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RESUMO 

Cresce o mercado de alimentos funcionais e, cada vez mais, o consumidor se mostra disposto a 

adquirir esses alimentos, o que impulsiona o desenvolvimento de novos produtos. O objetivo deste 

trabalho foi realizar análise de fitoesteróis e de valor energético em iogurte de blueberry com baixo teor 

de gordura e enriquecido com fitoesteróis. O fitoesterol presente em maior quantidade nos iogurtes foi 

o β-sisterol e as formulações F3 (2%) e F4 (3%) apresentaram quantidades adequadas capazes de 

auxiliar na redução das doenças cardiovasculares. O acréscimo de diferentes concentrações de 

fitoesteróis nos iogurtes alterou de forma considerável o valor energético das formulações e os 

resultados encontrados foram superiores ao estabelecido pela legislação (59,4, 64,34, 68,67 e 72,71 

Kcal.g-1 para as formulações F1 (0%), F2 (1%), F3 (2%) e F4 (3%) respectivamente). Dessa forma, 

pode-se concluir que os iogurtes não possuem um baixo valor energético, mais podem se tornar uma 

opção saudável de alimento, principalmente para as pessoas que sofrem com elevado colesterol LDL. 
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1. INTRODUÇÃO 

Observa-se atualmente elevado aumento na expectativa de vida da população mundial, bem 

como o crescimento exponencial dos custos médico-hospitalares. A sociedade necessita vencer novos 

desafios, através de novas tecnologias que resultem em modificações no estilo de vida das pessoas, 

principalmente no que se referir uma alimentação adequada que maximize as funções fisiológicas dos 

indivíduos ao longo da vida.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde as doenças cardiovasculares (DCV) são as principais 

causas de morte do mundo. Embora as DCV tenham etiologia multifatorial, observa-se que a redução 

dos níveis de colesterol sanguíneo representa uma intervenção eficaz para redução de eventos 

coronarianos, pois são considerados como uns dos principais fatores de risco e estes fatores de risco são 

reconhecidamente modificáveis pela dieta. 
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O Ministério da Saúde vem adotando estratégias para reduzir o ônus das doenças 

cardiovasculares. No que diz respeito à alimentação na prevenção primária, os fitoesteróis que são 

esteróis vegetais, figuram como importante alimento funcional para a redução do colesterol Low 

density lipoprotein (LDL). Mais de 250 fitoesteróis já foram identificados em espécies vegetais, porém, 

os mais abundantes são sitosterol, estigmasterol e campesterol (MARAGONI; POLI, 2010).  

Considerando a crescente exigência dos consumidores por alimentos que apresentem além da 

qualidade sensorial e nutricional, benefícios associados à saúde, a proposta deste trabalho é realizar a 

análise de fitoesteróis e de valor energético em iogurte de blueberry com baixo teor de gordura e 

enriquecido com fitoesteróis. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os iogurtes e a análise de valor energético foram desenvolvidos no IFMG Campus Bambuí e a 

análise de fitoesteróis foi realizada no ITAL situado na cidade de Campinas. 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 de Fitoesteróis 

A análise dos fitoesteróis foi realizada conforme metodologia descrita por Almeida e 

Bragagnolo (2009), utilizando a técnica de cromatografia gasosa.   

 

2.3. Análise do valor energético 

A determinação do valor energético foi realizada com base na composição do produto. Foram 

utilizados os fatores de conversão de Atwater: 4 kcal/g (proteínas), 4 kcal/g (carboidratos) e 9 kcal/g 

(lipídios) e assim, obtidos os valores energéticos dos iogurtes (OSBORNE; VOOGT, 1978). 

 

2.4. Análise estatística 

Os resultados do valor energético foram analisados de acordo com o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), com 4 tratamentos e 4 repetições, distintos entre si  pela  adição de diferentes 

quantidades de fitoesteróis. Foram ajustadas equações de regressão quadrática sobre os escores obtidos 

através do programa estatístico SISVAR na versão 5.6 licenciado para a Universidade Federal de 

Lavras (FERREIRA, 2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise de fitoesteróis 

As médias e as frações de fitoesteróis dos iogurtes estão apresentadas na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Médias das frações de fitoesteróis em 100 mL de iogurte (1). 

