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RESUMO

 O  crescimento  do  mercado  de  alimentos  funcionais  vem  aumentando  a  cada  ano,

impulsionando o desenvolvimento de produtos com alegação funcional. Entre os leites fermentados

o iogurte ocupa lugar de destaque com predominância no mercado mundial. Os derivados lácteos à

base de leite de cabra, assim como os resíduos alimentares que possuem possível caráter funcional

apresentam-se como alternativas  à elaboração  de alimentos que apresentem benefícios  a  saúde,

atendendo a demanda dos consumidores. O objetivo desse estudo foi desenvolver formulações de

iogurte à base de leite de cabra, enriquecido com diferentes percentagens de farinha da casca de

jabuticaba (FCJ) e verificar sua aceitação através da avaliação sensorial em relação aos atributos

cor,  sabor,  textura e aspecto global.  Foram desenvolvidas três formulações denominadas por F1

(controle, 0% de FCJ), F2 (com adição de 3% de FCJ) e F2 (com adição de 5% de FCJ). As três

formulações foram bem aceitas em relação a todos os atributos avaliados, indicando que a adição da

farinha da casca de jabuticaba nas concentrações utilizadas, ao enriquecimento de iogurte à base de

leite caprino torna-se viável, apresentando forte potencial a comercialização, já que proporcionou

aos produtos elevação no valor nutricional sem afetar a qualidade sensorial.
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INTRODUÇÃO

A  crescente  demanda  do  mercado  consumidor  por  alimentos  mais  saudáveis  vem

estimulando as  indústrias  a  desenvolverem produtos  inovadores  que tragam benefícios  à  saúde,

dentre  eles  o  iogurte  ocupa lugar  de destaque (GALLINA,  2010).  Quando comparado  ao  leite

bovino o leite  de cabra  apresenta  propriedades  como alta  digestibilidade e potencial  alergênico

inferior, com isso nos últimos anos a caprinocultura leiteira, assim como a produção de alimentos

derivados do leite de cabra vem aumentando de forma significativa (CEBALLOS, et al., 2009).

A utilização  de  resíduos  de  frutas  que  possam ser  fontes  de  compostos  bioativos,  vem

despertando  grande  interesse  pelas  indústrias  de  lácteos.  A jabuticaba  é  fonte  de  vitamina  C,

potássio, magnésio e fibras, o elevado valor nutricional desse fruto está relacionado a presença de

compostos fenólicos em sua composição principalmente na casca, que é descartada como resíduo da

indústria de alimentos (DESSIMONI-PINTO, 2011).

Levando  em consideração  às  informações  citadas  anteriormente,  esse  trabalho  teve  como

objetivo desenvolver formulações de iogurtes à base de leite de cabra adicionados de farinha da

casca  de jabuticaba e avaliar  sensorialmente a  aceitação dos iogurtes  adicionados de diferentes

percentagens de farinha.

MATERIAL E MÉTODOS

No desenvolvimento das formulações de iogurte foi utilizado, leite caprino integral, polpa de

jabuticaba, farinha da casca de jabuticaba, sacarose e cultura lática (YO-MIX 499 LYO - 100 DCU

da Danisco®). A jabuticaba da variedade Sabará foi colhida na cidade de Bambuí - MG, os demais

ingredientes  foram  cedidos  pelo  IFMG  -  Campus Bambuí.  A produção  dos  iogurtes  seguiu  a

metodologia descrita por Tamime e Robinson (1991). Foi utilizado 5% de polpa de jabuticaba e

10% de sacarose em todas as formulações, para a elaboração da formulação F2, foi utilizado 3% de

farinha da casca de jabuticaba e para F3, 5% de farinha da casca de jabuticaba. Após a produção os

iogurtes foram envasados em garrafas plásticas de polietileno e acondicionados sob refrigeração a

4ºC.
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Após a elaboração e armazenamento por um período de 1 dia foi realizada análise sensorial

das formulações de iogurte. Os atributos analisados foram cor, sabor, textura e aspecto global. A

análise foi realizada com 80 provadores não treinados e o teste foi realizado em cabines individuais.

