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RESUMO 

Uma estratégia para melhorar a qualidade da alimentação é a introdução de alimentos 

funcionais na dieta. Pesquisas comprovam que estes componentes promovem um efeito fisiológico 

contribuindo para a manutenção da saúde, bem-estar e diminuição dos riscos à saúde. O presente 

trabalho teve como objetivo desenvolver três formulações de preparado lácteo com diferentes teores de 

açúcar, gordura e inulina, além de quantidades pré-estabelecidas de linhaça e frutooligossacarídeo. 

Foram realizadas análises de estabilidade como solubilidade, higroscopicidade e atividade de água e 

também foram identificadas as principais características microestruturais dos preparados 

desenvolvidos. Como resultado, os preparados em pó apresentaram baixa atividade de água e a adição 

de substitutos de gordura e inulina influenciaram na solubilidade e higroscopicidade dos mesmos. 

Avaliou-se também por meio de microscópio eletrônico de varredura que os pós continham partículas 

esféricas de diâmetros variados. Desta forma, a elaboração dos preparados em pó constitui-se como 

potencial à comercialização, já que apresentam redução de ingredientes considerados maléficos à saúde 

e contemplam a demanda de pessoas interessadas na saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

A informação disponível tem levado à conscientização dos consumidores da relação que existe 

entre alimentação e saúde estimulando a procura por alimentos como os de baixo valor energético que 

são capazes de melhorar funções do organismo ou reduzir o risco de doenças. 

As fibras alimentares apresentam importância na alimentação sendo que seu consumo regular 

está associado à manutenção da saúde. Pesquisas apontam que a maior parte dos efeitos dessas 
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substâncias se processam na flora intestinal através da modificação da microbiota endógena afetando 

desta forma, as funções da mucosa, as atividades endócrinas e a absorção de minerais (Martin, 2010). 

Dentre os alimentos que são passíveis de adição de fibras alimentares e que permitem a redução 

de gordura e açúcar, destaque atual é dado ao sorvete. Para a fabricação deste alimento, é possível que 

se desenvolva uma mistura de ingredientes em pó prosseguindo-se de uma homogeneização com 

posterior batimento em máquinas específicas. A principal vantagem da elaboração de preparados em pó 

para a fabricação de gelados comestíveis, é a facilidade da eliminação de etapas da produção 

otimizando-se o processo. Além do mais, apresenta a possibilidade de obtenção de fórmulas específicas 

objetivando o suprimento das necessidades pessoais atendendo a demanda dos consumidores. 

Considerando a tendência da elaboração de preparados em pó para a fabricação de sorvetes com 

redução do teor de gordura e açúcar e adição de fibras,desenvolveu-se esta pesquisa com o intuito de 

verificar a estabilidade e as características micro estruturais de três preparados em pó adicionados de 

fibras (linhaça, inulina e fruto oligossacarídeo - FOS) com redução do valor energético total através da 

utilização de edulcorantes e substitutos de gordura. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram desenvolvidos nos Laboratórios do Departamento de Agroindústria, 

Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, e 

Laboratório de Laticínios da Universidade Federal de Lavras – UFLA. 

2.1. Formulações desenvolvidas 

Foram produzidos três diferentes formulações de preparados em pó para sorvete (denominados 

P1, P2 e P3), distintos entre si graças à redução da sacarose e da gordura compensados pela adição de 

sucralose e substituto de gordura respectivamente. À medida que os teores de açúcar e gordura foram 

diminuindo, foram aumentados os teores de inulina que forneceram “corpo” e textura aos produtos. Na 

Tabela 1 é possível verificar a quantidade dos ingredientes adicionados. 

 

Tabela 1 – Formulações dos preparados em pó (% dos ingredientes) 

TRATAMENTOS(1) Inulina Gordura Açúcar FOS linhaça emuls. Glucose liga neutra sucralose subs. Gord 

P1 0 5 12 3 3 1 1,5 1 0 0 

P2 2,5 2,5 6 3 3 1 1,5 1 6 6 

P3 5 0 0 3 3 1 1,5 1 12 12 
(1)Tratamentos: P1– 5% gordura, 12% açúcar, 0% inulina; P2 – 2,5% gordura, 5% açúcar, 2,5% inulina; P3 – 0% gordura, 

0% açúcar, 5% inulina 
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2.2. Produção dos preparados em pó  

Na etapa inicial da fabricação, a farinha de linhaça foi seca em temperatura de 120ºC por 15 

minutos. Este procedimento teve o intuito de eliminar a possível carga bacteriana presente neste 

ingrediente a fim de tornar o produto livre de microrganismos potencialmente prejudiciais. Em seguida 

houve a junção de todos os ingredientes e os mesmos foram homogeneizados em mixer agroindustrial. 

Posteriormente, os preparados em pó obtidos foram embalados em sacos de polietileno com proteção 

da luz e fechados hermeticamente com seladora a vácuo. 

2.3. Solubilidade, Higroscopicidade e Atividade de Água (Aw) 

A análise de solubilidade e o grau de higroscopicidade dos preparados em pó foram realizados 

de acordo com a metodologia descrita por Cano-Chauca et al. (2005). A Aw foi determinada por leitura 

em higrômetro digital Aqualab - CX-2 – Decagon, a 25ºC. 

2.4. Características microestruturais 

As características microestruturais foram analisadas em Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV)Phenom proX com dectetor de EDS acoplado e a leitura foi realizada conforme Kitajima (1999). 

