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RESUMO – Atualmente, existe uma crescente demanda por produtos com baixo teor de açúcar 

no mercado, impulsionada pela preocupação dos consumidores com qualidade de vida, saúde e 

estética. De forma a produzir produtos com teor reduzido de sacarose e de boa aceitação 

sensorial, é necessário utilizar outros compostos em substituição à sacarose nos alimentos. Um 

estudo inicial para a substituição de açúcar em produtos é encontrar a melhor concentração de 

sacarose, de forma a desenvolver um produto com o mesmo teor de doçura. O objetivo deste 

trabalho foi, identificar o teor de doçura ideal em iogurtes com soro de leite comerciais. 

Cinquenta praticantes de exercícios físicos foram convidados a participar do experimento e o 

ideal de doçura foi calculado através do teste sensorial de escala do ideal. Foi identificado que o 

ideal de doçura em iogurtes para praticantes de exercícios físicos é alcançado quando o produto é 

formulado com 5,1% de sacarose. 
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1. INTRODUÇÃO  

O iogurte é um produto muito popular na maioria dos países, independente do índice de 

desenvolvimento humano (Huertas, 2012). Além de ser um dos mais tradicionais produtos 

lácteos fermentados, é considerado um produto saudável e dispõem de alta popularidade entre os 

consumidores (Granato et al., 2010; Annunziata e Vecchio, 2013). Segundo Santana et al. 

(2006), a fabricação de iogurte no Brasil vem crescendo consideravelmente ao longo dos anos, 

sendo produzido em média 400 mil toneladas por ano, representando 76% do total de produtos 

lácteos. Neste trabalho ainda destaca-se a produção de iogurte light, ocupando assim uma 

importante fatia do mercado.  

Pode-se observar que paralelo ao crescimento da produção de iogurte light, nota-se uma 

crescente preocupação das pessoas com sua saúde, aparência e qualidade de vida, o que as 

impulsiona à prática de exercícios físicos e a ingestão de alimentos mais saudáveis, com menos 

sal, gordura e açúcar (Abdullah e Cheng, 2001; Moraes e Bolini, 2010; Rocha e Bolini, 2015). 
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Com o objetivo de atender aos anseios dos consumidores, faz-se necessário o 

desenvolvimento de produtos que atendam as expectativas dos consumidores que buscam por 

uma alimentação mais saudável, reduzindo o açúcar e utilizando ingredientes e aditivos naturais.  

O soro de leite é um produto extremamente importante, devido a sua potencialidade 

nutricional, funcional e econômica (Antunes et al., 2004).  Torna-se relevante a fabricação de 

produtos adicionados de soro de leite para os praticantes de atividades físicas, devido aos fatos 

das proteínas do soro de leite serem altamente digeríveis e serem rapidamente absorvidas pelo 

organismo, o que estimula a síntese de proteínas sanguíneas. As proteínas do soro de leite são 

classificadas como proteínas de metabolização rápida, o que é extremamente adequado para 

situações de estresses metabólicos, como por exemplo a prática de exercícios físicos, em que a 

reposição de proteínas no organismo se torna emergencial (Fischborn, 2009).  

Além disto, devido ao grande consumo e importância do iogurte torna-se relevante o 

desenvolvimento de um produto com baixo teor de sacarose. Desta forma, será possível 

desenvolver um produto funcional e nutritivo, com menores restrições dietéticas e que se 

enquadre dentro das tendências de mercado.  Entretanto, segundo Souza et al. (2011), ao 

substituir a sacarose por algum edulcorante é importante que se determine uma concentração que 

melhor retrate a doçura de um produto adoçado com sacarose, em termos de intensidade e perfil 

sensorial. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração ideal de sacarose em iogurte 

com soro de leite, tendo como público alvo os praticantes de exercícios físicos, de forma a 

fornecer subsídios para futuros estudos relacionados à substituição da sacarose por edulcorantes 

naturais em iogurtes com soro de leite.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido em duas etapas. Na primeira etapa foi realizado o 

recrutamento dos provadores. Na segunda etapa foi realizada uma análise do ideal de doçura da 

sacarose em iogurte com soro de leite, com o objetivo de conhecer a melhor concentração de 

açúcar a ser adicionada em um iogurte voltado para o público praticante de atividades físicas.  

