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RESUMO 

As bebidas lácteas são uma das formas de aproveitamento do soro de leite e por apresentarem elevada 

aceitação por parte dos consumidores, torna-se objeto de estudo.  A alfarroba (Ceratonia siliqua L) 

contém baixo conteúdo calorífico (devido à quantidade quase imperceptível de lipídeos), considerável 

quantidade de fibras (em média 6g/100g) e elevado poder adoçante o que a torna uma possível 

substituta do cacau. Este trabalho teve como objetivo desenvolver três formulações de bebidas lácteas 

denominadas F1 (0% de alfarroba; 100% cacau), F2 (25% alfarroba; 75% cacau) e F3 (50% alfarroba; 

50% cacau). Realizou-se avaliação do pH, da acidez total titulável (ATT) e dos sólidos solúveis totais 

(SST) das bebidas lácteas. Foi verificado também o teste da aceitação e da intenção de compra (por 

meio de escala hedônica de 9 e 5 pontos respectivamente), bem como análise do teor de coliformes 

totais. Como resultado, as bebidas lácteas apresentaram resultados de pH entre 6,72 à 7,87, sólidos 

solúveis totais de 24º Brix e acidez total titulável entre 0,38 à 043 % de ácido lático e estão de acordo 

com a legislação brasileira. Além disso, obtiveram elevada aceitação pelos julgadores, recebendo 

notas superiores a 7. Quanto a intenção de compra, os tratamentos alcançaram resultado positivo 

recebendo notas acima de 3. Já os valores para coliformes totais foram de 0,3; 0,3 e 0,7 UFC/ml para 

F1, F2 e F3 respectivamente, situando-se dentro dos limites propostos pela legislação. Tais resultados 

são satisfatórios, posto que atendem aos requisitos mínimos de qualidade na elaboração de produtos. 

Desse modo, as bebidas lácteas se mostraram promissoras, pois apresentaram significativa aceitação 

sensorial e valores físico-químicos atrativos, estando também dentro dos padrões sanitários e desta 

forma se tornam uma opção interessante tanto para a indústria como para a saúde do consumidor.  
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INTRODUÇÃO 

As bebidas lácteas achocolatadas são alimentos consumidos por pessoas de todas as idades e 

podem ser encontrados em todo o mundo. As suas características sensoriais e nutricionais, assim 

como sua conveniência e praticidade, fazem com que o produto seja bem aceito pelos consumidores. 

Elas podem ser enriquecidas com nutrientes essenciais como forma de reforçar o seu valor nutricional 

e desta maneira, podem prevenir ou corrigir carências específicas na população. Entretanto, dentre os 

ingredientes adicionados o cacau pode apresentar substâncias ditas como antinutricionais, como a 

cafeína e teobromina e em muitos casos pode ser substituído por outros ingredientes (Ribeiro et al., 

2012). 



Devido à sua doçura e sabor semelhante ao cacau, bem como o seu preço baixo, a alfarroba 

pode ser utilizada como um substituto do chocolate nas formulações de doces, biscoitos, massas, 

sobremesas, bebidas lácteas e achocolatados. Contém menor teor de lipídios (0,4-0,8%), maior teor 

de açúcares (40- 50%,), fibras alimentares, minerais e quantidades substanciais de polifenóis e taninos 

condensados Apresenta uma coloração marrom escuro e por apresentar sabor adocicado possui uma 

boa aceitação aos aspectos sensoriais na qual pesquisas indicam que é aceitável em níveis sensoriais 

uma substituição de até 50% da participação do cacau através da utilização da mesma (Kumazawa et 

al., 2002). 

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de diferentes formulações de 

bebidas lácteas adicionadas de alfarroba em pó, bem como a avaliação da qualidade microbiológica, 

físico-química e sensorial das mesmas.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

As bebidas lácteas foram processadas no Setor de Leites e Derivados do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Campus Bambuí (IFMG) e os procedimentos 

analíticos foram realizados nos Laboratórios de Análise Sensorial, Microbiologia e Físico-química 

do Campus.  

