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Resumo 
 
O cará (Dioscorea spp.) é uma planta herbácea, trepadeira, da família Dioscoreaceae 
apresentando-se como tuberosa de alto valor energético e nutritivo. Apesar de não se 
enquadrar nas culturas nobres, apresenta importância industrial e alimentícia em 
virtude de sua composição. Além disso, a cultura apresenta alto teor de amido, que por 
suas características de viscosidade, poder geleificante e adesão apresentam aceitação 
comercial. Em função do rendimento agrícola o gênero Dioscorea apresenta grande 
potencial para extração e produção de fécula apresentando um potencial ainda não 
explorado. Com o intuito de desenvolver subprodutos de panificação da fécula de cará 
e aplicar testes sensoriais para medir o grau de aceitação destes subprodutos foram 
realizados os processos de obtenção da fécula no município de Caapiranga, localizado a 
147 km de Manaus, foram produzidos bolo, biscoito, macarrão, panqueca, pão e pizza, 
no qual os tratamentos varavam de zero a vinte por cento de fécula em substituição ao 
trigo. A análise sensorial foi realizada utilizando escala hedônica (com notas de um a 
nove na qual a nota um desgostava muitíssimo e a nota nove gostava muito) com público 
alvo de 50 pessoas. Posteriormente foi realizada análise estatística pelo teste de Tukey 
utilizando o programa Sisvar, no qual se observou que em relação a bolo, biscoito, 
macarrão e pizza o melhor tratamento foi realizado com a substituição de 5% de fécula 
de cará e a produção de panqueca com substituição parcial de 20%. A produção destes 
subprodutos pode ser realizada, agregando valor ao cará e garantindo um produto de 
melhor qualidade ao consumidor. 
 

Palavras-chave: fécula, subprodutos, panificação, análise sensorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The yams (Dioscorea spp.) Is a herbaceous plant, vine, the Dioscoreaceae family 
presenting as tuberous high energy and nutritional value. Despite not fitting the noble 
cultures, presents and food industrial importance because of its composition. In 
addition, the culture has a high starch content, which for its viscosity characteristics, 
adhesion and gelling power present commercial acceptance. Depending on the 
agricultural income Dioscorea genus has great potential for the extraction and 
production of starch presenting an untapped potential. In order to develop bakery-
products of yam starch and apply sensory tests to measure the degree of acceptance of 
these by the processes of production of starch in the municipality of Caapiranga, located 
147 km from Manaus were performed, were produced cake, cookie, noodles, pancake, 
bread and pizza, in which the treatments varavam from zero to twenty percent starch 
instead of wheat. Sensory analysis was performed using hedonic scale (with grades one 
through nine in which the notes a highly disliked and liked the number nine) with target 
audience of 50 people. Later statistical analysis was performed by Tukey test using Sisvar 
program, in which we observed that for cake, biscuit, noodles and pizza the best 
treatment was performed with the substitution of 5% starch and yam production 
pancake with partial substitution of 20%. The production of these subprotudos can be 
accomplished by adding value to the character and ensuring a better quality product to 
the consumer. 
 
Keywords: starch, by-products, bakery, sensory analysts 
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1. Introdução 

 

A família Dioscoreaceae foi reconhecida, inicialmente, por Brow em 1819, com o 

nome Dioscoeae (Burkill, 1967 apud Carvalho, Teixeira e Borges, 2009). Ultimamente 

são reconhecidos mundialmente aproximadamente oito gêneros, com cerca de 850 

espécies, sendo 95% pertencente ao Dioscorea.   

 O gênero Dioscorea desde seus locais de origem, domesticação e cultivo na Ásia, 

tem sido chamado de “inhames”. Essa denominação também é utilizada nos países de 

onde não são originarias. Nas regiões brasileiras do Norte e Nordeste, são conhecidos 

pelo nome de “cará” cujo nome na linguagem Tupi era ká rá, denominação dada pelos 

índios que os cultivavam (Pedralli, 2002 e Mesquita, 2002). 

O cará representa grande importância na segurança alimentar por possuir 

características nutricionais excelentes e serem promissoras pela sua produtividade 

resultante de alta adaptabilidade as condições edafoclimáticas das regiões brasileiras. 

