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RESUMO 

HARAMI, J.B. Desenvolvimento de cereal em barra com gelado comestível 
simbiótico. 2008. 113p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

Os alimentos funcionais suplementados com microrganismos probióticos e 
ingredientes prebióticos se destacam por seus impactos positivos sobre a saúde do 
consumidor, representando uma categoria em ascensão: os produtos alimentícios 
simbióticos. O presente trabalho objetivou desenvolver um produto alimentício, para 
consumo em porções individuais, a partir da associação de uma barra de cereais a um 
gelado comestível com baixo teor de gordura e adicionado dos microrganismos 
probióticos LactobaciJ/us acidophilus La-5 e Bifidobacterium animalis Bb-12, 
suplementado ou não com o ingrediente prebiótico inulina, verificar a viabilidade dos 
probióticos, avaliar a aceitabilidade sensorial do produto e suas características físico
químicas durante o seu armazenamento a -18°C. Utilizando um planejamento fatorial 
22

, foram produzidos (em triplicata) quatro tratamentos da porção gelado comestível, 
todos adicionados de probióticos: T1 (controle), T2 (adição de inulina), T3 (teor 
reduzido de gorduras) e T4 (adição de inulina e teor reduzido de gorduras). Os 
produtos foram armazenados a -18°C por até 168 dias. Os parâmetros avaliados na 
porção gelado comestível foram: pH (antes e após a maturação da calda e após 168 
dias de armazenamento), Overrun (após o congelamento), viabilidade dos probióticos 
(na mistura final e após 1, 2, 7, 14, 21, 28, 84 e 168 dias), dureza instrumental 
(texturômetro TA-XT2) e fração de derretimento (após 14 dias). Os quatro tratamentos 
do produto final (barra de cereal em conjunto com a porção gelado comestível) foram 
avaliados sensorialmente por provadores não treinados, após 7, 28 e 84 dias de 
armazenamento, utilizando-se teste de aceitabilidade, com escala estruturada de nove 
pontos. As análises para determinação da composição centesimal da porção gelado 
comestível e da barra de cereais foram realizadas, para cada porção individualmente. 
As populações d~. acidophilus e B. animalis foram superiores a 7 log UFC/g, por até 
168 dias nas formulações suplementadas com inulina e/ou substituto de gordura e a 
adição de inulina contribuiu para a manutenção da viabilidade de B. animalis ao longo 
do armazenamento. A adição e/ou substituição de ingredientes da formulação do 
gelado comestível não interferiu nos parâmetros físico-químicos pH e overrun. Para a 
dureza e a velocidade de derretimento, foi verificada diferença significativa (p<0,05). 
Entretanto, tais diferenças não se refletiram na aceitação do produto pelo consumidor, 
uma vez que não foi verificada diferença para a aceitabilidade sensorial entre os 
quatro tratamentos avaliados, com notas sempre superiores a 7 e sem a interferência 
do período de armazenamento sobre essa aceitabilidade. O presente trabalho 
mostrou que a associação de uma barra de cereais a um gelado comestível probiótico 
não fermentado, com 1,5% de gordura láctea e adicionado de 8% de inulina, é 
tecnologicamente viável para disponibilizar ao consumidor uma alternativa de alimento 
funcional simbiótico para consumo em porções individuais. 

Palavras chave: Probióticos. Prebióticos. Barras de cereais. Gelado comestível. 
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ABSTRACT 

Harami, J.B. Development of a frozen dessert associating a cereal bar and a 
synbiotic ice cream bar. 2008. 113p. Master Degree Dissertation, Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Functional foods supplemented with probiotic microorganisms and prebiotic 
ingredients are increasingly popular as they improve consumer health, and these 
foods nowadays form a new group of food products called synbiotic products. The 
present study aimed to develop a food product for consumption in individual portions, 
associating a cereal bar and a low fat ice cream bar containing the probiotic 
microorganisms Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium animalis Bb-12, 
supplemented or not with the prebiotic ingredient inulin, to verify the viability of the 
probiotics and to evaluate the sensory acceptability of the products and their 
physical-chemical characteristics during storage at -18°C. Employing a 22 design, 
four trials of the ice cream portion were produced in triplicate, ali of them 
supplemented with probiotics: T1 (control), T2 (with inulin), T3 (with reduced fat 
content) and T4 (with inulin and reduced fat). The products were stored at -18°C for 
up to 168 days. The parameters evaluated in the ice cream portion included: pH 
(before and after the aging of the mix, and after 168 days of storage); overrun (after 
the freezing stage); viability of the probiotics (in the final mixture and after 1, 2, 7, 14, 
21,28,84, and 168 days); instrumental hardness (TA-XT2 texturometer); and melting 
rate (after 14 days). The four trials of the final product (cereal bar associated with ice 
cream bar) were submitted to sensory evaluation by an untrained panel, employing 
the acceptability test, with a 9-point structured hedonic scale, after 7,28, and 84 days 
of storage. The compositional analyses of the ice cream and cereal bars were carried 
out individually for each portion. The populations of L. acidophilus e B. animalis were 
above 7 log CFU/g, for up to 168 days for the formulations supplemented with inulin 
and/or fat substitute, and the addition of inulin contributed to the maintenance of the 
viability of B. animalis throughout storage. The addition and/or substitution of 
ingredients in the ice cream formulations did not significantly affect pH and overrun. 
As for hardness and melting rate, significant differences were observed (p<0.05). 
However, such differences did not influence the product acceptance by the 
consumer, as no differences for sensory acceptability between the four trials 
evaluated was observed, and scores were always above 7, without any interference 
of the storage period on this acceptability. The study showed that the association of a 
cereal bar and a low fat non-fermented probiotic ice cream, containing 1.5% milk fat 
and supplemented with 8.0% inulin, is technologically feasible to provide consumers 
with a synbiotic functional food product, as an option for consumption of individual 
portions. 

Keywords: Probiotics. Prebiotics. Cereal bar. Ice cream. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ALIMENTOS FUNCIONAIS 

A Nutrição, a partir dos conceitos de prevenção às deficiências primárias, vem 

evoluindo para o estabelecimento de diretrizes para uma alimentação balanceada na 

promoção do estado de bem-estar, saúde e na redução do risco de doenças 

(AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2004). 

A dieta é o principal foco das estratégias para se manter uma boa saúde durante 

a vida, reduzindo o risco para a ocorrência precoce de patologias, como desordens 

gastrintestinais, doenças cardiovasculares, câncer e osteoporose, assim como para 

proporcionar um envelhecimento com qualidade de vida (WEISBURGER, 2000; 

MATIILA-SANDHOLM et aI., 2002; GUTKOSKI et aI., 2007). Nesse contexto, nunca 

antes o foco sobre os benefícios à saúde, promovido pelos alimentos ou por seus 

componentes, esteve tão evidente (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2004). 

Embora a complexa relação entre alimento e a saúde seja ainda pouco 

compreendida, estudos recentes em áreas multidisciplinares trazem novas 

promessas de avanços no aprimoramento destes conhecimentos (MA TIl LA

SANDHOLM et aI., 2002; LlONG, 2007). Evidências conectando patologias 

relevantes, como as doenças cardiovasculares, à dieta, assim como os benefícios e 

prejuízos que nutrientes específicos acarretam à saúde, apresentam cada vez mais 

comprovação científica (PARADA & AGUILERA, 2007). 

Os alimentos funcionais podem ser definidos como aqueles que, além da 

nutrição básica, podem proporcionar benefícios à saúde (STANTON et aI., 2005; 

CASTRO & TIRAPEGUI, 2006). Esses alimentos devem apresentar características 

nutricionais adequadas, de modo que sejam relevantes para o bem estar e/ou na 

redução dos riscos de doenças, sendo que estes efeitos devem ter sido 

demonstrados e comprovados em uma ou mais funções alvo do organismo 

(ROBERFROID, 2005a, PRADO et aI., 2008). 

Um alimento funcional deve exercer seus efeitos quando consumido em 

quantidades normalmente encontradas na alimentação convencional. Portanto, os 

nutracêuticos, que são produtos preparados a base de compostos alimentares e 

comercializados na forma de cápsulas, pílulas, pós, xaropes, entre outros, não podem 

ser considerados alimentos funcionais (ROBERFROID, 2005a, PRADO et aI., 2008). 

No Brasil, a partir do reconhecimento do interesse pelo uso da alimentação como 

determinante importante para a saúde, da estreita relação entre alimentação - saúde -

doença, dos efeitos benéficos de compostos não nutrientes, entre outros, como fatores 
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que vêm estimulando a produção de novos alimentos, a legislação pertinente considera 

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ANVISA, 1999a, 1999b): 

- Alegação de propriedade funcional: aquela relativa ao papel metabólico ou 

fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, 

manutenção e outras funções normais do organismo humano; 

- Alegação de propriedade de saúde: aquela que afirma, sugere ou implica a 

existência da relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição 

relacionada à saúde. 

Saúde e bem estar dos consumidores são as maiores diretrizes da indústria 

de alimentos moderna (PARADA & AGUILERA, 2007). O desenvolvimento de 

alimentos funcionais vem se destacando pelo crescente interesse dos setores 

comercial, acadêmico e governamental durante as últimas décadas e as previsões 

são de que a demanda por nutracêuticos e alimentos funcionais continue crescendo, 

estimulada por novos produtos e pelo aumento do número de consumidores 

conscientes sobre os assuntos relacionados à saúde (MA TIILA-SANDHOLM et ai., 

2005; REDGWELL & FISCHER, 2005; JONES & JEW, 2007). 

1.2 A MICROBIOT A GASTRINTESTINAL 

A microbiota intestinal é o principal foco de muitos alimentos funcionais 

desenvolvidos atualmente, devido à atuação do intestino na interface entre a dieta e 

os eventos metabólicos que dão alicerce à manutenção da saúde do hospedeiro 

(SALMINEN et ai., 1998b; ZIEMER & GIBSON, 1998; ANGUS et ai., 2005). 

O trato gastrintestinal humano consiste da boca (cavidade oral), faringe, 

esôfago, estômago, intestino delgado e cólon. A microbiota gastrintestinal do 

humano adulto é um complexo ecossistema composto por 300 a 500 espécies 

bacterianas. A parte superior do intestino é escassamente povoada e a partir do íleo 

a população de bactérias aumenta gradualmente, atingindo 1011 _1012 unidades 

formadoras de colônias por grama (UFC/g) no cólon, sendo a maioria constituída por 

microrganismos anaeróbios, incluindo os grupos dos clostrídios, eubactérias, 

bacteroides e bifidobactérias (GUARNER & MALAGELADA, 2003; ISOLAURI et ai., 

2004; QUIGLEY & QUERA, 2006). 

As bactérias presentes no intestino podem ser transitórias ou nativas, sendo 

estas classificadas por sua atividade potencialmente prejudicial ou promotora da 

saúde (MARSHALL, 2001; ISOLAURI et ai., 2004; PICARD et ai., 2005). Uma 

microbiota saudável pode ser definida como a microbiota normal que conserva e 
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promove o bem estar e a ausência de doenças, especialmente do trato gastrintestinal 

(ISOLAURI et aI., 2004; O'HARA & SHANAHAN, 2007). A microbiota intestinal em 

equilíbrio, por sua vez, pode ser caracterizada pelo predomínio de bactérias benéficas 

ou promotoras da saúde sobre bactérias potencialmente patogênicas (ZIEMER & 

GIBSON, 1998; NICOLl et aI., 2003; CUMMINGS et aI., 2004). 

Fatores como stress, dieta desbalanceada, tratamento com antibióticos, 

infecções, intoxicações alimentares e o avanço da idade podem interferir na 

homeostase gastrintestinal (HOLZAPFEL et aI., 1998). A correção das propriedades da 

microbiota autóctone desbalanceada pode ser realizada por microrganismos probióticos 

(ISOLAURI et aI., 2004; SLOVER & OANZIGER, 2008). Tal conclusão estimula a 

utilização de alimentos e ingredientes que estimulam a multiplicação e a atividade de 

bactérias benéficas, em detrimento à proliferação de bactérias potencialmente 

prejudiciais, reforçando os mecanismos naturais de defesa do hospedeiro 

(PUUPPONEN-PIMIA et aI., 2002; ANGUS et aI., 2005, SLEATOR & HILL, 2008). 

