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RESUMO 

A obesidade é um problema sério de saúde pública e o consumo de alimentos com teores 

reduzidos de açúcar e gordura, associado à mudanças de hábitos alimentares e exercícios físicos vem ao 

encontro do desejo das pessoas que precisam perder peso. O objetivo do estudo foi o desenvolvimento 

de três sorvetes com diferentes valores energéticos além da utilização de ingredientes funcionais, tais 

como linhaça, inulina e frutoligossacáridos (FOS) (denominados S1, S2 e S3). Foram avaliadas as 

características reológicas (ìndice de consistência e comportamento de fluxo), incorporação de ar 

(overrun) e valor energético total (VET) dos sorvetes. Como resultado, os sorvetes experimentaris 

apresentaram características reológicas desejáveis e melhor incorporação de ar (overrun) nas 

formulações com redução dos teores de açúcar e gordura. Além do mais, a utilização de substitutos de 

gordura e sucralose promoveram a diminuição do VET da formulação S3 e desta forma, este sorvete 

pode ser classificado como alimento com teor reduzido de VET.A incorporação de ingredientes 

funcionais, como fibras prebioticas (inulina e FOS)e linhaça,  e a utilização de substitutos de  gorduras 

e edulcorantes têm o potencial de melhorar os atributos funcionais e reológicos dos sorvetes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sorvete é um veículo apropriado para a introdução de ingredientes funcionais o que 

possibilita a melhoria das propriedades reológicas e rendimento dos mesmos (Whelanet al., 2008). O 

consumo de alimentos ricos em fibras, tais como linhaça e prebióticos (como FOS e inulina) tem 

aumentado. Além disso, há um interesse crescente no uso de frutas nativas do Cerrado brasileiro.  

Alimentos de baixo teor de lípidos e açúcares estão sendo produzidos e as perdas destes componentes 

podem ser compensadas através da utilização de ingredientes específicos que melhoram a aparência, 

textura, viscosidade e poder adoçante (Pereira et al., 2011). Os edulcorantes e os substitutos de 

gorduras enquadram-se neste contexto e dessa maneira, a produção de sorvetes com baixo teor 
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calóricoe a utilização de ingredientes promotores de saúde, tais como polpa de frutos do Cerrado e 

fibras alimentares, torna-se uma opção viável. Este estudo investigou as características reológicas e o 

VET de sorvete de mangaba enriquecido com fibrase com diferentes teores de açúcares e gorduras. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.Formulações 

As formulações dos sorvete foram descritas como S1, S2 e S3, correspondendo respectivamente 

ao controle (5% de gordura e 12% de açúcar), ao light (2,5% de gordura e 6% de açúcar) e ao zero (0% 

gordura e 0% de açúcar) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Formulações dos sorvetes  

                                                         FORMULAÇÕES 

 

Ingredientes (%) 

S1  

 

S2 

 

 S3 

Água 

Polpade mangaba 

Creme de leite em pó 

Leite em pó desnatado 

Glucose de milho 

Sacarose 

Farinha de linhaça 

FOS 

Inulina 

Estabilizante 

Substituto de Gordura 

Sucralose 

43 

20 

5 

5 

10 

12 

1 

3 

0 

1 

0 

0 

46 

20 

2,5 

5 

10 

6 

1 

3 

2,5 

1 

2,5 

0,5 

49,1 

20 

0 

5 

10 

0 

1 

3 

5 

1 

5 

0,9 

 

2.2.Produção dos sorvetes 

Inicialmente, três misturas básicas em pó foram produzidas e correspondem, respectivamente, 

às formulações S1, S2 e S3. Estas preparações constituiam dos ingredientes em pó necessários para a 

fabricação dos sorvetes (Tabela 1). Eles foram pesados, homogeneizados, embalados em sacos de 

polietileno com proteção da luz e hermeticamente selados para posterior utilização. 

Para fabricação dos sorvetes, utilizou-se a metodologia descrita por Pereira et al. (2011).A água 

(previamente aquecida à 50°C) e a polpa de mangaba foram adicionados aos preparados em pó e, em 

seguida, homogeneizado por um misturador industrial a 3500 rpm. Essa mistura foi pasteurizada à 

72°C durante 15 min e resfriada à 10°C. A mistura foi novamente resfriada à 4°C e mantida a esta 

temperatura durante 24 horas. Em seguida foram incorporadas na máquina de sorvete horizontal 
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descontínua (Refrigás, Bauru, Brasil), por um período de batimento de 10 minutos. Os geladosobtidos 

foram embaladose enviados para uma câmara de endurecimento à  -25°C. 

2.3. Valor energético total 

Foram realizados testes de calorimetria em todas as amostras através de um calorímetro PARR 

modelo 1341 utilizando-se o método da bomba calorimétrica (Santos, 2010). 

2.4.Comportamento reológico 

As medidas reológicas foram realizadas por meio de um reômetro rotacional de cilindros 

concêntricos Brookfield DVIII Ultra. Com os valores de tensão de cisalhamento (τ) e taxa de 

deformação (γ), foram calculados os parâmetros reológicos pelo modelo da Lei da Potência utilizando-

se o Software Reocalc (Pereira et al., 2011).      