Entretanto, a maioria das espécies, ainda hoje, é pouco estudada, (Pedralli, 1998 e 

Ramos – Escudero et al., 2010). Na região Amazônica, o cará é uma excelente cultura 

que se desenvolve bem nas condições de agroecossistemas de terra firme, sendo 

observado seu cultivo em larga escala pelos agricultores familiares do Baixo rio Solimões 

onde esta cultura é a principal fonte de renda e autoconsumo. 

Com a intenção de conter o processo de substituição das espécies e/ou variedades 

não convencionais como, por exemplo, o cará, e de assegurar a autonomia das 

comunidades na produção e comercialização desta cultura. Portanto, faz-se necessária 

pesquisa técnico-científica visando à conservação da agrodiversidade, a tecnologia de 

produção e a prospecção de mercado envolvendo propostas que possibilitem a 

participação e o conhecimento dos agricultores sobre a cultura do cará para 

dinamização desta cadeia produtiva. 

Uma forma de tomar estas ações verdadeiras e existentes consiste em aplicar 

tecnologias sociais na cultura do cará, em especial sob o ponto de vista da tecnologia de 

alimentos. Desta forma, e com intuito de agregar valor a produção de cará no município 

de Caapiramga-Am, objetiva-se a partir deste trabalho a formulação de produtos de 

panificação a partir da fécula do cará. 



2. Revisão Bibliográfica 

O cará apresenta-se como a quarta cultura de tuberosas e raízes mais 

importantes do mundo, perdendo apenas para a batata (Solanum tuberosum L.), 

mandioca (Manihot esculenta Crantz) e batata doce (Ipomoea batatas L.) Siqueira 

(2009).  

Estimativas apontam que aproximadamente entre 150 e 200 espécies de 

Dioscorea, ocorram no Brasil Pedralli (2002). Por ser bastante diversificado esse gênero 

é encontrado em regiões tropicais, subtropicais e temperadas Montaldo (1991).  

No Brasil a cultura pode ser cultivada em diferentes épocas do ano em regiões 

de diferente amplitude térmica. Permitindo assim um preço mais acessível, abastecendo 

o mercado com produtos de maior vida comercial.  

Porém, por não ser incluídas no rol das culturas nobres, por ser cultivado em sua 

maior parte por agricultura familiar a exploração de Dioscorea não é contemplada nas 

políticas agrícolas importantes, apresentando carência de apoio técnico e de crédito, 

normalmente destinado às monoculturas de produtos exportáveis Brito et al. (2011). 

No Nordeste é uma alternativa agrícola potencial para ampliar o consumo do 

mercado interno e atender a demanda do mercado externo, bem como fonte de renda 

para pequenos e médios agricultores familiares Santos et al. (2007).  

Na região Norte Castro (2012) relata que aproximadamente 48% do cará 

comercializado advêm do município de Caapiranga sendo este o maior produtor de 

inhame do Estado do Amazonas devido sua grande diversidade. 

O cará é uma planta monocotiledônea, perene, possuindo caule desde delgado 

a robusto, ocorrendo espécies eretas e herbáceas, que apresentam como órgão de 

reserva os tubérculos. Algumas espécies do gênero apresentam a peculiaridade de 

formar tubérculos pesados nas axilas foliares, denominados de bulbinhos aéreos, que 

acumulam água e nutriente após floração Siqueira (2009). 

A principal adversidade encontrada no cultivo do gênero Dioscorea é o seu 

desconhecimento pelos jovens e adultos de nossa geração, seja no âmbito urbano ou 

rural. Isto ocorre pela mudança dos padrões alimentares, que na atualidade procuram 

produtos com pouca diversificação e também a base de trigo.  



Entretanto é interessante observar que esta cultura tem uma imensa 

contribuição na qualidade de vida não apenas nutricionalmente por se rico em vitaminas 

do complexo B (tiamina, riboflavina, niacina), carboidratos (principalmente amido) e 

minerais, mais também como composto fármaco por apresentar propriedades 

medicinais, como por exemplo, produção de sapogeninas esterodais, utilizadas na 

produção de cortisona e hormônios sintéticos além de apresentar baixos teores de 

gorduras Santos et al. (2007). 