1.3 MICRORGANISMOS PROBIÓTICOS 

"Probiótico" é derivado do grego, o qual traz o significado de "para a vida" 

para este termo, sendo que o primeiro indício da aplicação deste conceito para 

microrganismos benéficos à saúde ocorreu por volta de 1907. Nesse período, Henry 

Tessier observou que crianças com diarréia apresentavam, em suas fezes, um baixo 

número de bactérias caracterizadas por uma morfologia peculiar - as bifidobactérias. 

Ele constatou que essas bifidobactérias eram abundantes em crianças saudáveis e 

sugeriu que essas bactérias poderiam ser administradas para pacientes com 

diarréia, com a finalidade de auxiliar na reestruturação de uma microbiota intestinal 

saudável (FOOO ANO AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITEO NATIONS; 

WORLO HEALTH ORGANIZATION, 2001). 

Diversas definições para probióticos foram publicadas nos últimos anos 

(SANOERS, 2003). Esses microrganismos foram classicamente definidos como: 

suplementos alimentares à base de microrganismos vivos que afetam 

beneficamente o hospedeiro, promovendo o balanço de sua microbiota intestinal 

(FULLER, 1989). A definição atualmente aceita refere-se aos microrganismos 

probióticos como microrganismos vivos que, administrados em quantidades 

adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FOOO ANO 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITEO NATIONS; WORLO HEALTH 

ORGANIZATION,2001). 
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Os microrganismos benéficos, no entanto, para serem considerados 

probióticos, além de atuarem favoravelmente no produto alimentício ao qual foram 

adicionados, devem atender aos seguintes requisitos: sobreviver à passagem através 

do trato digestivo e também possuir a capacidade de se desenvolver no intestino. Isso 

significa que eles devem resistir ao pH baixo, suco gástrico e pancreático e à bile do 

trato gastrintestinal (SAARELA et aI., 2000; BEZKOROVAINY, 2001; PUPIN, 2002; 

GOEL et aI., 2006). Outras características que os microrganismos probióticos devem 

apresentar são: aderência ao epitélio intestinal, ter origem na microbiota intestinal 

humana sadia, apresentar capacidade de estabilizar a microbiota intestinal e possuir 

propriedades antigenotóxicas e não-patogênicas (GOLDIN, 1998; LEE at aI., 1999; 

SAARELA et aI., 2000; GUARNER et aI., 2005). 

As principais bactérias potencialmente benéficas à saúde pertencem ao grupo 

das bactérias láticas (SALMINEN et aI., 1998b; SANZ et aI., 2007). Além das bactérias 

láticas (lactobacilos, estreptococos, enterococos, lactococos) e das bifidobactérias, 

outros microrganismos vêm sendo estudados quanto ao seu potencial probiótico, 

como o gênero Bacillus e de algumas leveduras como a cepa Saccharomyces 

boulardii (CZERUCKA et aI., 2007; LlONG, 2007). Porém, são as cepas das bactérias 

pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium que constituem o principal 

grupo de bactérias aplicadas e estudadas como probióticos (SALMINEN et aI., 1998b; 

ANURADHA & RAJESHWARI, 2005; SANZ et aI., 2007; SAXELlN 2008). 

1.3.1 Mecanismos de ação propostos para a atuação dos microrganismos 

probióticos sobre a saúde gastrintestinal humana 

A utilização tradicional dos probióticos tem sido direcionada à saúde 

gastrintestinal para: melhorar o quadro de intolerância à lactose; aumentar a 

resistência natural às doenças infecciosas; reduzir o risco de ocorrência de diarréias, 

alergia alimentar e das doenças inflamatórias intestinais; auxiliar na prevenção da 

constipação; melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal, entre outras aplicações 

(McFARLAND, 2000; GOEL et aI., 2006; LlONG, 2007; DOUGLAS & SANDERS, 

2008; LOMER et aI., 2008; SARKAR, 2008). São, também, exploradas as funções dos 

probióticos sobre o câncer, redução dos níveis de colesterol sérico, diabetes, artrite 

reumatóide, saúde dental, vaginites e infecções do trato urinário (McFARLAND, 2000; 

GOLDIN & GORBACH, 2008; REID, 2008a; SLEATOR & HILL, 2008). 

Numerosos estudos clínicos, incluindo pesquisas adequadamente planejadas e 

controladas realizadas com humanos, vêm sendo realizados para a compreensão dos 
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mecanismos envolvidos nos potenciais efeitos positivos dos probióticos para a saúde 

(MATIILA-SANDHOLM et ai., 2002; LlONG, 2007). Os mecanismos propostos, pelos 

quais os probióticos podem proteger o hospedeiro de potenciais patógenos, são: 

Imunomodulação - resposta rápida e adequada do sistema imune a 

agressões infecciosas (ZIEMER & GIBSON, 1998; O'HARA & SHANAHAN, 2007; 

SANZ, et aI., 2007), impedindo a proliferação de microrganismos potencialmente 

patogênicos, através do estímulo da resposta imune por promoção da resistência 

não-específica (MOGENSEN et ai., 2000; ISOLAURI et ai., 2002; PICARD et ai., 

2005; CLAVEL & HALLER, 2007; SAAVEDRA, 2007); 

Proteção contra microrganismos invasores, promovendo a "exclusão 

competitiva" - os probióticos, por serem constituintes da barreira de defesa da 

mucosa intestinal, competem pelos mesmos sítios de adesão com bactérias 

potencialmente patogênicas e utilizam os nutrientes necessários para a multiplicação 

de microrganismos indesejáveis (ADLERBERTH et ai., 2000; LEE et ai., 2000; 

GUARNER & MALAGELADA, 2003; GIBSON, et ai., 2005; STANTON et ai. , 2005; 

SAAD, 2006; SANZ, et ai., 2007). 

Redução das faixas de pH a níveis abaixo dos ideais para a multiplicação 

de patógenos, através de produtos do metabolismo como os ácidos orgânicos e 

ácidos graxos de cadeia curta (PICARD et ai., 2005). Como exemplos podem ser 

citados o ácido lático, o qual possui um efeito inibitório significativo na invasão das 

células epiteliais humanas por patógenos (MAKRAS et ai., 2006), e os ácidos 

acético, propiônico e butírico, como produtos finais importantes do metabolismo 

fermentativo do cólon (MORTENSEN & CLAUSEN, 1996; CUMMINGS & 

MACFARLANE, 2002; MACFARLANE at ai., 2006). 

Efeitos antagônicos a partir da produção e secreção de compostos 

antimicrobianos, como frações da parede celular, proteínas de superfície, ácidos 

nucléicos, proteínas e peptídeos inibitórios (ADLERBERTH et ai., 2000; ROLFE, 

2000; GUARNER & MALAGELADA, 2003; GIBSON, et ai., 2005; PICARD et ai., 

2005; STANTON et ai., 2005; SANZ et ai., 2007). 

Outros fatores, como a inibição da produção ou da ação de toxinas 

patogênicas (NICOLl et ai., 2003) e efeitos antiinflamatórios (ISOLAURI et ai., 2002; 

HEDIN et ai., 2007) . 

A figura 1 ilustra, resumidamente, os principais mecanismos de ação 

propostos para a atuação dos probióticos contra bactérias potencialmente 

patogênicas. 
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Figura 1. Principais mecanismos de ação envolvidos na proteção e manutenção da saúde do 
hospedeiro por parte dos microrganismos probióticos. 
Fonte: FUSTER & GONZÁLEZ-MOLERO (2007). 

1.3.2 O potencial probiótico de Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium 

spp., com destaque à ação benéfica de Lactobacillus acidophilus La-5 e 

Bifidobacterium animalis Bb-12 para a saúde do hospedeiro 

As cepas pertencentes às espécies Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, 

Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium animalis, 

Bifidobacterium adolescentis e Bifidobacterium longum estão entre as mais 

estudadas em meio aos microrganismos considerados probióticos. 

Conseqüentemente, essas cepas compõem o principal grupo de bactérias 

probióticas comercializadas para o consumo humano (SALMINEN et aI., 1998b; 

LlONG, 2007; MEURMAN & STAMATOVA, 2007; SANZ et aI., 2007). 

O gênero Lactobacillus abrange um heterogêneo grupo de bactérias Gram

positivas, não formadoras de esporos e que normalmente não apresentam 

mobilidade. São espécies anaeróbias facultativas, em forma de bastão, mas que 

apresentam ampla variedade de características morfológicas, metabólicas e de 

multiplicação (RAY, 2004). 

Os lactobacilos homofermentativos típicos do hospedeiro humano são 

representados por três grupos: o grupo "Lactobacillus acidophilus", que compreende 

as cepas de L. acidophilus, L. crispatus, L. amylovorus, L. gallinarum, L. gasseri, e L. 

johnsonii, o grupo "Lactobacillus. salivarius" e o grupo "Lactobacillus casei" que 

abrange as cepas de L. casei, L. paracasei, L. zeae e L. rhamnosus (HOLZAPFEL & 

SCHILLlNGER, 2002; CHAMPAGNE et aI., 2005). 
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Em destaque, L. acidophilus apresenta considerável interesse para a medicina 

e para a indústria, uma vez que essa espécie é conhecida por cumprir importante 

papel na saúde e nutrição humana, devido à sua influência sobre a microbiota 

intestinal (HOLZAPFEL & SCHILLlNGER, 2002; CHAMPAGNE et a/., 2005). Cepas 

do grupo L. acidophilus são amplamente aplicadas como culturas starter para a 

produção de leites fermentados, mas apenas L. gasseri, L. johnsonii e algumas cepas 

de L. acidophilus e L. crispatus são utilizadas como probióticos (KLEIN, 1998). 

As bifidobactérias estão se destacando como importante grupo de 

microrganismos residentes no intestino, devido aos sucessivos estudos sobre sua 

eficácia na prevenção e tratamento de um amplo espectro de desordens gastrintestinais 

em humanos e/ou animais (CHAMPAGNE et a/., 2005; PICARD, et a/., 2005). 

Naturalmente presentes na microbiota intestinal dominante, Bifidobacterium spp. 

representam cerca de 25% das bactérias fecais cultiváveis em adultos e cerca de 80% 

em crianças saudáveis (PICARD, et aI., 2005). Nos primeiros dias após o nascimento, 

recém-nascidos possuem a microbiota intestinal predominantemente constituída por 

bifidobactérias. Com o passar dos anos e com as mudanças dos hábitos alimentares, a 

tendência é que as bifidobactérias sejam substituídas por outros microrganismos e sua 

população tende a decrescer em idosos (SALMINEN & ISOLAURI, 2006). 

As espécies pertencentes ao gênero Bifidobacterium são bactérias Gram-positivas 

que se apresentam como bastões de vários formatos e tamanhos, como células 

individuais ou formando cadeias de diferentes tamanhos. Não formam esporos, não 

apresentam mobilidade e são anaeróbias, embora algumas espécies sejam tolerantes ao 

O2 na presença de CO2. A temperatura ótima de multiplicação dessas bactérias está na 

faixa de 37 a 41°C, podendo se multiplicar entre 25 e 45°C. Normalmente não se 

multiplicam em valores de pH acima de 8,0 ou abaixo de 4,5 (RAY, 2004). 

Um número considerável de benefícios à saúde vem sendo divulgado para 

bactérias pertencentes aos grupos L. acidophi/us e Bifidobacterium spp. Esses 

benefícios incluem efeitos antimutagênicos, propriedades anticarcinogênicas, 

melhoria do metabolismo da lactose, redução do colesterol sérico, estímulo do 

sistema imune e tratamento de infecções bacterianas, como as causadas por 

Helicobacter py/ori (BOUHNIK et a/., 1992; KULLEN et a/., 1997; COCONNIER et a/., 

1998; SCHAAFSMA et a/., 1998; DUEZ et a/., 2000; BEZKOROVAINY, 2001; 

LORCA et a/., 2001; CANDUCCI et aI., 2002; CHATTERJEE et aI., 2003; 

HAMILTON-MILLER, 2003; METTS et a/., 2003; RESTA-LENERT & BARRETT, 

2003; TOMÁS et a/. , 2003; JOHNSON-HENRY et aI., 2004; GOTTELAND et a/., 
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2005, 2006; MAINVILLE et aI., 2005; PICARD et aI., 2005; DABIZA et aI., 2006; 

CHIODA et aI., 2007). Devido a esses potenciais benefícios à saúde, esses 

microrganismos estão sendo amplamente incorporados a produtos alimentícios, 

principalmente aqueles de base láctea (LlONG, 2007; SHAH, 2007). 