Materiais 

Para a elaboração dos três tratamentos (F1, F2 e F3) utilizaram-se as quantidades das seguintes 

matérias-primas (Tabela 1):  

Tabela 1 - Tratamentos utilizados na fabricação das bebidas lácteas 

 INGREDIENTES (g) 

TRATAMENTOS  Leite Soro Açúcar Leite em pó Cacau Alfarroba Emulsificante 

F1 3600 3600 700 150 100 0 15 

F2 3600 3600 700 150 75 25 15 

F3 3600 3600 700 150 50 50 15 

Fabricação das bebidas lácteas 

Primeiramente, o leite e o soro (adicionados previamente de açúcar e leite em pó) foram 

pasteurizados à 65ºC por 30 minutos e em seguida resfriados até 5ºC. Posteriormente, foram 

adicionados os demais ingredientes procedendo-se de uma homogeneização em liquidificador 

industrial até a obtenção das bebidas lácteas (envasadas em potes plásticos e armazenados sob-

refrigeração (5ºC). 

Análise Microbiológica 

Realizou-se a contagem de coliformes totais seguindo a técnica do Número Mais Provável 

(NMP) de acordo com Neusely et al. (2001). 

 

 



Análises físico-químicas 

A determinação da ATT foi determinada segundo metodologia descrita pelo Instituto Adolf 

Lutz (2005). A determinação do pH foi feita mediante o método eletrométrico, utilizando-se um 

pHmetro digital (AOAC, 2005). O Teor de SST foi obtido por leitura direta em refratômetro (marca 

Atago n.1 0~32 °Brix) e os valores expressos em °Brix, segundo a AOAC (2005). 

Análise Sensorial 

Para a Avaliação Sensorial das bebidas lácteas, foram utilizados 50 provadores não treinados 

e a análise foi realizada em cabines individuais  durante o período matutino (09:00 às 11:00). Foi 

aplicado o teste de aceitação, utilizando-se escala hedônica estruturada de nove pontos (ABNT, 

1998). Os atributos avaliados foram: sabor, viscosidade, aspecto global e aroma. Os provadores 

também foram questionados quanto à intenção de compra do produto e utilizou-se escala hedônica 

de 5 pontos. 

Análise Estatísticas 

Os dados das análises foram analisados pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

a partir do programa estatístico Sisvar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise Microbiológica 

Os resultados encontrados para coliformes totais nas bebidas lácteas foram de 0,3; 0,3 e 0,7 

UFC/ml para F1, F2 e F3 respectivamente, situando-se, dentro dos limites propostos pela legislação 

brasileira vigente (BRASIL, 2001), possibilitando sua utilização na análise sensorial.  

Análises físico-químicas 

A Acidez total titulável (expressa em % ácido lático) foi de 0,38, 0,43 e 0,42 (Tabela 2) para 

F1, F2 e F3 respectivamente não apresentando diferença estatística. Já o pH das bebidas lácteas 

analisadas variaram de 6,72 à 7,87 e apenas a formulação F3  apresentou diferença (p < 0,05) (Tabela 

2) demostrando menor valor. Quanto ao teor de SST, nenhum dos tratamentos apresentou diferença 

significativa (p < 0,05) e obtiveram 24 ºBrix valor que está relacionado às varias fontes de açúcares 

adicionadas nas formulações (como a própria sacarose, o cacau, a alfarroba e também o leite) (Tabela 

2).  

Tabela 2 - Caracterização físico-química das bebidas lácteas achocolatadas1 

 

TratamentosTratamentos2 

Parâmetros 

Acidez 

Total Titulável3 

pH Sólidos 

Solúveis (ºBrix)4 

F1 0,38a 7,87a 24ºa 

F2 0,43a 7,27a 24ºa 

F3 0,42a 6,72b 24ºa 

a Valores médios com letras distintas na mesma coluna diferem entre si (P < 0,05). 