O amido é um homopolissacarideo neutro formado por frações de Amilose, 

composta por unidades de glucose com ligações glicosídicas α-1,4, formando maltose e 

Amilopectina composta unidades de glucose unidas em α-1,4 com cadeias de glucose 

ligadas em α-1,6, de modo que, além de unidades de maltose, apresenta-se em menor 

proporção de isomaltose nos pontos de ramificação Bobbio (2001). 

Segundo Reis et al. (2010) o amido é de fundamental importância na indústria 

devido sua viscosidade, poder geleificante, adesão, tendência a retrogradação, entre 

outros. Essas propriedades são estímulo da proporção amilose/ pectina, teor de 

proteína e gordura, além da estrutura, forma e tamanho dos grânulos. 

Em função do seu rendimento agrícola, o cará apresenta um grande potencial 

para produção industrial de fécula Reis et al. (2010).  

Manzano (2007) relata que a fécula de cará (Dioscorea sp) apresenta 

características tecnológicas desejáveis como estabilidade às temperaturas elevadas e 

sob valores baixos de pH, variando conforme a espécie, fornecendo um outro amido em 

potencial que poderia ser utilizado pela indústria, mas ainda não foi explorado 

comercialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Material e Métodos 

3.1 Material  
 
 Foram produzidas amostras de biscoito, bolo, macarrão, pão, panqueca e pizza 

com espessantes/estabilizantes à base de trigo e fécula. 

 

3.1.1 Obtenção da fécula  
 
O material deste estudo foi coletado em roças e quintais de agricultura familiar em 

áreas de Floresta Amazônica no município de Caapiranga (Figura 1), localizado na 

margem esquerda do Baixo rio Solimões a 147 km da capital, apresentando uma área 

de 9.617 km2 com um clima tropical chuvoso e úmido, temperatura média de 27 oC , 

solo arenoso e floresta tropical densa (Castro, 2012). 

 

Figura 1: Município de Caapiranga 

Disponível em: http://www.caapiranga.am.gov.br 

 

Esta região foi escolhida devido à importância da cultura do cará para os 

agricultores deste município, além de Caapiranga ser um grande produtor deste 

tubérculo no Estado do Amazonas. Foram realizadas expedições de coleta de 

etnovariedades da cultura junto às comunidades próximas ao município, sendo estas 

levadas para a “Casa de Fecularia” situada na comunidade de Membeca para 

posterior processamento.  

 



3.1.2 Extração da fécula 

A extração da fécula foi realizada segundo metodologia descrita por Cereda et al. 

(2003). Os tubérculos foram lavados, descascados e picados em pedaços menores para 

facilitar a trituração. Foi preparada uma solução a 10% na proporção 1:1 dos reagentes 

(oxalato de amônia: ácido oxálico). Os tubérculos foram triturados com a solução, na 

proporção de 1:2 (tubérculo de inhame: solução). O material triturado passou por tamises 

de 100 mesh e de 200 mesh, sendo a seguir decantado. O material decantado foi 

desidratado a 40ºC para a obtenção da fécula. 

Os parâmetros para produção da fécula azeda e doce foram baseados no 

procedimento da fécula de mandioca, porém devido a alguns tratamentos não se 

aplicarem, houve a necessidade de adaptação e aplicação de novos experimentos para 

especificação de um fluxograma voltado para obtenção da fécula do cará. O fluxo para 

o processamento abrangeu as etapas de colheita, lavagem e descascamento, ralação 

dos tubérculos, lavagem da massa, fermentação do amido, secagem da fécula, pesagem 

e armazenamento. O fluxograma de processamento da fécula/polvilho é apresentado 

na figura 2 

 

 

Figura 2: Fluxograma do Processamento do polvilho 

 

 



3.1.3 Produção de subprodutos  
 

Para estes experimentos os subprodutos biscoito, bolo, macarrão, pão, panqueca e 

pizza (figura 3) foram produzidos somente com farinha de trigo, sendo a referencia para 

parâmetros a aparência, textura, cor, aroma, sabor e o aspecto geral (análise global). As 

demais formulações foram produzidas substituindo-se a farinha de trigo (T. aestivum) 

por fécula de cará (Dioscorea spp) nas seguintes proporções 5%, 10%, 15% e 20% (Tabela 

1). Estes percentuais foram estabelecidos tendo como parâmetros estudos realizados 

por Marques et al. (2005) e Freitas et al. (1997). 