Entretanto, no processo de desenvolvimento de um alimento funcional que se 

apresente como probiótico, é relevante que os produtos contenham cepas 

corretamente caracterizadas, com o propósito de compreender os fatores que 

direcionam os efeitos ao hospedeiro e a funcionalidade dos microrganismos 

probióticos adicionados (MATTILA-SANDHOLM et aI., 2002; CHAMPAGNE et aI., 

2005). Deve ser salientado que o efeito de uma bactéria é específico para cada 

cepa, não podendo ser extrapolado, inclusive para outras cepas da mesma espécie 

(GUARNER & MALAGELADA, 2003). 

Ao encontro dessa necessidade, estudos com cepas probióticas específicas 

vêm sendo realizados e seus efeitos clínicos sobre a redução do risco de doenças 

de origem intestinal ou extra-intestinal têm sido comprovados e extensivamente 

revisados (HAMIL TON-MILLER, 2003). 

As cepas La-5 de L. acidophilus e Bb-12 de B. animalis subsp. lactis 

representam microrganismos probióticos cujo potencial benéfico para a saúde 

humana é reconhecido cientificamente, tanto por estudos in vitro e in vivo (FÁVARO

TRINDADE & GROSSO, 2002; HANSEN et aI., 2002; SLAGANAC et aI., 2004; 

COMMANE et aI., 2005; SAARELA et aI., 2005, 2006; SCHILLlNGER et aI., 2005; 

NILSSON et ai., 2006; MEDELLlN-PENA et aI., 2007) quanto por estudos realizados 

em humanos (ISOLAURI et aI., 2000; JUNTUNEN et aI., 2001; SHEU et ai., 2002; 

CHOURAQUI et ai., 2004; JAIN et aI., 2004; WANG et ai., 2004a; OUWEHAND et 

ai., 2004; LAAKE et ai., 2005; ABD EL-GAWAD et aI., 2006; BAKKER-ZIERIKZEE et 

aI., 2006; DINKÇI et aI., 2006; LARSEN et aI., 2006; MATIO et aI., 2006; RAUTAVA 

et aI., 2006; WILDT et ai., 2006; RAFTER et ai., 2007;SAARELA et ai., 2007). 

1.3.3 Possíveis efeitos adversos I colaterais causados por probióticos 

Existe uma demanda por estabelecer os efeitos de uma cepa probiótica sobre 

o hospedeiro e sobre outros elementos da microbiota que são importantes para o 

metabolismo do hospedeiro. Isso inclui, não apenas os benefícios positivos para a 

saúde, mas também a demonstração de que cepas probióticas não causam efeito 

nocivo (MATIILA-SANDHOLM et ai., 2002; CANNON et ai., 2005; SLOVER & 

DANZIGER, 2008). 
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As bactérias produtoras de ácido lático em alimentos são consideradas 

microrganismos comensais com baixo ou nenhum potencial patogênico 

(MAKELÁINEN et aI., 2003). Os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium não 

incluem espécies patogênicas de relevância e o predomínio das bifidobactérias nas 

fezes de bebês recém nascidos é reconhecido, por proporcionar proteção contra 

infecções (HARMSEN et aI., 2000; WASSENAAR & KLEIN, 2008). 

A utilização segura das bifidobactérias e lactobacilos também pode ser 

embasada no longo histórico de consumo de leites fermentados e no conhecimento 

que vem sendo acumulando sobre a taxonomia e fisiologia desses microrganismos. 

Conseqüentemente, é atribuído o status GRAS (General/y Regarded as Safe) a 

muitos produtos contendo microrganismos probióticos (ISHIBASHI & YAMAZAKI, 

2001; FARNWORTH, 2008; L10NG, 2008). 

Por outro lado, casos em que microrganismos pertencentes aos gêneros 

Lactobacil/us, Leuconostoc, Pediococcus, Enterococcus e Bifidobacterium foram 

isolados de sítios de infecção, sugerem que probióticos podem se translocar. 

Contudo, exceto no caso específico dos pacientes imuno-deprimidos, a translocação 

dos probióticos em humanos saudáveis é dificultada e, caso ocorra, os efeitos 

deletérios são raros (L10NG, 2008). 

Esses fatos vêm ao encontro da conclusão apresentada por BORRIELLO et 

aI. (2003) de que lactobacilos e bifidobactérias utilizados como probióticos não 

comprometem a saúde do consumidor. 

Particularmente com relação à cepa B. animalis Bb-12, em estudos realizados 

para avaliar a administração deste microrganismo para adultos saudáveis (LARSEN 

et aI., 2006), para bebês (WEIZMAN & ALSHEIKH, 2006) e a administração conjunta 

com L. acidophilus La-5 para pacientes pós-cirúrgicos (ANDERSON et aI., 2004) e 

com a saúde debilitada (JAIN et aI., 2004), não foram observados efeitos prejudiciais 

ou adversos causados por esse microrganismo. 

1.4 AS FIBRAS ALIMENTARES E OS PREBIÓTICOS 

Fibra alimentar é a parte comestível de plantas ou carboidratos análogos que 

são resistentes à digestão e à absorção no intestino humano, com fermentação 

completa ou parcial no intestino grosso, promovendo efeitos fisiológicos complexos 

incluindo efeito laxativo e/ou redução dos níveis séricos de colesterol e/ou glicose 

(AMERICAN ASSOCIATION OF CEREAL CHEMISTIS, AACC, 2001). 
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As fibras alimentares incluem a celulose, hemicelulose, ligninas, gomas, 

celuloses modificadas, mucilagens, oligossacarídeos, pectinas, frutanos (inulina e 

oligômeros de frutose) e substâncias associadas às plantas, como ceras, cutina e 

suberina. Portanto, as fibras alimentares compreendem todos os polissacarídeos 

não amiláceos resistentes à digestão no intestino delgado e que são fermentados no 

intestino grosso (AACC, 2001). 

A polidextrose é reconhecida como fibra alimentar e apresenta efeitos 

fisiológicos associados às fibras alimentares. É obtida a partir da polimerização da 

dextrose, na presença de ácido cítrico e de pequena quantidade de sorbitol. Esse 

ingrediente é composto principalmente de ligações cruzadas entre polímeros de 

glicose com todos os tipos de ligações glicosídicas, predominando as ligações 1-6, 

com grau médio de polimerição de 12. A polidextrose é um ingrediente de baixo 

teor calórico (1 kcal/g), que pode proporcionar o corpo e a textura do açúcar e, 

algumas vezes, da gordura, aos produtos aos quais é adicionada. (CHINACHOTI, 

1995; CRAIG etal., 2000; 2001; JIE etal., 2000; AUERBACH etal., 2007). 

Assim como a polidextrose, a inulina e a oligofrutose são metabolizados como 

fibras alimentares e apresentam os mesmos efeitos fisiológicos atribuídos a estas 

(HOEBREGS, 1997; CRAIG et aI., 2000). 

Oligofrutose e frutooligossacarídeos (FOS) são termos sinônimos utilizados 

para denominar frutanos do tipo inulina com grau de polimerização inferior a 10. 

Seus nomes derivam de oligossacarídeos (carboidratos com menos de 10 

subunidades de monossacarídeos), compostos predominantemente de frutose. O 

termo oligofrutose é mais freqüentemente empregado na literatura para descrever 

inulinas de cadeia curta, obtidas por hidrólise parcial da inulina da chicória. O termo 

FOS tende a descrever misturas de frutanos do tipo inulina de cadeia curta, 

sintetizados a partir da sacarose. Os FOS consistem de moléculas de sacarose 

compostas de duas ou três subunidades de frutose adicionais, adicionadas 

enzimaticamente através de ligação f3 (2-1) à subunidade frutose da sacarose 

(CARABIN & FLAMM, 1999; BIEDRZYCKA & BIELECKA, 2004; SAAD, 2006). 

Prebióticos são ingredientes fermentados seletivamente, permitindo que 

ocorram alterações específicas na composição e/ou atividade da microbiota 

gastrintestinal, conferindo, assim, benefícios à saúde e ao bem-estar do hospedeiro 

(ROBERFROID, 2007). 

Os oligossacarídeos prebióticos estão presentes naturalmente no leite 

materno (RASTALL et aI. , 2005) e podem ser obtidos por extração de materiais 
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vegetais ou microbiológicos, por síntese enzimática ou hidrólise de polissacarídeos 

(GULEWICZ et aI., 2000). São exemplos a lactulose, a oligofrutose, os FOS (fruto

oligossacarídeos) e outros oligossacarídeos que são fontes de carboidratos 

fermentáveis para bactérias benéficas no cólon (VAN LOO, 2004). 

A inulina é um dos carboidratos polidispersos não digeríveis, que cumpre 

todos os critérios para ser considerada um ingrediente prebiótico, uma vez que, em 

virtude de sua estrutura química específica (subunidades de frutose, ligadas entre si 

e ligadas a uma glicose terminal, com grau de polimerização médio de 10 ou mais), 

resiste às condições de acidez estomacal, às enzimas digestivas e à absorção 

intestinal (CARABIN & FLAMM, 1999; DELZENNE & ROBERFROID, 1994; 

BIEDRZYCKA & BIELECKA, 2004; SAAD, 2006, ROBERFROID, 2007). 

Além do acesso dos probióticos ao intestino por administração direta, pela 

suplementação da dieta com bactérias vivas, outra via para aumentar o número de 

bactérias benéficas na microbiota intestinal é através da utilização de prebióticos 

(MATTILA-SANDHOLM et aI., 2002; GIBSON et aI., 2005). 

Por atingir o colón praticamente inalterada, a inulina é fermentada pela 

microbiota intestinal anaeróbia, produzindo ácidos graxos de cadeia curta e gases, 

estimulando seletivamente a multiplicação e/ou atividade das bactérias intestinais, 

como as bifidobactérias, associadas à saúde e ao bem estar do consumidor 

(DELZENNE & ROBERFROID, 1994; GIBSON et aI., 2005; ROBERFROID, 2007). 

Enquanto o aspecto e a composição das fibras alimentares parecem óbvios a 

uma primeira análise, a caracterização química desses compostos é bastante 

complexa (AACC, 2001). 

As metodologias atuais recomendadas para a quantificação do teor de fibras 

alimentares (ASSOCIATION OF OFFICIAL ANAL YTICAL CHEMISTS, AOAC, 

2000b;c) continuam adequadas e são utilizadas para quantificar fibras alimentares na 

maioria dos produtos alimentícios. As metodologias tradicionais quantificam os 

compostos insolúveis em misturas compostas por quatro partes de álcool e uma parte 

de água, como a celulose, hemicelulose, lignina, gomas, mucilagens, 

oligossacarídeos, pectinas, ceras, cutina e suberina. Esses métodos não são 

adequados para a análise de alimentos que contém quantidades significativas de 

fibras alimentares solúveis nessas soluções alcoólicas (FILlSETTI-COZZI & 

LAJOLO,1991; AACC, 2001). 

Em virtude da conformação de suas moléculas, os frutanos são 

aproximadamente 100% solúveis nas misturas 4:1 de etanol e água. Como resultado, 
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não é possível isolar esses compostos, utilizando o método descrito pela AOAC 

(2000b;c) ou metodologias equivalentes, como a descrita por PROSKY ef ai. (1988) e 

FILlSETII-COZZI & LAJOLO (1991) . Dessa - maneira, atualmente, os métodos 

recomendados pela AOAC para analisar o teor de fibras alimentares em produtos com 

alto teor de fruta nos incluem os métodos por cromatografia de troca iônica (AOAC, 

2000d) ou os enzimáticos / espectofotométricos (AOAC, 2000e; AACC, 2001). 

