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RESUMO 

O avanço tecnológico atual proporciona um acelerado desenvolvimento de produtos que apresentam 

características nutricionais adequadas e que estão relacionadas na prevenção de doenças e promoção da 

saúde. Este trabalho teve como objetivo a caracterização físico-química do iogurte de blueberry com 

baixo teor de gordura e enriquecido com fitoesteróis.  Foram realizadas análises de acidez total 

titulável, pH, umidade, cinzas, proteína, lipídios, sólidos solúveis totais (SST), extrato seco total (EST), 

extrato seco desengordurado (ESD) e carboidratos. Verificou-se que os tratamentos não promoveram 

alterações significativas nos parâmetros físico-químicos de acidez, pH, umidade, cinzas, proteína, SST 

e EST, cujo as médias obtidas variaram de 0,94 à 0,95% de ácido lático; 4,67; 85,14 à 85,34%; 1,04%; 

4,14 à 4,15%; 10,67 à 10,83% e 11,72 à 11,82% respectivamente. Já em relação às análises de lipídios, 

carboidratos e ESD verificou-se diferença significativa entre as amostras (p<0,05) e os índices 

encontrados foram de 0,55 à 1,94%; 7,71 à 8,65% e 9,82 à 11,17% respectivamente. Conclui-se que os 

teores de ESD e de carboidratos diminuíram à medida que se adicionou as maiores concentrações de 

fitoesteróis e os teores de lipídios aumentaram. Os demais parâmetros avaliados não foram afetados. 

Palavras-chave: Análise de alimentos, β-sisterol, Inovação, Mirtilo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A adoção de hábitos alimentares saudáveis são requisitos básicos para a prevenção de doenças, 

incluindo as do coração. O excesso de colesterol é um dos maiores problemas para agravar as 

cardiopatias, tornando-se importante o consumo de alimentos que vão auxiliar na redução dos níveis de 

referência das frações lipídicas, sendo que os fitoesteróis estão incluídos neste contexto. 

O consumo regular de alimentos fontes de fitoesteróis está associado à redução de colesterol no 

organismo e, consequentemente, a benefícios cardiovasculares. Isso se dá pelo fato destes componentes 

terem estrutura química similar à do colesterol. Seu mecanismo de ação envolve a inibição intestinal de 
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absorção do colesterol e diminuição de sua síntese no fígado. Como os fitoesteróis não são produzidos 

pelo próprio corpo, é necessário incluí-los na alimentação (MATSUOKA et al., 2010). 

O setor lácteo não foge a esta tendência, onde a funcionalidade é o atributo principal, pois com 

uma grande variedade de produtos no mercado, instituições desenvolvem pesquisas para a formulação 

de produtos que potencializem ainda mais os benefícios do leite e seus derivados. O mercado de lácteos 

para fins especiais vem apresentando crescimento maior do que o de lácteos tradicionais e tratando-se 

de leites fermentados, as perspectivas no campo de novos produtos são grandes, devido a alta 

aceitabilidade deste derivado. Dos leites fermentados, o iogurte é o mais popular. 

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

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

físico-química de iogurte de blueberry com baixo teor de gordura e enriquecido com fitoesteróis. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento dos iogurtes e as análises físico-químicas foram realizadas no IFMG - 

Campus Bambuí. 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. Caracterização fisico-química 

As determinações de acidez e carboidrato foram realizadas segundo as normas da A.O.A.C. 

(1995 e 1997) e as análises de pH, umidade, cinza, proteína e lipídio foram realizadas conforme 

metodologia descrita por IAL (2008). Já as determinações de SST, EST e ESD foram realizadas 

segundo Brasil (2005 e 2006).   
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2.2. Análise estatística 

Os resultados das determinações foram analisados de acordo com o delineamento inteiramente 

casualizado, com 4 tratamentos e 4 repetições, distintos entre si pela adição de diferentes quantidades 

de fitoesteróis. Para as determinações de ESD, carboidratos e lipídios que apresentaram diferença 

significativa a 5% de probabilidade entre os iogurtes foram ajustadas equações de regressão quadrática 

sobre os escores obtidos e para demais determinações que não apresentaram diferença significativa 

aplicou-se o teste de médias Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR 

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

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização fisico-química 

As médias obtidas nas análises físico-químicas dos iogurtes estão apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias dos parâmetros físico-químicos dos iogurtes (1).  

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

Acidez (%)   0,95a   0,94a   0,94a   0,94a 0,37 - 
pH   4,67a   4,67a   4,67a   4,67a 0,11 - 
Umidade (%) 85,34a 85,22a 85,23a 85,14a 0,28 - 
Cinzas (%)   1,04a   1,04a   1,04a   1,04a 0,68 - 
Proteína (%)   4,15a   4,15a   4,15a   4,14a 0,24 - 
Lipídios (%)   0,55d   1,04c   1,53b   1,94a 1,44 R2 = 99,96% 
SST (%)   10,75a 10,83a 10,67a 10,75a 2,61 - 
EST (%) 11,72a 11,75a 11,82a 11,75a 0,63 - 
ESD (%) 11,17a 10,71b 10,29c   9,82d 0,68 R2 = 99,96% 
Carboidratos (%)   8,65a   8,50a   8,12ab   7,71b 3,46 R2 = 99,64% 

(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. 
 