 

 

Figura 3: Subprodutos produzidos: a) Biscoito b) Bolo c) Macarrão d) Pão e) Panqueca e) Pizza 

Foto: Ana Cecília 

Em seguida, foi realizada a padronização das formulações em relação às 

características dos subprodutos tradicionais como cor e aparência, além da 

determinação da ordem de adição dos ingredientes, bem como suas quantidades.  

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 



Tabela 1: Proporção e combinação diferentes espessantes/estabilizantes utilizados 

na produção dos subprodutos 

Tratamentos  Fécula de Cará (%) Trigo (%) % Total das combinações  

A 0,00 100,00 100 

B 5,00 95,00 100 

C 10,00 90,00 100 

D 15,00 85,00 100 

E 20,00 80,00 100 

 

3.2 Métodos  

3.2.2 Analise Sensorial 

As formulações processadas foram avaliadas sensorialmente, por teste de aceitação, 

os quais foram realizados utilizando-se escala hedônica estruturada mista de 9 pontos, 

cujos extremos corresponderam a  “desgostei  muitíssimo”  (1)  e  gostei muitíssimo  (9)  

conforme  Anexo I.  

Cinquenta provadores não treinados realizaram as análises sensoriais de aceitação 

em relação à aparência, textura, cor, aroma, sabor e à impressão global. Os provadores 

foram instruídos a enxaguar a boca com água durante a realização do teste, para evitar 

possível interferência de gosto residual. As amostras foram codificadas utilizando-se 

números com um dígito, ao acaso, e servidas em pratos e copos plásticos. Os testes 

foram realizados no Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal no 

terceiro andar do Bloco 2 da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Amazonas (Figura 4). 



 
Figura 4: Analise Sensorial dos subprodutos da fécula do cará 

Foto: Ana Cecília 

3.2.3 Analise estatística dos resultados  

Os dados do teste de aceitação foram analisados através dos softwares Excel e 

Sisvar, versão 4.6 e os resultados foram avaliados através do teste de Tukey ao nível de 

significância de 5%.  

 

 

4. Resultados e Discussões 
 

Os dados obtidos pelo teste sensorial, analisados por teste de médias de Tukey, 

mostraram que as amostras testadas diferiram significativamente entre si em relação à 

aceitação das variáveis. 

Para o bolo o tratamento A (testemunha) apresentou melhor aceitação para todas 

as variáveis, seguido pelo tratamento B (5% de fécula) que foi considerado bom em 

relação à aparência, cor e analise global, já o tratamento C (10% de fécula) teve 

aceitação para aparência e cor. 

 

Tabela 2: Teste de aceitação da avaliação sensorial das amostras de bolo 
 

 

Tratamentos 

Variáveis 

Aparência Textura Cor  Aroma Sabor Analise 
Global 

A 7,96 a 7,96 a 7,84 a 7,94 a 7,96 a 7,82 a 
B 7,34 a 7,48 ab 7,54 a 7,24 ab 7,54 ab 7,64 a 
C 7,44 a 7,28 ab 7,54 a 7,12 ab 7,14 ab 7,34 ab 
D 6,90 ab 6,98 ab 6,78 ab 7,30 ab 7,76 ab 7,16 ab 
E 5,74 b 6,16 b 5,90 b 6,52 b 6,72 b 6,18   b 

Fcal 7,439* 3,603* 6,888* 2,445* 3,040* 4,09* 

CV (%) 9,69 10,98 9,41 10,02 8,60 9,21 

Erro padrão 0,3067 0,3523 0,2997 0,3237 0,2856 0,2979 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 
 



Em relação ao biscoito, a variável sabor obteve melhor aceitação no tratamento A 

(testemunha), porém para as demais características o melhor tratamento foi com 5% de 

fécula (tratamento II).  Visando que este tem maior preponderância em relação aos 

demais tratamentos poderia vir ser utilizado para substituição parcial do trigo.   