A polidextrose, assim como os frutanos, são aproximadamente 100% solúveis 

em misturas 4: 1 de etanol e água, devido ao seu peso molecular relativamente baixo 

e à estrutura altamente ramificada de suas moléculas (AACC, 2001; CRAIG et aI., 

2000; 2001). Assim, quantidades não significativas de polidextrose são obtidas como 

fibra alimentar pelo método oficial descrito pela AOAC (2000b) ou metodologias 

equivalentes. O método oficial para quantificação da polidextrose em alimentos é 

aquele descrito pela AOAC (2000f), o qual emprega a cromatografia de troca iônica 

para quantificar esse componente (AACC, 2001). 

1.4.1 Prebióticos e os potenciais benefícios à saúde 

Dado os riscos pertinentes às gastrenterites associadas a microrganismos, a 

alternativa da utilização de prebióticos para fortalecer a microbiota intestinal do 

hospedeiro é bastante promissora (GIBSON et ai., 2005). 

A modulação, através da dieta, da microbiota intestinal pelos prebióticos é 

conhecida, por contribuir para a saúde e reduzir o risco de doenças em humanos 

(VAN LOO, 2004; REID, 2008b; WANG 2004b). Tais benefícios são intermediados 

por processos fisiológicos que ocorrem na superfície do intestino grosso e por 

estímulo da população e/ou a atividade de bifidobactérias e lactobacilos (MANNING 

& GIBSON, 2004; VAN LOO, 2004; GIBSON et ai., 2005). 

A fermentação dos prebióticos leva a diversas conseqüências fisiológicas e 

vem sendo avaliada em estudos com humanos, por exercer efeitos positivos sobre 

bactérias promotoras da saúde, como Bifidobacferium spp. Paralelamente, essa 

fermentação, a partir da redução do pH fecal, mantém as populações de bactérias 

potencialmente patogênicas em níveis relativamente inferiores (MENNE et ai., 2000; 

FRANCK, 2006; DOUGLAS & SANDERS, 2008). 

Estudos realizados para avaliar a administração, em crianças e adultos, dos 

prebióticos inulina e oligofrutose, isolados ou em misturas, em doses de 4,5 g a 20 g 

por dia, mostraram um aumento seletivo das populações de bifidobactérias nas 

fezes dos indivíduos, contribuindo para o restabelecimento e equilíbrio de uma 
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microbiota intestinal saudável (LANGLANDS et aI., 2004; BRUNSER et aI., 2006; 

LlNDSAY et aI., 2006; TEN BRUGGENCATE et aI., 2006). 

O efeito da inulina sobre o equilíbrio das funções intestinais, auxiliando na 

melhoria dos casos de prisão de ventre, foi demonstrado por HOND et aI. (2000) e 

GOTIELAND & BRUNSER (2006). Já o efeito sobre a redução dos níveis sé ricos de 

triacilgliceróis em adultos foi observado a partir da administração diária de 10 e 20 g 

de inulina por JACKSON, et aI. (1999) e CAUSEY et aI. (2000), respectivamente. 

Diferentemente de outras fibras tradicionais (que contém ácido fítico) , a 

inulina e a oligofrutose podem melhorar a biodisponibilidade de alguns minerais, 

como o cálcio, magnésio e ferro. A utilização de diferentes modelos de avaliação, 

incluindo protocolos de estudos em animais e humanos, vem demonstrando um 

aumento da absorção de cálcio e magnésio no intestino grosso, assim como um 

aumento do pool de cálcio no tecido ósseo, resultado no aumento da densidade 

mineral (CASHMAN, 2003; RASCHKA & DANIEL, 2005b; FRANCK, 2006). 

A maior porção do cálcio é absorvida no intestino delgado. Contudo, parte do 

cálcio ingerido tem absorção no intestino grosso. A fermentação dos fruta nos é 

reconhecida por desempenhar função essencial na via para-celular de absorção de 

cálcio estabelecida no cólon. O aumento da absorção de cálcio pela ingestão de 

inulina e oligofrutose pode ocorrer através do aumento da transcrição de proteínas 

envolvidas na absorção do cálcio, do pool de cálcio solúvel e ionizado, das 

concentrações de ácidos graxos livres e da interação direta com a superfície do 

intestino (RASCHKA & DANIEL, 2005a). 

1.4.2 Possíveis efeitos adversos causados por prebióticos 

Para que os efeitos prebióticos sejam evidenciados e os efeitos indesejáveis não 

sejam percebidos, as recomendações de ingestão diária de carboidratos prebióticos 

encontram-se na faixa de 4 a 10 g de oligofrutose e de inulina (COUSSEMENT, 1999; 

RAO, 2001; MANNING & GIBSON, 2004; KOLlDA & GIBSON, 2007). 

Quanto aos efeitos colaterais dos prebióticos, estes freqüentemente são 

avaliados como parte de uma combinação simbiótica, dificultando o isolamento dos 

efeitos individuais. Contudo, não foram relatados efeitos adversos significativos, 

durante a avaliação de potenciais efeitos benéficos e colaterais, resultantes da 

administração de inulina e oligofrutose, confirmando a segurança do uso destes 

ingredientes em tratamentos e alimentos para consumo humano (ROBERFROID, 

2000b; HEDIN et aI. , 2007). 



14 

Efeitos colaterais, observados após a ingestão de grandes quantidades de 

frutanos, podem incluir flatulência e fezes amolecidas. Porém, o desconforto 

intestinal devido ao consumo excessivo de inulina, caracterizado por inchaço, gases 

ou cólicas, pode ser comparado ao efeito resultante do consumo de outras fibras 

alimentares (ROBERFROID, 2000b). 

Na prática, a quantidade de prebióticos consumida (aproximadamente 4 a 15 

g dia) está abaixo da quantidade que leva ao desconforto intestinal e/ou a efeitos 

laxativos (JACKSON et aI., 1999; HOND et aI., 2000; BOEHM et aI., 2002; MORO et 

aI., 2002; ROBERFROID, 2000b). 

1.5 ALIMENTOS FUNCIONAIS PROBIÓTICOS 

Existe a concordância de que a presença dos microrganismos probióticos no 

intestino humano é um fator que contribui para a saúde e para o bem estar 

(CHAMPAGNE et aI., 2005). Nesse contexto, o conhecimento da microbiota 

intestinal e suas interações com o hospedeiro levaram ao desenvolvimento de 

estratégias, objetivando a manutenção e o estímulo das bactérias normais ali 

presentes (GIBSON & FULLER, 2000; SARKAR, 2007). 

Os microrganismos probióticos podem ser disponibilizados ao consumidor 

através dos alimentos e dos suplementos alimentares. O mercado para aplicação de 

probióticos em alimentos é bastante promissor, quando comparado a aplicações em 

cápsulas, saches e outras formas farmacêuticas (HOFFMAN, 2008; SAXELlN 2008). 

Porém, a exigência tecnológica para a viabilização de alimentos probióticos é 

grande. Assim sendo, novos processos de fabricação e tecnologias de formulações 

podem ser necessários para microrganismos que foram escolhidos, em primeiro 

lugar, por suas propriedades benéficas à saúde (MA TTILA-SANDHOLM et aI., 2002; 

CHAMPAGNE et aI., 2005). 

Alimentos probióticos devem conter cepas específicas de microrganismos 

probióticos e antes destas chegarem ao consumidor, elas devem apresentar a 

capacidade de serem manipuladas sob condições industriais, de sobreviver e de 

manter sua funcionalidade nos produtos alimentícios aos quais foram adicionados. A 

cepa probiótica deve, também, sobreviver às barreiras gastrintestinais e manter a 

sua funcionalidade no hospedeiro. Além disso, não devem agregar sabores ou 

texturas indesejadas aos alimentos aos quais são adicionadas (MA TTILA

SANDHOLM et aI., 2002; CHAMPAGNE et aI., 2005; SANDERS, 2008). 
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Características importantes dos alimentos probióticos são a concentração e a 

estabilidade das cepas durante a vida de prateleira do produto. Particularmente 

importante é a manutenção da estabilidade das cepas, a fim de que seja possível 

manter as declarações dos potenciais benefícios à saúde proporcionados pelo consumo 

do produto (TAMIME et ai., 2005; FARNWORTH, 2008). A Legislação Brasileira define 

que a quantidade mínima viável para os probióticos deve estar situada na faixa de 108 a 

109 UFC na porção diária do alimento e que valores menores do que esses podem ser 

aceitos, desde que o produtor comprove sua eficácia (ANVISA, 2008). 

O veículo alimentício escolhido para a incorporação de cepas probióticas deve 

ser cuidadosamente estudado para a seleção conveniente do par cepa probiótica

veículo. O processo de verificação da compatibilidade e adaptabilidade entre as 

cepas selecionadas e os referidos veículos é fundamental (KOMATSU et ai., 2008). 

Os produtos lácteos representam um sistema universal para fornecer 

probióticos aos consumidores, mas esses microrganismos também podem ser 

encontrados em produtos vegetais, fórmulas infantis e suplementos alimentares 

(BROEKAERT & WALKER, 2006; REIO, 2008b). O quadro 1 apresenta exemplos 

de produtos probióticos e potencialmente probióticos desenvolvidos. 

Além dos produtos lácteos fermentados tradicionais, outros produtos vêm 

sendo desenvolvidos com o objetivo de proporcionar ao consumidor alternativas de 

alimentos probióticos. Assim, NEBESNY et ai. (2007) desenvolveram chocolates 

com a adição dos microrganismos Lactobacillus casei e Lactobacillus paracasei. 

OUWEHANO et ai. (2004) adicionaram B. animalis Bb-12 em barra de cereais, para 

desenvolver um produto alimentício probiótico para ser armazenado em temperatura 

ambiente. GOBBETTI et ai. (2007) descreveram a potencial aplicação de bactérias 

starter e probióticas na fermentação de pães para a fabricação de alimentos 

tolerados por pacientes celíacos. 

1.5.1 Desafios tecnológicos para a obtenção de alimentos funcionais probióticos 

Os alimentos funcionais promovem um dos mais promissores e dinâmicos 

segmentos para o desenvolvimento de produtos na indústria de alimentos. Nesse 

segmento, a maior expansão está ligada aos alimentos contendo microrganismos 

probióticos e ingredientes prebióticos (SALMINEN et ai., 1998a; SAARELA et ai., 

2000; MATTILA-SANOHOLM et ai., 2002; SIRÓ et ai., 2008), sendo interessante 

para os consumidores que alternativas de produtos alimentícios que ofereçam 

benefícios à saúde sejam desenvolvidas (CAMIRE et ai., 2006). 
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Cepas de microrganismos probióticos podem ser incorporadas 

industrialmente em alimentos com alta aceitação, como iogurtes, leites fermentados 

e queijos, os quais são veículos tradicionais para a adição de probióticos (MATTILA

SANDHOLM et aI., 2002; DOLEYRES & LACROIX, 2005). Contudo, bactérias com 

excepcionais propriedades funcionais para a saúde, via de regra, apresentam 

limitações tecnológicas (MATTILA-SANDHOLM et aI., 2002). Embora a literatura 

apresente quantidade relevante de informação sobre os efeitos benéficos do 

consumo de alimentos contendo Lactobacillus acidophilus e bifidobactérias, pouca 

informação está disponível sobre os desafios da introdução desses microrganismos 

em produtos alimentícios (CHAMPAGNE et aI., 2005; TAMIME et aI., 2005). 

No. universo da tecnologia de produção de alimentos probióticos, a viabilidade e 

a estabilidade dos microrganismos adicionados vêm se apresentando como desafio, 

tanto mercadológico quanto tecnológico, para os produtores industriais (SHAH, 2000; 

MATTILA-SANDHOLM et aI., 2002). Por outro lado, os fatores relacionados às 

propriedades sensoriais da produção de alimentos probióticos são de extrema 

importância já que, apenas satisfazendo as exigências dos consumidores, é possível 

que a indústria de alimentos tenha sucesso em promover o consumo dessa categoria 

de alimentos (MATTILA-SANDHOLM et aI., 2002; SIRÓ et aI., 2008). 

Bifidobactérias já são aplicadas a uma grande variedade de produtos lácteos 

probióticos, como leite, queijos, frozen iogurte e sorvetes. A sobrevivência das 

bifidobactérias em produtos fermentados depende de inúmeros fatores, como a cepa 

utilizada, condições de fermentação, temperatura de armazenamento e métodos de 

conservação (ROY, 2005). 