Fitoesteróis F2(2) F3(2) F4(2) 

β-sisterol (g/100g) 0,56±0,02 1,30±0,00 1,71±0,04 
Brassicasterol (g/100g) ND* <0,001 0,001±0,00 0,002±0,00 
Campesterol (g/100g) 0,04±0,00 0,10±0,00 0,13±0,00 
Estigmasterol (g/100g) 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 

 (2) Tratamentos: F1(controle) – 0% de fitoesteróis; F2 – 1% de fitoesteróis; F3 – 2% de fitoesteróis; F4 – 3% de fitoesteróis.  
*ND = não detectado 
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O fitoesterol presente nos iogurtes em maior quantidade foi o β-sisterol.  Segundo o FDA e a 

ANVISA a quantidade mínima para se ter a redução dos riscos de doenças cardiovasculares é de 1 a 3 g 

por dia e verifica-se através da Tabela 2, que somente as formulações F3 (2%) e F4 (3%) fornecem essa 

quantidade com o consumo de uma porção de 100 mL de iogurte por dia.  

Constata-se que o processo de fabricação reduziu consideravelmente a quantidade final de 

fitoesteróis presentes nos iogurtes, quando comparados com as quantidades iniciais adicionadas. As 

perdas se situaram na faixa de 29,5 à 39,0%, sendo que a maior perda foi observada na formulação F2 

(1%) e a menor foi observada na formulação F3 (2%). Essa redução provavelmente ocorreu durante o 

processo de pasteurização dos iogurtes, entretanto, é considerada aceitável, pois os teores de 

fitoesteróis encontrados estão de acordo com o recomendado pelo FDA e a ANVISA. 

Outros trabalhos foram realizados com leite enriquecido de fitoesteróis que sofreu aquecimento. 

Os resultados mostraram que o aquecimento por 24 horas à 65°C, reduziu a quantidade de fitoesteróis 

em 4%. Já em micro-ondas por 15 minutos à 90°C, a perda foi de 60% do total de fitoesteróis presente 

no início. A estabilidade desses componentes em óleos vegetais também foi estudada com aquecimento 

à 200°C e a diminuição foi de 50-60% (CARRENO et al., 2008). 

 

3.2. Análise de valor energético 

As médias obtidas dos valores energéticos dos iogurtes estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Médias dos valores energéticos dos iogurtes (1). 

Determinação F1(2) F2(2) F3(2) F4(2) CV (%) Regressão 

Valor energético 
(Kcal.g-1) 59,43a 64,34b 68,67c 72,71d 1,38 R2= 100% 

(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. 

 

Verifica-se que os tratamentos promoveram alterações significativas no valor energético dos 

iogurtes (p<0,05) e os resultados encontrados foram de 59,43, 64,34, 68,67 e 72,71 Kcal.g-1 para as 

formulações F1 (0%), F2 (1%), F3 (2%) e F4 (3%), respectivamente. O acréscimo de diferentes 

concentrações de fitoesteróis alterou de forma considerável o valor energético das formulações, pois 

para se realizar o cálculo desta análise, considerou os resultados das análises de lipídios dos iogurtes os 

quais aumentaram com a adição dos fitoesteróis, influenciando no valor energético. 
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Segundo a Tabela 3, o coeficiente de determinação mostra que 100% das variações ocorridas 

nas formulações dos iogurtes em relação ao valor energético foram explicadas pela regressão 

quadrática. Observa-se que a formulação com 0% de fitoesteróis atingiu o ponto mínimo de 59,43  

Kcal.g-1 e a formulação com 3% de fitoesteróis atingiu o ponto máximo de 72,71 Kcal.g-1. 

A RDC n° 54 da ANVISA, regulamenta que para o alimento ser considerado com baixo valor 

energético, ele deve possuir no máximo 40 Kcal por 100 g ou 100 mL em pratos preparados e como 

não se obteve no presente trabalho esse resultado, pode-se concluir que os iogurtes não se enquadram 

nessa categoria (BRASIL, 2012). 

 

4. CONCLUSÕES 

Ficou comprovado neste trabalho a presença de fitoesteróis nos iogurtes e para se obter os 

benefícios proporcionados por estes componentes, será necessário a ingestão diária de uma porção de 

100 mL das formulações com 2 ou 3% de fitoesteróis, sendo que não foi evidenciado na formulação 

com 1% os valores mínimos estipulados pelas legislações. Devido a adição dos fitoesteróis nas 

formulações, os iogurtes não possuíram um baixo valor energético. 
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