Foi  aplicado  o  teste  de  aceitação  com utilização de  um questionário  de  9 pontos,  onde foram

atribuídos conceitos  que variaram desde  “gostei  muitíssimo” a “desgostei  muitíssimo”,  também

foram atribuídos valores  numéricos  que variaram de 1 para “desgostei  muitíssimo” a 9 “gostei

muitíssimo”.

Para identificar as diferenças significativas os dados obtidos foram analisados estatisticamente

por análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05) para comparação de médias. Todos os

dados foram analisados segundo técnicas do software SISVAR (FERREIRA, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise sensorial realizada pelo método de aceitação de um novo produto,

onde se avaliou os atributos cor, sabor, textura e aspecto global, comparando as três formulações de

iogurte estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores médios das notas de parâmetros sensoriais dos iogurtes de leite de cabra

adicionados de diferentes concentrações de farinha da casca de jabuticaba.

Iogurtes

Parâmetros Sensoriais

Cor Sabor Textura Aspecto

Global
F1 (0%) 7,58 a 7,66 a 7,52 a 7,74 a

F2 (3%) 7,60 a 7,30 a 7,48 a 7,58 a

F3 (5%) 7,42 a 7,14 a 7,10 a 7,38 a

             CV (%)       18,9                   17,79                  20,18                 21,10
¹Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). F1(controle – 0%   
de FCJ), F2 - (3% de FCJ), F3 - (5% de FCJ).

De acordo  com os  resultados,  as  amostras  de  iogurte  analisadas  não  diferiram  entre  si

(p>0,05) em nenhum dos atributos avaliados, ficando todas as amostras com média 7, que equivale
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na escala de 9 pontos a “gostei moderadamente”. Portanto em termos sensoriais a adição de 3% e

5% de  FCJ  ao  iogurte  de  leite  caprino  não  interferiu  nos  resultados,  uma  vez  que  esses  não

diferiram do controle, ao qual não foi adicionado FCJ. No entanto foi observado que a formulação

F3, com maior percentagem de adição de FCJ obteve menores médias em todos os atributos, esse

fato pode ter ocorrido em função de possível formação de grânulos decorrentes de homogeneização

insuficiente. 

Os resultados dos iogurtes desse estudo mostram-se coerentes ao observado por Gonçalves e

Souza (2013), em iogurte funcional adicionado de geléia e fibra da casca de jabuticaba, ao qual a

adição desses ingredientes não influenciou na avaliação sensorial das amostras, sendo os produtos

considerados bem aceitos, e superiores aos resultados de Alves (2011) em iogurte adicionado de

0,5;  1,0;  1,5;  2,0 e  2,5% de farinha  da casca de jabuticaba,  com resultados entre  4 “desgostei

ligeiramente” e 7 “gostei moderadamente”, para os atributos cor, sabor, textura e aspecto global.

 Os valores médios das notas observadas nos resultados desse estudo mostram-se coerentes

também ao observado por Freire (2012) em iogurte adicionado de 6% de polpa de maracujá e 0,1%

de farinha do albedo de maracujá, com médias entre 7,41 e 7,99 para os resultados da avaliação

sensorial dos atributos cor, sabor, consistência e impressão global. Os resultados obtidos em relação

a  avaliação  sensorial  dos  iogurtes  dessa  pesquisa  mostraram-se  superiores  ao  observado  por

Vasconcelos (2010) em iogurte light adicionado de 1,58% de farinha de yacon, onde  as médias em

relação aos atributos sabor, textura e impressão global variaram entre 6,3 e 6,9 o que corresponde a

“gostei ligeiramente”.

CONCLUSÕES

Através do presente estudo os resultados obtidos permitiram concluir que, as formulações de

iogurte apresentaram aceitação sensorial satisfatória em relação à todos os atributos avaliados e que

iogurte desenvolvido à base de leite de cabra enriquecido com farinha da jabuticaba mostrou-se uma

ótima alternativa ao consumo de um derivado do leite caprino com caráter funcional, no entanto há

necessidade  de  novas  pesquisas  para  avaliação  de  mercado  visando  a  comercialização  desse

produto.
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