Nos produtos fermentados, a multiplicação das bifidobactérias no leite 

normalmente é lenta ou limitada, quando comparada à das bactérias láticas starter, 

sendo esse fator aparentemente dependente de atividade proteolítica. Alternativas são: 

a utilização de grande quantidade de inóculo, a adição de fatores promotores da 

multiplicação ou a adição das bifidobactérias no leite juntamente com culturas starter 

(ROY, 2005). Porém, Bifidobacterium spp., quando em grandes quantidades e/ou sob 

longos períodos de fermentação, podem produzir quantidade de ácido acético 

perceptível ao paladar (LA TORRE et aI. , 2003; TAMIME et aI., 2005). Como alternativa, 

apresentam-se os produtos levemente fermentados ou não fermentados, como o leite 

fluido, sorvetes, produtos do tipo iogurte e queijos levemente ácidos, para os quais 

podem ser obtidas altas taxas de sobrevivência para as bifidobactérias (ROY, 2005). 
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Quadro 1. Exemplos de produtos alimentícios adicionados de bactérias probióticas e potencialmente 
probióticas descritos na literatura. 

Produto Microorganismo(s) Referência bibliográfica 
L. aeidophilus La-5 e 

MARTíN-DIANA et aI., 2004; 0STLlE et aI., 2005 
B. animalis Bb-12 

<Il 
L. aeidophilus La-5, L. rhamnosus e 

LUCAS et aI., 2004 o S. thermophilus "O 
111 
ê: L. aeidophilus, B. bifidum e Ql Carbonatado VINDEROLA et aI., 2000 E S. thermophilus 
~ 

SHIHATA & SHAH, 2000; <Il 
Ql 

~ L. aeidophilus e TALWALKAR et aI., 2004; 
...J 

Bifidobaeterium spp. CAPELA et aI., 2006; 

MORT AZA VIAN et aI., 2006 

Sem adição de gordura L. aeidophilus e B. longum ANTUNES et aI. , 2005 

Argentino semi-duro L. aeidophilus e L. paraeasei subsp. 
BERGAMINI et aI., 2005 

paraeasei 

Cheddar L. aeidophilus, L. casei, L. paraeasei 
ONG et aI. , 2006 e Bifidobaeterium spp. 

B. animalis Bb-12 THARMARAJ & SHAH, 2004 

Branco L. aeidophilus KASIMOGLU et aI, 2004 

Branco em salmoura L. aeidophilus La-5 e B. bifidum YILMAZTEKIN et a/., 2004 
<Il o 
:=- L. aeidophilus La-5 BURITI et aI., 2005b; SOUZA et aI. , 2008 Ql 
:::J a Minas fresca I L. aeidophilus La-5, 

B. animalis Bb-12 e S. thermophilus 
BURITI et aI., 2007d 

L. paraeaseisubsp. paraeasei BURITI et aI., 2005a 

Queijo cremoso 
L. paraeaseisubsp. paraeaseie 

BURITI et aI., 2007b; 2007c; 2008 
S. thermophilus 

Queijo petit-suisse 
S. thermophilus, L. aeidophilus e CARDARELLI et aI., 2008; 

B. laetis MARUYAMA et aI., 2006 

Musse de chocolate L. paraeaseisubsp. paracasei 
ARAGON-ALEGRO et aI., 2007; 

CARDARELLI et aI., 2008b 

<Il Musse de maracujá e 111 L. aeidophilus La-5 BURITI et aI., 2007a Ql musse de goiaba 
Õ 
~ Manjar branco L. paraeasei e B. laetis CORRÊA et aI., 2008 <Il 
111 
<Il HEKMAT & McMAHIN, 1992; ARYANA & Ql 
E L. aeidophilus e/ou SUMMERS, 2006; BA~YIGIT et aI. , 2006; 
~ 

Bifidobaeterium spp. FÁVARO-TRINDADE et aI., 2006; .o Sorvetes o 
cn AKIN et aI. , 2007 

L. aeidophilus La-5 e B. animalis Bb- CORRALES et aI., 2007; 
12 MAGARIIÍIOS et aI., 2007 

L. aeidophilus, S. thermophilus, WANG et aI., 2003; 2004b 
B. infantis, B. longum 
S. thermophilus, B. laetis e 

BEHRENS et aI., 2004 
L. aeidophilus 
Laetobacillus delbrueekii ssp. 

Extrato hidrossolúvel de bulgarieus e UMBELlNO et aI., 2001 
<Il soja ("leite de soja") Streptococcus thermophilus o 
Ql fermentado 
Õ 
~ Enterococeus faeeium, 
o Laetobaeillus aeidophilus, 

ROSSI et aI., 1999 "" c L. jugurli, S. thermophilus e 
<Il o L. delbrueekii ssp bulgarieus 
'5 
"O e Produto fermentado a base a.. L. aeidophilus TSEN et aI. , 2004 de banana 

Outros produtos 
L. rhamnosus GG, L. aeidophilus HELLAND et aI. , 2004a 
La-5 e B. animalis Bb-12 

fermentados a base de 
L. aeidophilus La-5, L. reuteri e cereais HELLAND et aI., 2004b 
L. rhamnosus GG 

-
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1.6 ALIMENTOS FUNCIONAIS PREBIÓTICOS A INULlNA COMO 

INGREDIENTE PREBIÓTICO E SUA APLICAÇÃO EM ALIMENTOS 

Os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre as questões de 

saúde e procurando por alimentos naturais, promotores do bem-estar e que 

contribuam para uma dieta saudável. Nesse contexto, os ingredientes como as fibras 

e os prebióticos, são vistos pelos consumidores de maneira positiva (MEHTA, 2005). 

A inulina e os oligossacarídeos são ingredientes alimentícios funcionais, que 

apresentam o potencial de aprimorar a qualidade tecnológica e sensorial de muitos 

alimentos. Por essa razão, o interesse da aplicação dos prebióticos por parte da indústria 

de alimentos vem crescendo nos últimos anos (MUSSATIO & MANCILHA, 2007). 

A inulina e a oligofrutose são reconhecidas como importantes fibras 

alimentares e por aprimorarem o sabor e textura de produtos alimentícios, 

particularmente aqueles com teor reduzido de gorduras (FRANCK, 2002; 

DEVEREUX et ai., 2003). A inulina possui propriedades funcionais que permitem 

que seja utilizada como um mimético de gordura, sem prejudicar o sabor do 

alimento. Tais propriedades estão baseadas em sua capacidade de estabilizar a 

estrutura da fase aquosa, desenvolvendo e melhorando a cremosidade do produto 

(ARYANA & HAQUE, 2001; EL-NAGAR, et ai., 2002). 

Além disso, são ingredientes de baixo valor calórico (aproximadamente 1,5 

Kcal/g), já que o valor calórico está limitado à contribuição dos ácidos graxos de 

cadeia curta, gerados a partir da fermentação e parcialmente reabsorvidos pelo 

organismo (ROBERFROID et aI., 1993; ROBERFROID, 1999, 2000b, 2005b). 

Inulina e/ou oligofrutose têm sido adicionadas a alimentos como iogurte 

(ARYANA et ai., 2007a), pão (SEI DEL et aI., 2007), pão sem adição de glúten 

(KORUS et ai., 2006), biscoitos tipo waffer (HEMPEL et ai., 2007), fórmulas infantis 

(KIM et ai., 2007), barras de cereais (DUTCOSKY et ai., 2006), biscoitos, bolos 

(DEVEREUX et ai., 2003) e sorvetes (SCHALLER-POVOLNY & SMITH, 1999; 

CAUSEY et ai., 2000; EL-NAGAR et ai., 2002), com o objetivo de desenvolver 

alternativas de alimentos prebióticos para o consumidor. 

De acordo com a Legislação Brasileira (ANVISA, 2008), a adição da inulina a 

alimentos permite que estes recebam a alegação de "Alimentos com alegações de 

propriedade funcional e ou de saúde", desde que a porção diária do produto pronto 

para consumo forneça, no mínimo, 3 g de inulina se o alimento for sólido ou 1,5 g se 

o alimento for líquido. 
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1.7 ALIMENTOS SIMBIÓTICOS 

Pertencendo à categoria de alimentos funcionais estão os alimentos probióticos, 

prebióticos e simbióticos (PICARD et aI., 2005; CHAMPAGNE et aI., 2005), os quais 

possuem um ou uma combinação de componentes com efeitos celulares e fisiológicos 

desejáveis para o organismo humano (ROBERFROID et aI., 1998). 

O termo simbiótico é utilizado para produtos nos quais microrganismos 

probióticos são utilizados em conjunto com ingredientes prebióticos (PICARD et aI., 

2005; SARKAR, 2007; DOUGLAS & SANDERS, 2008). Esses produtos contribuem 

com mais uma alternativa para as técnicas conhecidas para manipular a microbiota 

intestinal, na busca por um equilíbrio adequado entre bactérias benéficas e 

patogênicas no intestino, proporcionando vantagens ao hospedeiro (ROBERFROID, 

2000a; MATTILA-SANDHOLM et aI., 2002; SARKAR, 2007). 

GIBSON & ROBERFROID (1995) definiram simbióticos como uma mistura de 

probióticos e prebióticos que proporciona efeitos benéficos ao hospedeiro, por 

melhorar o acesso e a sobrevivência de microrganismos vivos no trato gastrintestinal, 

por estimular seletivamente a multiplicação e/ou ativar o metabolismo de um número 

limitado de bactérias promotoras da saúde e, conseqüentemente, auxiliando na 

manutenção do bom estado de saúde do hospedeiro (WELLS et aI., 2008). 

São exemplos de alimentos simbióticos: o queijo petit-suisse adicionado de 

inulina, oligofrutose, mel e dos microrganismos L. acidophilus e B. animalis subsp. 

lactis. (CARDARELLI et aI., 2008); o queijo fresco cremoso adicionado de inulina e 

L. paracasei em co-cultura com S. thermophilus (BURITI et aI., 2007b); a musse de 

chocolate adicionada de inulina e L. paracasei (ARAGON-ALEGRO et aI., 2007); as 

musses de maracujá e goiaba adicionadas de inulina e L. acidophilus (BURITI et aI., 

2007a) e os iogurtes adicionados de inulina e L. acidophilus (ARYANA et aI., 2007b) 

e também de oligofrutose (JUHKAM et aI., 2007). 

1.8 REDUÇÃO DO TEOR DE GORDURA EM ALIMENTOS: A UTILIZAÇÃO DE UM 

SUBSTITUTO DE GORDURA DE BASE PROTÉICA 

Evidências sugerem que a moderação no consumo de gorduras, em conjunto 

com a redução do consumo total de energia, pode levar a um substancial impacto na 

diminuição do peso corporal e do risco de doenças crônico-degenerativas 

(AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2005). 
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A crescente demanda, por parte dos consumidores conscientes, para a 

redução do consumo diário de gorduras, tem levado a mudanças nas formulações 

de muitos produtos alimentícios e uma tendência atual é a redução da contribuição 

calórica da gordura nesses produtos. O desafio para o desenvolvimento de 

alimentos com baixo teor de gordura é a necessidade de apresentarem 

características sensoriais iguais ou compatíveis com as formulações originais 

(PAPADEMAS & BINTSIS, 2002). 

Substitutos de gordura são utilizados para proporcionar algumas ou todas as 

propriedades funcionais da gordura, enquanto fornecem menos calorias que este 

componente, e são utilizados em uma variedade de produtos, da panificação às 

sobremesas congeladas (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2005). 

Pertencentes ao grupo dos ingredientes para substituição de gordura, os 

miméticos de gordura à base de proteínas são os ingredientes que mimetizam uma 

ou mais funções físicas e sensoriais da gordura no alimento. Esses ingredientes são 

compostos à base de carboidratos, proteínas ou gorduras, utilizados sozinhos ou 

combinados, e fornecem de O a 9 kcal/g. Por ligarem-se à água, os miméticos de 

gordura proporcionam lubrificação, sensação bucal e outras características 

sensoriais associadas à gordura (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2005). 

A aplicação de um substituto de gordura de base protéica é conveniente para 

produtos lácteos sem adição de gordura, como sorvetes, sobremesas congeladas e 

bebidas à base de leite; alimentos com teor reduzido de gordura, como manteigas, 

queijos, cremes, iogurtes, molhos para saladas, margarinas, maioneses, sopas e 

embutidos (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2005). 

