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RESUMO 

Inovação na elaboração de produtos é finalidade constante na indústria de alimentos e é 

crescente a exigência dos consumidores por alimentos que apresentem além da qualidade sensorial e 

nutricional, benefícios associados à saúde. Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

desenvolver e analisar microbiologicamente e sensorialmente iogurte de blueberry com baixo teor de 

gordura e enriquecido com fitoesteróis. Foram desenvolvidas quatro formulações distintas quanto à 

adição de diferentes concentrações de fitoesteróis que foram denominadas como F1 (0%) (controle), F2 

(1%), F3 (2%) e F4 (3%). Realizou-se análises microbiológicas de coliformes à 35°C e 45°C, fungos e 

leveduras e contagem de bactérias láticas totais. Já na análise sensorial foi realizado teste de aceitação. 

Todas as formulações apresentaram os resultados microbiológicos conforme o estabelecido pela 

legislação brasileira. A formulação com adição de 2% de fitoesterol foi a que atingiu melhor aceitação.  
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos produtos alimentícios torna-se cada vez mais desafiador à medida 

que procura atender a demanda dos consumidores por produtos que, concomitantemente, sejam 

saudáveis e atrativos. Consequentemente, a alimentação de indivíduos com estilo de vida saudável 

tende a ser, um ato prazeroso e que visa a saúde e o bem estar. 

A redução do teor de gordura dos produtos lácteos é um segmento que vem ganhando atenção 

dos consumidores e vem sendo trabalhada a mais de duas décadas principalmente pelo mercado 

internacional. Existem vários sabores de iogurte, os quais encontram-se disponíveis no mercado, sendo 

que os de frutas vermelhas são os mais inovadores na atualidade, devido aos benefícios comprovados 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


II Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação 

 
 
de ação antioxidante. Dentre estas, a blueberry é classificada como a fruta fresca mais rica em 

antioxidantes, o que a rotula como uma das mais desejadas e nutritivas.  

Os fitoesteróis que são substâncias produzidas pelas plantas e presentes em óleos vegetais, 

sementes, grãos, frutas e hortaliças, figuram como importante alimento funcional, pois competem com 

o colesterol consumido na dieta, diminuindo a absorção intestinal do colesterol LDL (low density 

lipoprotein) e aumentando a excreção desse colesterol pelas fezes (SOCERJ, 2015).  

Considerando a crescente exigência dos consumidores por alimentos que apresentem benefícios 

associados à saúde, a proposta deste trabalho foi desenvolver e analisar microbiologicamente e 

sensorialmente iogurte de blueberry com baixo teor de gordura e enriquecido com fitoesteróis. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no IFMG Campus Bambuí e antes da realização da análise 

sensorial, a pesquisa foi avaliada pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil. Foram produzidas quatro 

formulações de iogurtes, distintas graças à adição de diferentes concentrações de fitoesteróis que foram 

denominadas como F1 (0% de FE), F2 (1% de FE), F3 (2% de FE) e F4 (3% de FE) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Formulações e ingredientes dos iogurtes.  
 FORMULAÇÕES  

Ingredientes F1 F2 F3 F4  Fornecedores 
Leite desnatado  89,98%  88,98% 87,98% 86,98% Bambuí Leites® 
Leite em pó 3% 3% 3% 3% Embaré® 
Sucralose 1% 1% 1% 1% Linea® 
Fitoesteróis  0%  1% 2% 3% Tovani Benzaquen® 
Sorbato de Potássio 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Rica Nata® 
Polpa de blueberry 4% 4% 4% 4% Juxx® 
Cultura láctea 2% 2% 2% 2% Christian Hansen® 

 

2.1. Processamento dos iogurtes 

O processamento dos iogurtes se iniciou com a adição do leite desnatado e todos os ingredientes 

na fermenteira (com exceção da polpa de blueberry), onde em seguida passaram por um tratamento 

térmico à 90°C por 5 minutos. Esta mistura foi resfriada a 45°C, para então receber a cultura láctica. A 

fermentação aconteceu a 42-45°C por 4h e em seguida, os iogurtes foram armazenados em câmara fria 

à 5°C por 16 horas. Após o resfriamento, foi realizada a adição da polpa e a quebra do coágulo com 
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agitação manual, visando obter massa de textura homogênea. Por fim, os iogurtes foram armazenados 

em embalagens plásticas e acondicionados assepticamente em câmara de resfriamento à 4°C. 

 

2.2. Análise sensorial 

O teste de aceitação foi realizado utilizando-se uma equipe de 70 provadores não treinados e 

uma escala hedônica estruturada de nove pontos, variando de “1” (desgostei extremamente) à “9” 

(gostei extremamente) e os atributos verificados foram aparência, sabor, cor, textura e aspecto global. 

 

2.3. Análise microbiológica 

As análises de coliformes à 35°C e 45°C foram realizadas pelo método de número mais 

provável (NMP) e a determinação de fungos e leveduras foi realizada pelo método de plaqueamento em 

superfície spread plate (APHA, 2001). Já a determinação da contagem de bactérias láticas totais foi 

realizada por meio do método de plaqueamento em profundidade e sobrecamada (SILVA et al., 2007). 