 
Tabela 3: Teste de aceitação da avaliação sensorial das amostras de biscoito 

 

Tratamentos 
Variáveis 

Aparência Textura Cor  Aroma Sabor Analise 
Global 

A 7,14 ab 7,08 b 7,36 ab 7,10 ab 7,42 a 7,06 ab 
B 7,78 a 7,88 a 7,80 a 7,72 a 8,06 ab 7,68 a 
C 7,08 ab 6,88 ab 7,18 bc 7,18 ab 7,12 bc 6,84 b 
D 6,48 bc 6,90 ab 6,64 c 7,06 ab 6,98 bc 6,50 bc 
E 5,60 c 6,16 b 5,82 d 6,62 b 6,60 c 6,00 c 

Fcal 14,662* 11,444* 27,311* 3,818* 11,261* 13,783* 

CV (%) 7,03 5,52 4,68 6,30 5,04 5,54 

Erro padrão 0,2144 0,1815 0,1456 0,2009 0,1630 0,1689 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 
 

Na produção de macarrão os melhores tratamentos foram A (testemunha) e B 

(5% de fécula) sendo que o tratamento A apresenta melhor aroma em comparação ao 

B e este melhor sabor em comparação a testemunha. Podendo ser utilizado para 

substituição parcial do trigo em 5% de fécula. 

 
Tabela 4: Teste de aceitação da avaliação sensorial das amostras de macarrão 

 

Tratamentos 
Variáveis 

Aparência Textura Cor  Aroma Sabor Analise 
Global 

A 6,50 a 6,74 a 6,78 a 6,26 a 6,10 bc 6,28 ab 
B 6,44 a 6,70 a 6,48 a 6,04 ab 6,56 a 6,62 a 
C 5,52 b 6,14 b 5,74 b 6,00 ab 5,56 d 6,06 b 
D 5,30 b 6,04 b 5,60 b 5,80 b 5,76 cd 6,10 b 
E 5,32 b 6,22 b 5,56 b 6,10 ab 6,18 b 6,10 b 

Fcal 23,856* 18,411* 16,867* 3,840* 19,702* 6,893 * 

CV (%) 4,68 2,68 5,06 3,15 3,24 3,19 

Erro padrão 0,1214 0,0764 0,5773 0,0850 0,0874 0,0887 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 
 

 O melhor tratamento para produção da panqueca foi o tratamento A 

(testemunha) para todas as variáveis, seguido pelo tratamento E (20% de fécula) que 



apresentou boa aceitação nas variáveis: aparência, cor, aroma e sabor. Podendo ter 

aceitação se substituído parcialmente. 

 
Tabela 5: Teste de aceitação da avaliação sensorial das amostras de panqueca 
 

Tratamentos 
Variáveis 

Aparência Textura Cor  Aroma Sabor Analise 
Global 

A 6,90 a 6,58 a 6,86 a 6,76 a 6,56 a 6,48 a 
B 6,52 ab 6,42 b 6,62 a 6,56 ab 5,94 ab 5,96 ab 
C 6,24 ab 6,40 b 6,30 a 6,20 bc 5,54 b 5,64 bc 
D 5,42 b 5,48 c 5,56 b 5,90 c 5,28 b 5,18 c 
E 7,10 a 6,54 ab 6,84 a 6,86 a 6,54 a 6,16 ab 

Fcal 4,989* 152,853* 14,953* 14,362* 12,022* 12,975* 

CV (%) 10,24 1,31 4,84 3,66 6,24 5,25 

Erro padrão 0,2947 0,0368 0,1394 0,1056 0,1666 0,1383 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 

 
Para o pão o melhor tratamento foi o A (testemunha) na maioria dos quesitos, 

porem quando relacionados a aroma o tratamento E (20% de fécula) foi o melhor. 