Simplesse® é classificado como substituto de gordura de base protéica, 

formulado a partir das proteínas concentradas do soro de leite e proteínas do ovo. 

Apresenta-se como micropartículas esféricas e proporciona ao alimento a sensação 

bucal de cremosidade equiparada à da gordura. Devido a suas características 

hidrofílicas e hidrofóbicas, possui propriedades emulsificantes e, por se ligar à água, 

forma géis coloidais, reduzindo a velocidade de derretimento e a sinerese. Os 

substitutos de gordura a base de proteínas são fonte de calorias, mas por serem 

constituídos por proteínas fornecem menos calorias (1 a 4 kcal/g) do que a gordura 

que substituem (BRUHN et ai., 1992; OHMES et ai., 1998; O'BRIEN et ai., 2003; 

YAZICI & AKGUN, 2004; AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2005). 
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Como substituto de gordura, Simplesse® é utilizado desde o início da década 

de 90 em formulações de diversos tipos de alimentos (BRUHN et ai., 1992). São 

exemplos as formulações com teor reduzido de gorduras de biscoitos (ZOULlAS et 

ai., 2002; GALLAGHER et ai., 2003), pão (O'BRIEN et ai., 2003), pasta de 

amendoim (SINGH et ai., 2000), queijos (ROMEIH et ai., 2002; KOCA & METIN, 

2004), sorvete de chocolate (PRINDIVILLE et ai., 2000; WEL TY et ai., 2001) e os 

sorvetes sabor baunilha (OHMES et ai., 1998; YILSAY et ai., 2006), cereja (CHUNG 

et ai., 2004) e morango (LlOU & GRUN, 2007). 

1.9 SOBREMESAS LÁCTEAS CONGELADAS: OS "GELADOS COMESTíVEIS" 

COMO POTENCIAIS ALIMENTOS FUNCIONAIS 

Os avanços tecnológicos mais importantes no processamento industrial do 

leite fluido, ocorridos durante os últimos vinte e cinco anos, incluem 

aperfeiçoamentos significativos em todas as operações unitárias de separação, 

padronização, pasteurização, homogeneização e acondicionamento (GOFF & 

GRIFFITHS, 2006; GOFF, 2008). 

Da mesma maneira, o processamento industrial de sobremesas congeladas 

vem acompanhando esse desenvolvimento. Com o objetivo de conquistar novos 

mercados, observa-se o aumento da capacidade produtiva e a automação de 

equipamentos para ampliar a gama de produtos. Avanços significativos na qualidade 

dos produtos vêm sendo conquistados, obtidos através do conhecimento das 

propriedades funcionais de ingredientes e da influência destes na estrutura e textura 

dos alimentos. Nesse contexto, o consumo de sobremesas lácteas congeladas ou 

refrigeradas vem tomando lugar do leite fluido durante os últimos vinte e cinco anos 

(GOFF & GRIFFITHS, 2006; GOFF, 2008). 

Não há na literatura uma classificação padrão, mas normalmente os cremes 

congelados, sorvetes, leites congelados, cremes a base de leite, ovos e amido, 

sherbets, sorbets, picolés de fruta, musses, cassatas e frozen yogurt pertencem ao 

grupo das sobremesas congeladas (PAPADEMAS & BINTSIS, 2002). 

Sorvetes e outras sobremesas congeladas batidas são sistemas de alimentos 

coloidais estruturalmente complexos. São espumas compostas por células envoltas 

por uma emulsão parcialmente congelada. Água, gordura, emulsificantes, sólidos 

não gordurosos do leite, açúcares, estabilizantes, ar e gelo são os principais 

componentes desses produtos. Os cristais de gelo e os glóbulos de gordura sólida 

estão dispersos em uma fase contínua líquida não congelada que contém proteínas, 
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carboidratos, sais e gomas (WALSTRA et aI., 1999; PAPADEMAS & BINTSIS, 2002; 

PSZCZOLA, 2002; TRGO, 2003-2004; McCLEMENTS, 2005; GOFF, 2008). 

A composição e definição para sorvetes · e outras sobremesas congeladas 

batidas varia de acordo com a legislação de cada país (PAPADEMAS & BINTSIS, 

2002). No Brasil, a legislação vigente reúne esses produtos na categoria de 

"alimentos gelados comestíveis", que são alimentos congelados obtidos a partir de 

uma emulsão de gorduras e proteínas ou de uma mistura de água e açúcar(es), 

podendo ser adicionados de outro(s) ingrediente(s), desde que não descaracterizem 

o produto (ANVISA, 2005a). 

A composição de ingredientes para sorvetes e outras sobremesas congeladas 

também varia de acordo com as diferentes localidades e mercados de distribuição. 

Após serem levadas em consideração as exigências legais, a qualidade desejada 

para o produto, as matérias-primas disponíveis, a planta de processo, entre outros, 

há de se definir uma composição mínima, média ou alta de sólidos do leite para o 

produto, bem como a proporção de gordura em relação aos sólidos não gordurosos 

do leite (SNGL) (MARSHALL & ARBUCKLE, 2000). 

As quantidades de cada componente que devem estar presentes no produto 

final também seguem regulamentações específicas. São exemplos as quantidades 

de gordura de leite, sólidos do leite, ar, estabilizantes e emulsificantes. Entretanto, 

os sorvetes ainda apresentam variações quanto ao sabor, aparência, textura e vida 

de prateleira, dependendo da natureza de cada ingrediente, operações aplicadas no 

processo de fabricação e condições de armazenamento (McCLEMENTS, 2005). 

Dessa maneira, os sorvetes e sobremesas lácteas congeladas também 

podem ser classificados, de acordo com a composição dos ingredientes e 

apresentações ao consumidor (PSZCZOLA, 2002) em: 

Sobremesa congelada: termo geral que abrange sorvetes, frozen iogurte, 

cremes congelados a base de leite e ovos, sherbet, sorbet e inovações, como 

sanduíches de sorvete, barras e palitos congelados, que podem ou não conter 

ingredientes lácteos; 

Sorvete: alimento congelado produzido a partir de mistura de ingredientes 

lácteos, com no mínimo 10% de gordura do leite; 

Inovações: são embalados separadamente - porções individuais da 

sobremesa congelada que pode ou não conter ingredientes lácteos; 

Sorvete com teor reduzido de gorduras: apresenta, no mínimo, 25% de 

redução do teor de gordura, comparado ao produto referência; 
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Sorvete lighf: apresenta, no mínimo, 50% de redução do teor de gordura ou 

33% de redução calórica, comparado ao produto referência; 

Sorvete de baixo teor de gordura: contém, no máximo, 3 g de gorduras totais 

por porção (1/2 copo); 

Sorvete sem adição de gordura: contem, no máximo, 0,50% de gordura por 

porção; 

Frozen iogurte: consiste de uma mistura de ingredientes lácteos, aos quais 

foram adicionadas culturas láticas, bem como ingredientes para dulçor e sabor. 

Adicionalmente, tem-se a classificação de acordo com a dureza apresentada 

pelos produtos: sorvetes macios, comuns e firmes (WALSTRA et aI., 1999). 

O sorvete macio é consumido logo após o seu preparo, uma vez que é 

preparado no local de distribuição. Sua temperatura normalmente está na faixa de -

3 a -5°C e, portanto, ainda contém grande quantidade de água não congelada. 

Normalmente o teor de gordura e a incorporação de ar (overrun) são menores. 

O sorvete comum atinge temperaturas intermediárias (-10 a -15°C), porém 

não é encaminhado para a venda antes de ter solidificado por completo. É 

armazenado em potes (de algumas semanas a meses), sendo possível retirar 

diversas porções. 

O sorvete firme é freqüentemente apresentado em embalagens para 

pequenas porções e, algumas vezes, possui cobertura externa de chocolate 

(WALSTRA et aI., 1999). 

Para a obtenção de sorvetes firmes, após a etapa de congelamento e aeração 

simultâneos, é necessário adicionar uma etapa ao processo denominada 

endurecimento. Nessa etapa, o produto é acondicionado na embalagem e 

encaminhado para túneis de resfriamento em temperaturas entre -30 e -40oC, o que 

leva a um aumento da quantidade de cristais de gelo e, conseqüentemente, da 

resistência do produto. É importante considerar que para se obter um produto com 

qualidade adequada, quanto à formação dos cristais de gelo, é interessante que o 

processo de endurecimento seja realizado no menor tempo possível. Após as etapas 

de produção os sorvetes devem ser armazenados em temperaturas entre -18 e -

23°C, para manter a aparência e textura desejáveis para o consumo. Durante o 

período de armazenamento, que para esses produtos pode chegar a vários meses, 

é importante evitar os ciclos de congelamento e descongelamento, os quais induzem 

à formação de cristais de gelo grandes e/ou cristais de lactose (WALSTRA et aI., 

1999; TRGO, 2003-2004; McCLEMENTS, 2005). 
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Quanto à produção industrial e mercado de consumo, têm-se registros da 

difusão dos sorvetes na Europa desde 1770. Nesse período, os conhecimentos 

sobre a produção do sorvete foram transferidos da Europa para os Estados Unidos, 

provavelmente por colonizadores ingleses. A partir de então, os americanos 

tornaram-se os pioneiros na produção industrial de sorvetes, sendo que a primeira 

planta de produção industrial de sorvetes entrou em funcionamento na década de 

1850 (ANDREASEN & NIELSEN, 1998). 

No Brasil, a produção e o consumo de sorvetes têm crescido constantemente 

nos últimos anos. Em 2005, a produção foi de 499 milhões de litros e o faturamento 

de US$ 811 milhões. Em 2006, o mercado cresceu 6% e alcançou 505 milhões de 

litros e US$ 860 milhões (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 

SORVETES, 2007). Já em 2007, o consumo de sorvetes cresceu 17,4% em volume 

e 13% em valor, crescimento este considerado destaque dentro da categoria de 

alimentos perecíveis (NIELSEN, 2008). 

1.9.1 O desenvolvimento de sobremesas lácteas congeladas probióticas e 

simbióticas 

Sorvetes e sobremesas congeladas são veículos promissores para 

microrganismos probióticos e sua presença nesse tipo de produto normalmente não 

compromete as suas características sensoriais (TAMIME et ai., 2005; AKALlN & 

ERI$IR, 2008). Contudo, o congelamento e descongelamento em produtos 

probióticos mantidos congelados, como o frozen yogurt e o sorvete, causam injúrias 

às células, como morte celular, inibição do desenvolvimento e, redução ou 

interrupção da atividade metabólica (ALAMPRESE et ai., 2002). Dessa maneira, 

durante a produção e o período de armazenamento expandido desses alimentos, 

devem ser consideradas as condições rigorosas de congelamento sobre a viabilidade 

das culturas adicionadas, a fim de garantir que o produto forneça quantidades 

adequadas de microrganismos probióticos para o consumidor (TAMIME et ai., 2005; 

AKALlN & ERI$IR, 2008). 

A suplementação do produto com probióticos pode ser direta, com a mistura 

do(s) probiótico(s) à calda do sorvete imediatamente antes do congelamento, ou 

pode ser incluída uma etapa de fermentação para a multiplicação dos 

microrganismos probióticos, antes de adicioná-los à calda do sorvete. Em ambos os 

casos, a proteção das células contra possíveis danos do congelamento é 

imprescindível (TAMIME et ai., 2005). 
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Pesquisas foram realizadas, com o objetivo de avaliar a sobrevivência de 

bactérias probióticas em sorvetes obtidos por diferentes processos, como a 

fermentação da calda do sorvete (HEKMAT & McMAHON, 1992; DAVIDSON et aI., 

2000; AKIN, 2005; FÁVARO-TRINDADE et aI., 2006), a sua obtenção a partir de 

caldas não fermentadas (ALAMPRESE et aI., 2002; HAYNES & PLAYNE, 2002) ou 

através da adição de leite fermentado a uma calda de sorvete convencional 

(CHRISTIANSEN et aI., 1996; HAGEN & NARVHUS, 1999). 