 

2.1. Recrutamento de Participantes 

Cinquenta pessoas, com idade entre 18 a 75 anos, sem restrições ao consumo de sacarose 

foram convidadas a participar da pesquisa. Um questionário simples foi utilizado para coletar 

dados pessoais e frequência de atividades físicas. O requisito para participação era a prática de 

atividades físicas constante, com frequência mínima de duas vezes por semana. Este trabalho foi 
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aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Lavras – MG, sob o código CAAE 

52931216.6.0000.5148.  

 

2.2. Ideal de doçura 

A determinação da concentração ideal de sacarose, em relação à quantidade total de 

iogurte, foi calculada através de um teste afetivo, utilizando a escala do ideal (Meilgaard et al., 

1999). Foram utilizadas amostras de iogurte comercial com soro de leite sem dulçor, sendo 

elaboradas cinco formulações de iogurte contendo respectivamente 3,12%, 5%, 8%, 12,8% e 

20,5% de sacarose. Os provadores avaliaram o ideal de doçura das diferentes amostras por meio 

de uma escala do ideal de nove pontos (9 - extremamente mais doce que o ideal; 5 - doçura ideal 

e 1- extremamente menos doce que o ideal). Foram servidas 30 gramas de cada amostra de forma 

monádica e balanceada. A pesquisa foi realizada em uma academia localizada na cidade de 

Lavras - MG.  

 

2.3. Análise Estatística 

Os resultados da avaliação do ideal de doçura foram analisados por análise de variância 

(ANOVA) e análise de regressão linear entre os escores e as concentrações de sacarose. As 

análises foram realizadas no software SensoMaker, versão 1.8 (Nunes e Pinheiro, 2012).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. Determinação da concentração ideal de doçura 

De acordo com a avaliação do consumidor houve diferença significativa em relação a 

doçura das amostras com diferentes concentrações de sacarose. Foi desenvolvido um modelo de 

regressão linear para relacionar a doçura ideal com teor de sacarose no iogurte. O melhor ajuste 

dos dados da regressão foi encontrado com o modelo de coeficiente linear de determinação igual 

a 0,88 (Figura 1).  

Após plotar uma reta horizontal a partir da doçura ideal (y = 5), observou-se que a linha 

toca a reta de regressão quando x = 5,1. Portanto, pode-se determinar que a proporção de 

sacarose a ser adicionada no iogurte que equivale a doçura ideal é de 5,1% em relação a massa 

total do produto. 
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Figura 1 – Representação gráfica das notas média da escala do ideal em função da 

concentração de sacarose em iogurte com soro de leite. 

 

Demais trabalhos na literatura abordam o mesmo tema. Saint-Eve et al. (2016) realizaram 

um estudo sobre o ideal de doçura em iogurtes, tendo como público alvo consumidores franceses 

que tendiam a ter uma alimentação balanceada, e encontraram uma doçura ideal de 6,1 g de 

sacarose em iogurtes de 125 g, resultado próximo ao deste trabalho. Já Barbosa (2009) realizou o 

mesmo teste de ideal de doçura em iogurtes, porém sem um grupo de foco específico, e 

encontrou um ideal de doçura de 9,7%. Nosso estudo mostrou que pessoas praticantes de 

atividades físicas tendem a consumir produtos com menores teores de açúcar.  

 

4. CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos indicam que a concentração de sacarose considerada ideal no 

iogurte para os praticantes de exercícios físicos foi de 5,1%. Podemos concluir que, torna-se 

importante desenvolver produtos específicos que podem conter edulcorantes, visto que podem 

ser uma boa alternativa para os praticantes de exercícios físicos e as demais pessoas que estão 

preocupadas com sua qualidade de vida, saúde e estética.   
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