2.5 Análise Estatísticas 

Os dados foram analisados estatisticamente por análise de variância (ANOVA) pelo programa 

SAS e por teste de médias de Tukey. As diferenças foram consideradas significativas quando p< 0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise de solubilidade, higroscopicidade e atividade de água (Aw) 

Os valores para a análise de solubilidade (Tabela 2) ficaram entre 64,22; 71,67 e 79,73% para 

P1, P2 e P3 respectivamente, sendo que P3 apresentou diferença significativa (p < 0,05) de P1. Este 

fato pode ser explicado pela consistência que esta formulação obteve, já que a inulina foi utilizada em 

maiores proporções. Segundo Lattimer e Haub (2010) estes ingredientes podem ser considerados 

carboidratos altamente solúveis em água o que pode ter contribuído para melhor solubilidade de P3. 

 

Tabela 2 – Solubilidade e higroscopicidade dos preparados em pó(1) 

TRATAMENTOS(2) Solubilidade (%) Higroscopicidade (g/100g) Aw (%) 

P1 64,22±1,26a 6,06±0,45a 0,283±0,03a 

P2 71,67±1,56ab 4,23±0,02b 0,278±0,03a 

P3 79,73±0,94b 3,14±+0,0c 0,289±0,03a 
aValores médios com letras distintas na mesma coluna diferem entre si (P < 0,05).(1) Média±desvio padrão.(2)P1– 5% 

gordura, 12% açúcar, 0% inulina; P2 – 2,5% gordura, 5% açúcar, 2,5% inulina; P3 – 0% gordura, 0% açúcar, 5% inulina; 
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Observa-se que os três tratamentos apresentaram 6,06; 4,23 e 3,14 g/100g de higroscopicidade 

respectivamente para P1, P2 e P3 com diferença significativa (p < 0,05) (Tabela 2). P3 resultou em pós 

menos higroscópicos provavelmente pelo aumento das concentrações de substituto de gordura nesta 

formulação. Segundo Lattimer e Haub (2010), estes ingredientes possuem baixa capacidade de 

absorver água e esta característica é interessante em relação aos produtos em pó, uma vez que a Aw 

determina a estabilidade microbiológica dos produtos e prolongam a vida de prateleira. 

Além disso, as amostras não apresentaram diferença (p < 0,05) para aw contribuindo assim para 

a conservação dos preparados em pó. 

3.2 Características microestruturais 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) tornou possível a visualização da estrutura da 

superfície dos preparados em pó obtidos (Figura 1).  

 

Figura 1 – Foto micrografias dos Tratamentos P1, P2 e P3 obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura: Aumento 580 e 585x. Setas vermelhas, amarelas, azuis e laranjas 

indicam a presença de açúcar, gordura, inulina e substituto de gordura respectivamente. 

Não foi possível verificar com clareza os ingredientes de modo isolado por se tratar do 

desenvolvimento de um pó homogêneo, no qual os elementos dos ingredientes formaram um só 

produto. É possível observar a heterogeneidade de formas, onde há predomínio de glóbulos, entretanto 

sem uniformização de tamanho. Observa-se também a presença de deformidades que podem ser 

causadas pelo processamento do produto. A homogeneização do preparado (através de mixer) pode ser 

um dos causadores dessas injúrias provocando alteração na estrutura do produto. Outro fator que 

também pode ocasionar deformidade em produtos em pó é o uso de ingredientes que possuem elevada 

higroscopicidade, como a inulina e o FOS. Esses ingredientes podem contribuir para que produtos em 

pó percam suas características devido à aglomeração de partículas, que se transformam em uma massa 

sólida formada pela união de unidades menores. 
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Nota-se que os preparados em pó apresentaram-se como uma forte tendência à aglomeração 

através da incorporação de ingredientes higroscópicos. Observa-se que as partículas de menor diâmetro 

encontram-se em torno das maiores, refletindo um aglomeramento do material, característica esta que 

interfere na escoabilidade do pó. Com a análise microscópica, percebe-se que os preparados em pó são 

formados por partículas esféricas de diâmetro variado e apresentam microestrutura com tendência à 

formação de esferas de diferentes tamanhos, mas com muitas rugas em toda extensão da superfície. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os preparados em pó desenvolvidos apresentaram satisfatórias estabilidade quanto à Aw e 

tiveram os índices de higroscopicidade e solubilidade alterados através da adição de inulina e 

substitutos de gordura comprovando desta forma a viabilidade da incorporação destes ingredientes nos 

produtos lácteos.As partículas constituintes dos preparados em pó apresentaram formatos esféricos com 

diâmetros variados. A elaboração dos preparados em pó com redução do açúcar e da gordura pode ser 

uma alternativa viável para a elaboração de produtos com apelo funcional através da adição de fibras 

alimentares e utilização de edulcorantes e substitutos de gordura. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

À ESALQ e à UFLA pelo apoio na execução do presente trabalho. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CANO-CHAUCA, M. Effect of the carriers on the microstructure of mango powder obtained by spray 

drying and its functional characterization. Innovative Food Science, v.6, p.420–428, 2005. 

 

KITAJIMA E. W.; LEITE, B. Curso introdutório de microscopia eletrônica de varredura. 2ed. 

Piracicaba: Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica Aplicada à pesquisa 

Agropecuária/ESALQ 60p, 1999. 

 

LATTIMER, J.M.; HAUB, M.D. effects of dietary fiber and its components on metabolic health. Nutrients, 

Basel, v.2, p.1266-1289, 2010. 

 

MARTIN, B.R.Fructo-oligosaccharides and calcium absorption and retention in adolescent girls. J. Am. Coll. 

Nutr; v.29, p.382–386, 2010. 