Diversos fatores têm sido destacados, por comprometerem a viabilidade das 

culturas probióticas em produtos lácteos fermentados, como a acidez final do 

produto, a disponibilidade de nutrientes, o oxigênio dissolvido e a permeabilidade da 

embalagem ao oxigênio (TAMIME et aI., 2005). Segundo DAVIDSON et aI. (2000), a 

baixa viabilidade de microrganismos probióticos em sobremesas fermentadas e 

geladas, como o frozen yogurt, deve-se, principalmente, à acidez do produto (pH 

inferior a 4,5), à injúria pelo frio e à toxicidade do oxigênio, conseqüente à 

incorporação de ar ao produto durante a sua elaboração, para a obtenção de um 

produto com overrun adequado. Por outro lado, por ser o sorvete um alimento não 

fermentado, o impacto mínimo da adição do microrganismo probiótico sobre o sabor 

do produto deve ser levado em consideração (TAMIME et aI., 2005). 

Combinações de lactobacilos e bifidobactérias foram aplicadas na produção de 

sorvetes, frozen iogurte e sobremesas congeladas. Algumas cepas não resistiram às 

etapas de congelamento e agitação durante o processo de obtenção desses produtos 

(HAGEN & NARVHUS, 1999; HAYNES & PLA YNE, 2002). Outras, como 

Bifidobacterium. longum e Bifidobacterium infantis, se mantiveram viáveis após o 

processo de fabricação e o armazenamento por 11 (DAVIDSON et aI., 2000) ou 52 

semanas (HAYNES & PLA YNE, 2002) e o teor de gordura dos sorvetes não teve 

influência sobre a viabilidade dos microrganismos. Um estudo envolvendo a avaliação 

de 13 cepas de L. acidophilus e 11 cepas de bifidobactérias mostrou que tal 

susceptibilidade é cepa-dependente (RAVULA & SHAH, 1998). 

ALAMPRESE et aI. (2002, 2005) estudaram a influência de Lactobacillus 

johnsonii La1 e de L. rhamnosus GG em sorvetes com diferentes formulações, com 

variações nas quantidades de açúcar e de gordura. Os autores observaram elevadas 

taxas de sobrevivências dos probióticos durante o armazenamento dos produtos por, 

respectivamente, 8 meses e 1. ano, sem decréscimo na população inicialmente 

inoculada (107 e 108 UFC/g, respectivamente). As propriedades funcionais não foram 

influenciadas pela presença dos probióticos em ambos os estudos. 
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o sorvete como veículo de probióticos também foi estudado por BA$YIGIT et 

aI. (2006). Os autores testaram uma mistura de cepas de Lactobacillus acidophilus, 

L. agilis e L. rhamnosus de origem humana e verificaram que a viabilidade dos 

probióticos não foi alterada durante o armazenamento de sorvete por até 6 meses, 

independentemente da presença de açúcar ou aspartame como edulcorantes. Os 

autores ressaltaram que o emprego de adoçantes em sorvetes suplementados com 

culturas probióticas poderá contribuir para carrear esses microrganismos benéficos 

para pessoas com doenças como a diabetes e obesidade. 

As cepas de L. acidophilus La-5 e de 8. animalis Bb-12 foram adicionadas a 

sorvetes e apresentaram populações médias de 106 UFC/g do produto, ao final do 

período de armazenamento de 60 dias (MAGARINOS et aI., 2007) e de 85 dias 

(CORRALES et aI. , 2007). 

Adicionalmente, os ingredientes prebióticos vêm sendo utilizados para 

aumentar a viabilidade de bactérias probióticas em produtos lácteos. Dentre esses 

ingredientes, a inulina e oligofrutose são aqueles mais bem avaliados quanto ao 

efeito prebiótico e como ingredientes substitutos de gordura em alimentos. Esses 

compostos apresentam diversas propriedades funcionais e nutricionais, podendo ser 

utilizados para o desenvolvimento de alimentos com características saudáveis e 

inovadoras destinados ao consumidor atual (SCHALLER-POVOLNY & SMITH, 1999; 

AKALlN & ERI$IR, 2008). 

SCHALLER-POVOLNY & SMITH (1999) e AKALlN & ERI$IR (2008) 

concluíram que a adição de inulina pode auxiliar na sobrevivência e estabilidade de 

microrganismos probióticos adicionados em sorvetes, contribuindo para o 

desenvolvimento de sobremesas lácteas congeladas potencialmente simbióticas. 

1.10 BARRA DE CEREAL: UM NOVO CONCEITO DE "ALIMENTO SAUDÁVEL" 

As barras de cereais foram introduzidas no mercado de alimentos como 

alternativa "saudável" de confeito. Posteriormente, a expansão do segmento de 

barras de cereais no setor de alimentos é considerada como sendo função da 

aplicação de ingredientes com alegação funcional, do aumento da procura por 

alimentos que contribuem para uma alimentação saudável e de praticidade para o 

consumo (BOWER & WHITTEN, 2000; FREITAS & MORETTI, 2006a). 

As barras de cereais são alimentos de fácil consumo, nutritivos, de sabor 

adocicado e agradável, fontes de vitaminas, fibras, proteínas e carboidratos 

(ESTÉVEZ et aI. , 1995; GUTKOSKI et aI., 2007). Elas representam uma categoria 
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específica do segmento Confectionery (produtos alimentícios doces servidos em 

pequenas porções, CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLlNE, 2006): produtos com 

formato retangular, vendidos como unidades e embalados individualmente, 

denominada Countlines. Em termos de mercado de consumo, as barras de cereais 

são classificadas dentro de seu próprio segmento (GOMES & MONTENEGRO, 2006). 

A legislação brasileira define cereais processados como: produtos obtidos a 

partir de cereais laminados, cilindrados, rolado, inflados, flocados, extrusados, pré

cozidos e/ou por outros processos tecnológicos considerados seguros para a 

produção de alimentos, podendo conter outros ingredientes, desde que não 

descaracterizem os produtos. Podem apresentar cobertura, formato e textura 

diversos (ANVISA, 2005b). 

Não existe no Brasil legislação que contemple individualmente os segmentos 

dos cereais processsados, deixando em aberto os parâmetros que caracterizam as 

barras de cereais. Dessa maneira, atualmente, são os produtos encontrados no 

mercado e as informações disponíveis na literatura que fornecem as diretrizes para 

a caracterização desses produtos. 

As barras de cereais são produtos multicomponentes e, por isto, podem 

apresentar relativa complexidade na sua formulação e caracterização. Compondo o 

segmento "barras de cereais", estão as misturas de cereais flocados e/ou extrusados 

com uma calda de açúcares que são as "barras de cereais" propriamente ditas, as 

barras de granola, que não contém cereais extrusados, e as barras nutricionais, que 

englobam as barras protéicas ou energéticas, dietéticas, com baixo teor de carboidratos 

e os produtos especiais em forma de barras (GOMES & MONTENEGRO, 2006). 

Os cereais (aveia, arroz, milho, trigo, centeio) compõem a base dos 

ingredientes secos. As frutas secas, amêndoas, sementes, entre outros, contribuem 

com a diversificação de sabores e nutrientes. O xarope ligante é basicamente 

composto por açúcares, óleos e/ou gorduras e lecitina, os quais, após mistura e 

processamento térmico, apresentam a função aglutinante dos ingredientes secos 

nas barras de cereais (ESTÉVEZ et ai., 1995; MAURER et ai., 2005; DUTCOSKY et 

ai., 2006; FREITAS & MORETTI, 2006a; FREITAS & MORETTI, 2006b; GOMES & 

MONTENEGRO, 2006; GUTKOSKI et aI., 2007). 

A aveia, laminada em flocos grandes, médios finos, apresenta teor médio de 

proteínas superior à grande parte dos cereais (12,5 a 24,5% e 9,0 a 11,0%, 

respectivamente). Apresentam, também, teor considerável de fibras alimentares (9,0 
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a 11,0%) e de lipídeos totais (3,1 a 10,9%), sendo os ácidos graxos saturados e 

poliinsaturados a principal fração (GOMES & MONTENEGRO, 2006). 

Os cereais extrusados conferem maior crôcancia ao produto, menor 

densidade do produto final e podem ser produzidos a partir de arroz, milho, trigo, 

açúcar, malte, sal e corante. É importante que a umidade desse ingrediente esteja 

na faixa de 1 a 3%, para evitar quebra ou perda de crocância. Os diferentes 

formatos contribuem para o controle do peso, facilidade de compactação e para o 

aspecto visual do produto final (GOMES & MONTENEGRO, 2006). 

As frutas secas, como maçã, morango, ameixa, damasco, figo, uva e banana, 

entre outras, proporcionam textura, aroma, sabor e cor diferenciados aos produtos e são 

associadas a um estilo de vida saudável. Representam, ainda, fontes de carboidratos, 

principalmente na forma de frutose, vitaminas e minerais (VAN DRUNEN, 2002). 

As castanhas, como a castanha-do-pará, e as amêndoas são sementes de 

alto valor nutritivo. São conhecidas pelo seu alto teor calórico, mas são fontes de 

ácidos graxos mono e poliinsaturados, proteínas, minerais e vitaminas antioxidantes, 

como o selênio e o a-tocoferol, respectivamente (GOMES & MONTENEGRO, 2006). 

Os xaropes ligantes, a base de carboidratos, são utilizados para aglutinar os 

ingredientes secos e têm grande influência no produto final. O xarope ligante deve 

proporcionar aspecto vítreo e mastigabilidade, combinando manutenção da estrutura 

(produto não se desmancha) e maciez no produto final (GOMES & MONTENEGRO, 

2006). 

Os carboidratos oferecem uma variedade de propriedades reológicas e 

funcionais, como solubilização, redução da atividade de água, crioproteção, dulçor, 

higroscopicidade e inibição da cristalização. Possibilitam, ainda, a encapsulação de 

aromas, além de apresentarem a propriedade de cobertura. Essas propriedades 

estão baseadas na estrutura química e nas interações dos carboidratos com outras 

moléculas, através de pontes de hidrogênio, interações iônicas e formação de 

complexos com lipídeos e proteínas (CHINACHOTI, 1995). 

Uma gama de açúcares pode ser utilizada na formulação dos xaropes 

ligantes. Os açúcares cristal, refinado, demerara e mascavo, assim como o açúcar 

líquido, xarope de glicose, melaço, mel e a maltodextrina, entre outros, podem ser 

utilizados como fontes de sacarose, glicose, frutose, maltose, maltotriose, 

oligossacarídeos e polissacarídeos (GOMES & MONTENEGRO, 2006). 

A função dos óleos e gorduras no xarope contempla aspectos nutricionais e 

tecnológicos, destacando-se o fornecimento de energia e de ácidos graxos essenciais, 
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a contribuição para a "sensação bucal" característica das barras de cereais, o auxílio 

na liberação dos aromas, a redução da aderência na linha de produção e na 

embalagem e melhoria do desempenho do produto nos equipamentos de processo 

(GOMES & MONTENEGRO, 2006). Para compor as formulações das barras de 

cereais, são utilizadas gorduras e óleos vegetais, como os óleos de soja, palma e 

girassol (ESTÉVEZ et aI., 1995; MAURER et aI., 2005; DUTCOSKY et aI., 2006; 

FREITAS & MORETII, 2006a; FREITAS & MORETII, 2006b; GOMES & 

MONTENEGRO, 2006; GUTKOSKI et aI., 2007). 

Outros componentes essenciais das formulações das barras de cereais são 

os estabilizantes e/ou emulsificantes. As lecitinas são surfactantes encontrados na 

natureza, como moléculas tenso-ativas que podem ser extraídas de várias fontes, 

entre elas a soja, as sementes de colza e os ovos. As lecitinas são misturas 

complexas de lipídeos e fosfolipídios, sendo esses formados por uma extremidade 

hidrofílica ligada à outra lipofílica, característica que confere às lecitinas a função de 

estabilizantes e/ou formadores de emulsões em alimentos (McCLEMENTS, 2005). 

Atualmente, as barras de cereais e correlatos estão sendo avaliadas como 

substituto de refeições em dietas de redução de peso 0/VAL et aI., 2007; CHILDS et 

aI., 2007), para a suplementação da dieta com isoflavonas isoladas (HALLUND et 

aI., 2006), proteínas da soja (FREITAS & MORETII, 2005), feijões (MAURER at aI., 

2005), prebióticos (DUTCOSKY et aI., 2006) e para a introdução de bactérias 

probióticas em alimentos que não necessitem de armazenamento sob refrigeração 

(OUWEHAND et aI., 2004). 