 

2.4. Análise estatística 

Os resultados da avaliação sensorial foram analisados de acordo com o delineamento de blocos 

casualizados (DBC), utilizando-se os provadores como repetição. Estes foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e teste de Tukey a 5% de probabilidade, através do programa estatístico SISVAR 

na versão 5.6 licenciado pela Universidade Federal de Lavras (FERREIRA, 2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise microbiológica 

As médias obtidas nas análises microbiológicas dos iogurtes estão apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias dos parâmetros microbiológicos dos iogurtes (1). 
Determinação F1(2) F2(2) F3(2) F4(2) 

Fungos e leveduras (UFC. mL-1) 15 40 20 1,5x102 
Coliformes à 35°C (NMP. mL-1) <3,00 7 7 <3,00 
Coliformes à 45°C (NMP. mL-1) <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 
Contagem de bactérias láticas (UFC. g-1) 2,5x107 1,3x107 1,5x107 1,2 x 107 

 (2) Tratamentos: F1(controle) – 0% de fitoesteróis; F2 – 1% de fitoesteróis; F3 – 2% de fitoesterós; F4 – 3% de fitoesteróis.  
UFC – Unidade formadora de colônia; NMP – Número mais provável. 
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Os resultados das análises de fungos e leveduras variaram de 1,5x101 à 1,5x102 UFC. mL-1 e 

estão de acordo com outros trabalhos. Oliveira (2013), ao realizar estas análises em iogurtes 

comercializados no município de Linhares – ES obteve resultados semelhantes. Mesmo que a RDC n° 

12 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001) não exija esta análise em leites 

fermentados, esta foi realizada por se tratar de um parâmetro que pode indicar falhas na higienização. 

Verificou-se que o resultado de coliformes à 35°C variou entre <3,00 e 7 NMP. mL -1 e o 

resultado de coliformes à 45°C foi de <3,00 NMP. mL-1, estando em conformidade com Brasil (2001), 

que estabelece o valor máximo de 10 NMP.mL-1.  

Detectou-se através da contagem de bactérias láticas um número de 1,2x107 à 2,5x107 UFC.g-1, 

comprovando assim a viabilidade dessas bactérias nos iogurtes e a conformidade com a Instrução 

Normativa n° 46 do MAPA (2007), que estabelece o valor mínimo de 107 UFC.g-1.  

 

3.2. Análise sensorial 

As médias obtidas na análise sensorial de aceitabilidade dos iogurtes estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Médias da análise sensorial de aceitabilidade dos iogurtes (1). 
Atributos F1(2) F2(2) F3(2) F4(2) CV (%) 

Aparência* 6,76b 7,24ab 7,80a 7,41a 18,15 
Cor* 6,90b 7,08b 7,11b 7,41a 20,77 
Sabor* 6,93b 7,11b 7,07b 7,10b 23,94 
Textura* 7,01b 7,21b 7,84a 7,16b 15,40 
Impressão Global* 7,07b 7,11b 8,26a 7,24b 17,35 

(1) Médias seguidas de letras distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
(2) Tratamentos: F1(controle) – 0% de fitoesteróis; F2 – 1% de fitoesteróis; F3 – 2% de fitoesteróis; F4 – 3% de fitoesteróis. 
* Notas: 1=desgostei extremamente; 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 extremamente. 

 

Com relação à aceitabilidade, a formulação F3 (2%) foi a que apresentou maior nota para o 

atributo aparência. Quanto a cor, verifica-se que a única formulação que se diferiu foi a F4 (3%), sendo 

a preferida. Já na avaliação de sabor, verificou-se que não houve diferença significativa entre as 

amostras e a média obtida foi gostei moderadamente. Na impressão global, que reflete a média dos 

demais atributos, nota-se que a formulação F3 (2%), também foi a que recebeu a maior nota (p˃0,05). 

A redução do teor de gordura e adição de fitoesteróis nas formulações não promoveram redução 

na aceitação do produto em relação ao atributo textura, porém a formulação que recebeu a maior nota 

foi a F3 (2%). Para que um produto seja considerado aceito, ele deve possuir no mínimo 70% de 
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aceitabilidade (SABATINI et al., 2011) e esta porcentagem está compatível com as notas atribuídas as 

formulações. Foi possível observar que a formulação F3 (2%) foi a que recebeu as maiores notas e suas 

médias se situaram na faixa de gostei moderadamente à gostei muito. Verifica-se dessa forma que a 

adição de 2% de fitoesteróis nos iogurtes influenciou de forma positiva na avaliação sensorial. 

 

4. CONCLUSÕES 

A elaboração dos iogurtes se constitui como forte potencial à comercialização, já que contempla 

a demanda de todos os grupos biológicos desde crianças até idosos, podendo tornar uma opção 

saudável de alimento, principalmente para as pessoas que sofrem com elevado colesterol LDL. Desta 

forma, as características microbiológicas e o adequado índice de aceitabilidade, fazem deste produto 

um alimento viável o qual é associado nutrição e prazer. 
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