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6. Resumo 
 
Diversos estudos apontam a elevada importância do consumo de algas, 

destacando suas qualidades nutritivas e benefícios para a saúde do ser 

humano. A obtenção de aguardente com alga marinha e gengibre pode gerar 

um produto novo e economicamente viável, visando suprir a necessidade de 

um mercado em expansão que busca alternativas novas e diferenciadas. 

Sendo assim, este estudo pretende avaliar a viabilidade de utilização da 

aguardente com alga marinha com gengibre na elaboração de uma aguardente 

composta e observar algumas características sensoriais, químicas e físico-

químicas e durante o envelhecimento. As formulações serão preparadas com 

diferentes concentrações de 1%, 2% e 3% da alga kombu, e concentrações de 

0,5%, 1% 1,5% de gengibre macerado em aguardente de cana por sete dias 

respectivamente, sendo nove tratamentos codificados como AT1, AT2, AT3, 

BT1, BT2, BT3, CT1, CT2, CT3, respectivamente. Cada tratamento, após 

infusão, será filtrado em pano de algodão e acondicionado em garrafas de 

vidro, com volume de 1000 ml e fechado hermeticamente. Será avaliada ainda 
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a aceitabilidade de cada tratamento por meio de dos atributos aparência, cor, 

aroma e sabor conforme. A formulação mais aceita pelos julgadores passará 

pelo processo de envelhecimento em condições ambientais por um período 

total de 150 dias, sendo analisado no período zero, 75 e 150. As amostras da 

aguardente composta mais aceita será submetida a análises físico-químicas 

com três repetições, durante o período de envelhecimento estudado pH, acidez 

total, acidez fixa, acidez volátil, açúcares redutores, sólidos solúveis (°Brix) e 

cor. Os resultados obtidos serão analisados através da comparação entre as 

médias dos tratamentos (formulações estudadas, como durante o 

envelhecimento), com utilização do teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 7. Prazo de execução  

7.1. Início: 01/08/2017             7.2. Término: 02/08/2018 

8. Equipe executora 

 8.1. Colaboradores 

Colaborador (a) Instituição/ Grupo de Pesquisa 
Verônica Ribeiro Viana  

UFRB/ALIMENTA 
  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
 

 8.2. Discentes 

 



 

____________________________________________________________________________ 
UFRB - Campus Universitário 

Cruz das Almas – BA. CCAAB,Sala 10 
Tel. (75) 3621-3260/ nugap@ccaab.ufrb.edu.br 

http://www.ufrb.edu.br/ccaab/pesquisa 

 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES 
DE PESQUISA 

Discente Curso 

Kelven Ynhamoto 

Galrão de Lima 
Engenharia de Pesca 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

8. Agência Financiadora:  

 

10. Modalidade de financiamento:  

 



 

____________________________________________________________________________ 
UFRB - Campus Universitário 

Cruz das Almas – BA. CCAAB,Sala 10 
Tel. (75) 3621-3260/ nugap@ccaab.ufrb.edu.br 

http://www.ufrb.edu.br/ccaab/pesquisa 

 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES 
DE PESQUISA 

 

 
 

 

GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB



 

____________________________________________________________________________ 
UFRB - Campus Universitário 

Cruz das Almas – BA. CCAAB,Sala 10 
Tel. (75) 3621-3260/ nugap@ccaab.ufrb.edu.br 

http://www.ufrb.edu.br/ccaab/pesquisa 

 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES 
DE PESQUISA 

 