 
Tabela 6: Teste de aceitação da avaliação sensorial das amostras de pão 
 

Tratamentos 
Variáveis 

Aparência Textura Cor  Aroma Sabor Analise 
Global 

A 6,98 a 6,78 a 7,00 a 6,10 c 7,14 a 6,84 a 
B 6,18 b 6,18 b 6,54 b 6,24 c 6,88 ab 6,46 ab 
C 6,06 b 5,86 bc 6,38 b 6,72 ab 6,62 b 6,66 b 
D 5,82 b 5,94 bc 6,22 b 6,42 bc 6,78 ab 6,18 b 
E 5,88 b 5,60 c 6,30 b 6,86 a 6,96 ab 6,60 ab 

Fcal 11,356* 18,138* 11,311* 9,596* 3,085* 4,213* 

CV (%) 5,02 3,86 3,17 3,56 3,60 4,62 

Erro padrão 0,1387 0,1049 0,9208 0,1029 0,1108 0,1334 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 

 
Para a produção de pizza o melhor tratamento foi o A (testemunha) que 

apresentou aceitação na maioria das variáveis com exceção no aroma, seguido pelo 

tratamento B (5% de fécula) que apresentou aceitação em relação a cor, aroma e analise 

global.  

 

 



Tabela 7: Teste de aceitação da avaliação sensorial das amostras de pizza 
 

 

Tratamentos 

Variáveis 

Aparência Textura Cor  Aroma Sabor Analise 
Global 

A 6,80 a 6,88 a 6,94 a 6,84 ab 7,27 a 6,98 a 
B 6,68 ab 6,52 abc 7,06 a 6,96 a 7,00 ab 7,02 a 
C 6,64 ab 6,76 ab 6,50 b 6,78 ab 6,88 bc 6,70 ab 
D 6,36 b 6,40 bc 6,22 c 6,48 b 6,68 c 6,44 b 
E 6,00 c 6,30 c 6,10 c 6,88 ab 6,76 bc 6,34 b 

Fcal 17,378* 6,811* 54,602* 3,118* 11,235* 12,432* 

CV (%) 2,65 3,17 1,96 3,44 2,19 2,91 

Erro padrão 0,0769 0,0932 0,0576 0,1043 0,0678 0,0872 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 

 

Em todas as análises feitas o tratamento D (15% de fécula) não apresentou 

aceitação. 

 

5. Conclusões  

 

O estudo permitiu concluir que a substituição parcial de farinha trigo por fécula 

de cará para os subprodutos biscoito, bolo, macarrão, panqueca, pão e pizza é possível, 

e a qualidade do produto varia em função da percentagem de fécula acrescentada.  

Dentre as diversas formulações testadas, o melhor resultado foi obtido com a 

substituição de 5% de fécula de cará para bolo, biscoito, macarrão e pizza. Já para 

produção de panqueca o melhor tratamento foi realizado com a substituição parcial de 

20% de fécula.  

Os demais subprodutos apresentaram melhor aceitação com sua produção 

convencional, provavelmente, a baixa aceitação destes foi uma consequência da 

tendência que esta apresenta em alterar a aparência, textura, cor, aroma e sabor. 

A produção da fécula de cará como uma alternativa para obtenção de renda 

pode gerar um aumento da produtividade, possibilitando além da melhor oferta do 

produto o conhecimento de futuras gerações da importância da cultura e como esta não 

deve ser renegada. Porém ainda é necessária a realização de pesquisas com outros 

subprodutos que podem ser utilizados para melhor conhecimento. 
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Elaboração de subprodutos da fécula do cará (Dioscorea spp.) 
Nome:________________________________________________________________________ 
Idade (anos):_____________ 
Sexo:      Masculino (   )    Feminino  (   ) 
Dê uma nota de 1 a 9 nos quesitos a seguir, observando que: 

Amostras  Aparência Textura Cor Aroma Sabor Analise 
Global 

I       

II       

III       

IV       

Total       

1 Desgostei muitíssimo;  
2 Desgostei Muito;  
3 Desgostei moderadamente;  
4 Desgostei ligeiramente;  
5 Nem gostei/ nem desgostei; 
6 Gostei Ligeiramente;  
7 Gostei moderadamente; 
 8 Gostei muito; 
 9 Gostei muitíssimo 
 
 
 
 
 
Marque  ou escolha apenas uma alternativa 
 

a. Em sua opinião qual é a melhor amostra: _____________________________________ 

b. Se você encontrasse esse produto em um supermercado: 

(  ) Decididamente compraria 
(  ) Provavelmente compraria 
(  ) Talvez sim/ talvez não 
(  ) Provavelmente não compraria 
(  ) Decididamente não compraria 
 