(1) Média±desvio padrão; (2) Tratamentos: F1(0% alfarroba e 100% cacau), F2 (25% alfarroba 

e 75% de cacau) e F3 (50% alfarroba e 50% cacau); (3)Expresso em % de ácido lático; (4) Expresso 

em ºBrix 

Resultados semelhantes foram encontrados por PENHA et al. (2009) que ao desenvolverem 

bebida láctea achocolatada  encontraram  ATT entre 0,19 e 0,22 (% de ácido lático), 6,8 de pH e 20 

à 22ºBrix.  

Análise Sensorial 

Sob os quatro atributos avaliados, aspecto global foi o que mais se destacou apresentando 

notas de 7,67, 7,76 e 7,55 (Tabela 3) para F1, F2 e F3 respectivamente, não se diferenciando 

estatisticamente (p>0,05). Vale destacar que esta é uma referência que reflete a somatória de todos 

os atributos e é considerado fundamental na qualidade e aceitação dos produtos. Quanto ao sabor, os 

provadores verificaram diferença significativa (p>0,05) para o tratamento F3 que obteve o menor 

resultado (7,3). Este fato pode ser explicado pela maior adição de alfarroba nesta formulação o que 

contribuiu para a redução do cacau. A utilização de ingredientes desconhecidos pela população faz 

com que certas pessoas deem preferência para produtos tradicionais e este é um dos desafios da 

comunidade científica, conseguir inserir no mercado alimentos ricos do ponto de vista nutricional 

mais que não estão inseridos na mesa dos consumidores. Para o atributo viscosidade a única 

formulação que se diferenciou estatisticamente (p> 0,05) foi a F1 que recebeu a nota mais elevada 

(7,48) e verificando os resultados para aroma, a F3 se diferenciou das de mais (p> 0,05), entretanto, 

recebendo a menor nota (7,57). Quando questionados sobre a intenção de compra das bebidas lácteas, 

observa-se que as mesmas apresentaram notas de 3,73; 4,14 e 4,04 para F1, F2 e F3 respectivamente 

e F1 foi à formulação que recebeu menor nota se diferenciando das demais (p> 0,05). Os provadores 

elegeram os tratamentos F2 e F3 (com as maiores concentrações de alfarroba) como as mais aceitas 

e provavelmente os mesmos as comprariam. Este fato contribui para elaboração de produtos 

saudáveis e com diminuição do cacau demonstrando que os consumidores estão dispostos a 

adquirirem produtos adicionados de alfarroba, entretanto, as doses devem ser estudadas. 

Tabela 3 - Escala Sensorial de 0 à 9 e 0 à 5 pontos para os Atributos sensoriais e Intenção de 

compra das bebidas lácteas (1) 

Tratamento(2) Sabor Viscosidade Aspecto 

Global 

 

Aroma Intenção de 

Compra 

F1 7,46a 7,48a 7,67a 7,75a 3,73b 

F2 7,61a 6,16b 7,76a 7,74a 4,14a 

F3 7,3b 6,14b 7,55b 7,57b 4,04a 

a Valores médios com letras distintas na mesma coluna diferem entre si (P<0,05). 

(1) Média±desvio padrão; (2) Tratamentos: F1(0% alfarroba e 100% cacau), F2 (25% 

alfarroba e 75% de cacau) e F3 (50% alfarroba e 50% cacau) 



Desta Forma, pode ser sugerido então, que as bebidas lácteas formulados no presente trabalho 

oferecem boas perspectivas de consumo e, portanto, apresentam potencial para ser produzido em 

escala comercial, com substituição com alfarroba em até 50%. Além disso, a pesquisa e 

comercialização de produtos enriquecidos nutricionalmente colaboram com um aproveitamento 

funcional no qual está a prevenção de diversas doenças.  

CONCLUSÕES 

As bebidas lácteas desenvolvidas e analisadas apresentaram boas características físico-

químicas e microbiológicas, além de ótima aceitação por parte dos julgadores, portanto, é viável a 

incorporação da alfarroba nas formulações de produtos lácteos, em até 50%.  
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