 

Verificou-se na análise de acidez, que os valores variaram de 0,94 à 0,95% de ácido lático e estes 

resultados estão de acordo com Brasil (2007), que estabelece a faixa de 0,6 à 1,5% de ácido lático. Em 

relação aos resultados encontrados para pH, fator diretamente relacionado à acidez e viabilidade dos 

microrganismos patogênicos, chegou-se ao pH final de 4,67 em todas as formulações.  

Com relação ao percentual de umidade, os resultados foram considerados elevados (85,14 à 

85,34%). Este fato pode ser justificado devido à ausência de sacarose nos iogurtes, ingrediente este 

responsável pelo aumento do teor de sólidos totais. O teor de cinzas encontrado apresentou média de 

1,04% e provavelmente o responsável por este aumento foi a adição da polpa de blueberry. 
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Os resultados de proteína variaram de 4,14 à 4,15% e se enquadram no limite estipulado pela 

legislação (BRASIL, 2007) que é de no mínimo 2,9%. Já em relação à análise de lipídios, todas as 

formulações diferiram entre si (p<0,05), apresentando resultados de 0,55 à 1,94%. Na Tabela 2, o 

coeficiente de determinação mostra que 99,96% das variações foram explicadas pela regressão 

quadrática. Com exceção de F1 (0%), todas as formulações sofreram influência pela adição de 

fitoesteróis, atingindo o ponto mínimo de aproximadamente 0,55% (F1) e o ponto máximo de 1,94% 

(F4) de lipídios nas amostras expressando coerência com as formulações desenvolvidas.  

Pode-se justificar essa variação no teor de lipídios, pelo fato dos fitoesteróis serem oriundos das 

frações insaponificáveis de óleos vegetais, dentro dos quais se destacam os óleos de soja, canola e 

girassol e este fato explica que quanto maior a adição de fitoesteróis nos iogurtes, maior será o teor de 

lipídios. Segundo Brasil (2012), os iogurtes podem ser classificados como produtos com baixo teor de 

gordura, pois todas as formulações apresentaram menos de 3% de gordura. 

Os teores médios de SST variaram de 10,67 à 10,83% e estes valores são considerados baixos. 

Este fato se justifica pela ausência de sacarose nos iogurtes, em vez disso, para tornar doce os produtos 

aqui em questão, foi adicionado o edulcorante sucralose, que juntamente com a polpa de blueberry 

(concentrada à 65°Brix) foram os ingredientes responsáveis pela presença de SST nos iogurtes. De 

acordo com os índices do EST (11,72% à 11,82%) encontrados nas amostras de iogurtes, observa-se 

uma coerência com a legislação de padrão de qualidade do leite.  

Já em relação aos teores de ESD (9,82 à 11,17%) encontrados nos iogurtes, observa-se que houve 

uma diferença significativa entre as amostras (p<0,05). Essas diferenças ocorreram devido a adição de 

diferentes quantidades de fitoesteróis, ou seja, quanto maior a quantidade de fitoesteróis adicionado nos 

iogurtes, menor o teor de ESD.  

Estes resultados estão ilustrados na Tabela 2, e o coeficiente de determinação mostra que 99,96% 

das variações ocorridas nas diferentes formulações dos iogurtes em relação ao teor de ESD foram 

explicadas pela regressão quadrática. Observa-se que a formulação F4 (com 3% de fitoesteróis) atingiu 

o ponto mínimo de aproximadamente 9,82% e a formulação F1 (com 0% de fitoesteróis) atingiu o 

ponto máximo de aproximadamente 11,17%.  

Os valores de carboidratos encontrados nos iogurtes foram de 7,71 à 8,65%, havendo diferença 

significativa entre as amostras (p<0,05). Essa diferença ocorreu, pois utilizou-se os valores de lipídios 

para realizar o cálculo do teor de carboidratos e como estes resultados variaram, os carboidratos 

também sofreram variação.  
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De acordo com a Tabela 2, o coeficiente de determinação mostra que 99,64% das variações 

ocorridas nas diferentes formulações dos iogurtes em relação ao teor de carboidratos foram explicadas 

pela regressão quadrática. Observa-se que a formulação com 3% de fitoesteróis atingiu o ponto mínimo 

de aproximadamente 7,71% e a formulação com 0% de fitoesteróis atingiu o ponto máximo de 

aproximadamente 8,65% de carboidratos. 

 

4. CONCLUSÕES 

Do presente trabalho ficam registradas as seguintes conclusões: os parâmetros avaliados de 

acidez, pH, umidade, cinzas, proteína, SST e EST não foram influenciados pela a adição de fitoesteróis.  

Os valores ESD e carboidratos dos iogurtes diminuíram à medida que se adicionou maiores 

concentrações de fitoesteróis e os valores de lipídios aumentaram. 
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