente, para sucos de diferentes 
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proporções de extratos de arroz e soja. Além de que estes são valores abaixo dos encontrados no 

presente trabalho, que podem ser justificados tanto pela diferença nas bebidas e na elaboração, já 

que eles trabalharam com bebidas de chocolate e soja, entretanto com base de arroz. As bebidas 

apresentaram 12,5 a 25 mg de ácido ascórbico (mg/100 ml). 

4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o extrato hidrossolúvel de quirera de arroz com adição mista de mangaba e 

abacaxi, pode vir a ser um produto valioso no mercado, visto que as características sensoriais 

foram positivas, entretanto o sabor com concentração de quirera não agradou muito aos 

provadores, porém as formulações com mais concentração de abacaxi e mangaba tiveram boa 

aceitação sensorial e destacou-se que talvez os consumidores as comprassem considerando o valor 

nutricional dessas matérias primas. 
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