2.5. Incorporação de ar (Overrun) 

O overrun foi determinado de acordo com o método descrito por Whelan et al. (2008). Volumes 

iguais (50 mL) de sorvete foram pesados e o overrun foi calculado conforme a Equação 1: 

Overrun (%) = Peso da mistura base peso do sorvete x 100/Peso do sorvete   (1)  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Comportamento reológico 

Os parâmetros reológicos obtidos estão demonstrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Parâmetros reológicos dos sorvetes 

TRATAMENTOS(2) Índice de Consistência 
K(Pas) 

Índice de comportamento 
de fluxo(n) 

S1 3,26+1,32b 0,28+0,01b 
S2 0,55+2,44a 0,44+0,01a 
S3 0,52+1,46a 0,47+0,02a 

 a Valores médios com letras distintas na mesma coluna diferem entre si (P < 0,05) 
(1)Média±desvio padrão. 
(2)Tratamentos: S1 – 5% gordura, 12% açúcar, 0% inulina; S2 – 2,5% gordura, 5% açúcar, 2,5% inulina; S3 – 0% gordura, 

0% açúcar, 5% inulina. 

 

O nível de substituição da gordura e sacarose por substitutos influenciou o índice de 

consistência (p < 0,05), uma vez que o maior valor foi obtido na formulação S1 que não contém estes 

ingredientes. Entretanto, o alto teor de gordura nesta formulação a tornou mais complexa do ponto de 

vista reológico. Esta medida, segundo Pereira et al. (2011) é um parâmetro informativo sobre a 

viscosidade do produto, no qual os maiores valores de K reportam a amostra mais viscosa. 
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Pela Tabela 2, pode-se observar que os índices de comportamento de fluxo (n), para todos os 

tratamentos, foram menores que 1 (entre 0,28 e 0,47), indicando, comportamento pseudoplástico. O 

índice de consistência (K) e o índice de comportamento de fluxo (n), apresentaram variações opostas 

em relação ao nível de substituição do teor de gordura e açúcar. Com o aumento da gordura, observou-

se um acréscimo no valor de K, enquanto que o valor de n reduziu. Segundo Pereira et al. (2011), altos 

valores de K e baixos valores de n predizem um sorvete mais viscoso. Outro fato que pode ter 

contribuido para que as formulações S2 e S3fossem menos viscosas é a maior quantidade de prebiótico 

presente. Gel-Nagar (2002) explica que a inulina sendo uma substância higroscópica pode ligar água e 

formar uma rede semelhante a um gel, melhorando as propriedades reológicas dos produtos. 

3.2. Incorporação de ar (Overrun) 

Os resultados da análise de overrun, revelam que todas as formulações apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) obtendo-se valores entre 30,15c; 86,93a e 78,6b para S1, S2 e S3 respectivamente. 

A formulação S2 foi a que obteve melhor resultado, pois apresentou a maior incorporação de ar dentre 

os sorvetes analisados. A porcentagem de overrun foi diminuindo conforme o aumento da adição de 

açúcar que juntamente com a presença de linhaça e mangaba aumentou a absorção de água diminuindo 

a água livre disponível para a ligação ar-água-gordura nos sorvetes. A linhaça, que foi previamente 

reidratada em água liberou uma goma extremamente viscosa, e a mangaba, que possui elevado teor 

emulsificante, contribuíram para que a textura destaformulação ficasse comprometida e 

consequentemente obtivesse a menor incorporação de ar. O sorvete S1 foi o que apresentou o overrun 

mais baixo por ser a formulação mais complexa do ponto de vista estrutural.Em contrapartida, quando 

foram diminuídos os teores de açúcar e gordura obteve-se um aumento na incorporação de ar, 

melhorando desta forma o overrun, provavelmente pela maior adição de prebióticos, substâncias estas 

que atuam fornecendo corpo e melhorando a textura dos alimentos a que são incorporados.  

3.3. Valor energético total (VET) 

 O VET encontrado nos sorvetes analisados foi de 198,9; 159,98 e 119,5 Kcal/100g para S1, S2 

e S3, respectivamente. Segundo a ANVISA (BRASIL, 1998) para um alimento ser considerado com 

valor energético reduzido deve haver uma diminuição de 25% de VET e 40 kcal/100g em relação a 

uma formulação padrão. Se comparadas às formulações, observa-se que a utilização de substitutos de 

gordura e de sacarose promoveram a diminuição do VET em S3 e desta forma, este sorvete pode ser 

classificado como alimento com teor reduzido de VET.  
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Tabela 2 - Características de S2 e S3 em relação à S1 quanto à redução do VET 

 

Tratamentos(1) 

Características(2) S1 S2 S3 

VET (Kcal/g) 198,9 159,98 119,5 

Redução de VET (%) - 19,6 39,9 
 

 

 
(1) Tratamentos: S1– 5% gordura, 12% açúcar, 0% inulina; S2– 2,5% gordura, 5% açúcar, 2,5% inulina; S3 – 0% gordura, 

0% açúcar, 5% inulina;(2) Em comparação à S1 
 

4.CONCLUSÕES 

Os sorvetes desenvolvidos apresentaram características reológicas desejáveis e melhor 

incorporação de ar nas formulações com redução dos teores de açúcar e gordura. Além do mais, a 

utilização de substitutos de gordura e sucralose promoveram a diminuição do VET na formulação S3 e 

desta forma, este sorvete pode ser classificado como alimento com teor reduzido de VET. 
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