A associação entre barra de cereais e outros alimentos que contribuem para 

uma alimentação saudável é uma tendência já documentada no setor de alimentos, 

o que beneficia o mercado desses produtos (BOUSTANI & MITCHELL, 1990; 

GUTKOSKI et aI., 2007). No mercado de consumo, as barras de cereais têm 

registrado desde 2003, em média, 14% de crescimento ao ano. Em 2001, o mercado 

brasileiro de barras de cereais foi de R$ 80 milhões, já em 2005 movimentou mais 

de R$ 95 milhões (BARBOSA, 2001; ALIMENTO SEGURO, 2008). 

1.11 O CONTEXTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO 

ALIMENTíCIO FUNCIONAL 

A crescente demanda por alimentos que contribuam para uma dieta saudável 

está estimulando inovações e o desenvolvimento de novos produtos na indústria de 

alimentos em todo o mundo. Para os mercados futuros de alimentos funcionais, 
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novas categorias de produtos certamente compõem a área chave para o setor de 

pesquisa e desenvolvimento (MATTILA-SANDHOLM et aI., 2002). 

Saúde, bem estar e conveniência transformaram-se nas principais diretrizes 

para uma ampla variedade de categorias de alimentos, das bebidas, aos cereais 

prontos para consumo. Em uma era em que os avanços tecnológicos avançam de 

maneira exponencial, as expectativas dos consumidores evoluem de maneira ainda 

mais rápida. No setor de alimentos, esses caminhos levam ao desenvolvimento de 

produtos que agreguem conveniência, funcionalidade, nutrição e, acima de tudo, 

qualidade sensorial superior para todos os produtos (PATIL et aI., 2005). 

Estudos para avaliar a funcionalidade de ingredientes específicos derivados 

de proteínas do leite, a adição de ingredientes promotores da saúde, como vitaminas 

e culturas probióticas, e a utilização de novas tecnologias no processo de fabricação 

apresentam-se como uma crescente tendência na tecnologia de obtenção de 

sobremesas lácteas congeladas (PSZCZOLA, 2002). 

Nos EUA, as "novidades congeladas" constituem um grupo de produtos que 

abrange os sanduíches de sorvete, frozen ices, sorvetes em barra, barras de sucos 

ou frutas, cones de sorvete, picolés com coberturas e inúmeras outras formas de 

produtos congelados em porções individuais. Esses produtos diferem das 

sobremesas congeladas disponíveis em embalagens de porções múltiplas, tanto 

pelos processos de produção, formatação e embalagem, como pela incorporação de 

ar (overrun) reduzida (MARSHALL, 2001; PAPADEMAS & BINTSIS, 2002). 

Uma grande variedade de sorvetes combinados com cookies, confeitos e 

bolos pode ser encontrada no comércio. Adicionalmente, pode ser observado um 

número crescente de lançamentos de sobremesas congeladas com baixo teor de 

gordura e "sem adição de açúcar", frozen iogurtes, combinações de sorvete e 

sherbet, além de produtos inovadores apresentando uma ampla variedade de 

sabores, formatos e cores (PSZCZOLA, 2002). 

Por outro lado, é conhecido o fato de que os sorvetes e sobremesas 

congeladas se apresentam como alimentos de alto valor energético. Isto faz destes 

alimentos produtos destinados, em especial, para crianças em fase de crescimento e 

para pessoas que necessitam aumentar o peso. Pela mesma razão, seu uso 

controlado encontra lugar nas dietas para pessoas que necessitam reduzir ou não 

desejam ganhar peso (MARSHALL & ARBUCKLE, 2000). Nesse contexto, as 

sobremesas lácteas congeladas, em particular, apresentam potencial para o 

desenvolvimento de produtos com baixo teor de gordura. Porém, a redução de 
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gorduras e calonas e um Importante aesaflo para a area de pesquisa e 

desenvolvimento da indústria de alimentos (KOEFERLI et aI., 1996; EL-NAGAR et 

aI., 2002; OLSON et aI., 2003), uma vez que modificações no teor de gordura 

resultam em variações de sabor e textura, as quais são relevantes para a aceitação 

do produto pelo consumidor (EL-NAGAR et aI., 2002). 

Esforços têm sido focados na produção de sorvetes com teor reduzido de 

gordura mais saborosos (GUINARD et aI., 1997). Isso ocorre, em virtude da 

expectativa, por parte dos consumidores, por produtos isentos ou com o teor 

reduzido de gordura que apresentem sabor, corpo, textura e palatabilidade 

semelhantes aos produtos tradicionais (KOEFERLI et aI., 1996; EL-NAGAR et aI., 

2002; OLSON et aI., 2003). 

As indústrias de alimentos estão apontando para os alimentos funcionais 

como sendo uma promissora área em crescimento, ênfase essa que tem renovado o 

interesse em um dos nutrientes bastante discutidos no setor - as fibras alimentares 

(REDGWELL & FISCHER, 2005; JONES & JEW, 2007). 

O contínuo destaque à importância das fibras na dieta Ocidental e a necessidade 

de disponibilizar produtos de valor calórico reduzido pressiona a indústria de alimentos 

a implementar mais pesquisas para o desenvolvimento de produtos enriquecidos com 

fibras. O desafio está em alcançar esse objetivo, sem prejudicar as principais 

características sensoriais desses produtos (REDGWELL & FISCHER, 2005). 

As barras de cereais estão inseridas em um mercado de produtos inovadores 

que agregam conveniência e saúde, por serem consideradas práticas para o 

consumo e como alimentos ricos em fibras (GOMES & MONTENEGRO, 2006). 

Estudo realizado por BOWER & WHITTEN (2000) avaliou as características 

das barras de cereais que levam ao consumo do produto. Os fatores destacados 

foram: sabor, textura, aparência e "apelo saudável". Assim, pode ser observado que 

existe a necessidade de desenvolver alimentos, que além da potencial contribuição 

para a saúde do consumidor, possuam características sensoriais em acordo com as 

expectativas do consumidor. 

Dessa maneira, alimentos convencionais e pouco convencionais vêm 

apresentando boas perspectivas como veículos para probióticos e/ou prebióticos, 

disponibilizando alternativas de alimentos que contribuem para uma alimentação 

saudável, com características sensoriais favoráveis para o consumidor. 

Dando continuidade às pesquisas para o desenvolvimento de alimentos que 

sejam potenciais veículos para microrganismos probióticos e ingredientes prebióticos, 
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torna-se essencial a busca por alimentos inovadores que forneçam ao consumidor 

saúde e praticidade. O desenvolvimento desses alimentos auxiliaria, ainda, na 

supressão da demanda existente por produtos "que auxiliem na manutenção de um 

bom estado de saúde, mas que mantenham a aceitabilidade sensorial dos produtos 

convencionais. Dessa maneira, torna-se interessante o desenvolvimento de um 

produto que associe os já conhecidos benefícios funcionais e tecnológicos dos 

microrganismos probióticos e ingredientes prebióticos às expectativas dos 

consumidores por produtos que contribuam para uma alimentação saudável, que 

sejam práticos para o consumo e que ofereçam uma boa relação de custo/benefício. 

Portanto, o desenvolvimento de uma sobremesa láctea congelada, a partir da união 

de um alimento gelado comestível e de uma barra de cereais, que se apresente para 

o consumidor como alternativa de alimento funcional adicionado de probióticos e/ou 

prebióticos e outras fibras, de praticidade para o consumo e com quantidades não 

significativas de gorduras trans parece bastante promissora. 

2. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve por objetivos: 

Desenvolver um produto alimentício a partir da associação de uma barra de 

cereais a um gelado comestível com baixo teor de gordura e adicionado de 

microrganismos comprovadamente probióticos (Lactobacillus acidophilus La-5 e 

Bifidobacterium animalis Bb-12), suplementado ou não com o ingrediente prebiótico 

inulina, para consumo em porções individuais; 

Verificar a viabilidade dos probióticos adicionados à porção gelado 

comestível; 

Avaliar a aceitabilidade do ponto de vista sensorial e suas características 

físico-químicas durante o armazenamento a -18°C. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 DESCRiÇÃO DO PRODUTO ALIMENTíCIO DESENVOLVIDO 

O produto desenvolvido foi elaborado a partir da união de uma barra de cereais a 

uma camada de gelado comestível, para obter uma sobremesa congelada, em formato 

de barra, com duas camadas distintas (figura 2) e dimensões aproximadas de 8,5 x 3,5 x 

2,5 em e 70 g por porção (50 g de gelado comestível e 20 g de barra de cereal). As 

proporções dos ingredientes, para a porção gelado comestível, de acordo com os 

diferentes tratamentos estudados (T1, T2, T3 e T4), e para a barra de cereais, seguiram 

as diferentes formulações apresentadas nas tabelas 4 e 5, respectivamente. 

No presente trabalho, será denominado "gelado comestível" a porção do produto 

obtida a partir das formulações apresentadas na tabela 4 e do processo representado 

pela figura 3. A porção do produto designada como "barra de cereais", por sua vez, será 

aquela obtida através da formulação e processo indicados na tabela 5 e na figura 4, 

respectivamente. O produto, em sua apresentação final, conforme ilustrado na figura 5, 

será denominado de sobremesa láctea congelada. 

Figura 2. Sobremesa láctea congelada desenvolvida, com dimensões aproximadas de 8,5 x 3,5 x 2,5 
cm e 70 g por porção (50 g de gelado comestível e 20 g de barra de cereal) . 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O delineamento experimental, aplicado à porção gelado comestível do produto, 

foi inteiramente casualizado, utilizando um planejamento fatorial 22
, constituído de 2 

fatores (inulina e substituto de gordura), em 2 níveis (presença ou ausência), conforme 

ilustrado na tabela 1. Foram realizados experimentos para todas as possíveis 

combinações nos níveis dos fatores (LAWLESS & HEYMANN, 1999; BARROS NETO 

et ai., 2007). Portanto, foram realizadas 4 combinações em termos de adição ou não 

de inulina e adição ou não do substituto de gordura na porção gelado comestível , 

durante a produção do cereal em barra com gelado comestível simbiótico. 
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Tabela 1. Matriz de planejamento fatorial para a elaboração da porção gelado comestível do produto 
desenvolvido. 

Tratamento Probióticos 1 Prebiótico (inulina)2 
Substituto de gordura 

a base de proteínas do soro de leite3 

T1 + 

T2 + + 

T3 + + 

T4 + + + 
l Lactobacillus acidophilus La-S e Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 (Christian Hansen, Hoersholm, Dinamarca) 
2 Beneo® GR (Orafti, Oreye, Bélgica) 
3 Simplesse® (CP Kelco, Limeira, Brasil) 
+ Presença 
- Ausência 

3.3 ENSAIOS PRELIMINARES 

3.3.1 Definição da porção do produto 

Os procedimentos para a obtenção das quatro formulações definitivas para a 

porção gelado comestível do produto, de acordo com o delineamento experimental 

proposto, e de uma formulação para a porção de cereal em barra, iniciaram-se pela 

definição da porção em gramas de cada parte constituinte do produto. 

Conforme mencionado anteriormente, a Legislação Brasileira estipula as 

diretrizes para que um alimento seja considerado probiótico e/ou prebiótico a partir, 

respectivamente, da população mínima viável dos microrganismos e da quantidade de 

ingrediente prebiótico que devem estar presentes na porção do produto alimentício. A 

quantidade mínima viável para os probióticos, na porção diária do alimento, deve estar 

situada na faixa de 108 a 109 UFC, enquanto que a porção diária de um alimento 

sólido pronto para consumo deve fomer, no mínimo, 3 g de inulina (ANVISA, 2008). A 

legislação estabelece, ainda, para "sorvetes individuais" a porção de 60 g ou 130 mL e 

para "barras de cereais" a porção de 20 g (ANVISA, 2003a). 

A partir dessas informações, optou-se por desenvolver um produto contendo: 

uma porção de 50 g de gelado comestível e de 20 g de barra de cereais, com a 

apresentação de 70 g para o produto final. 

Também foi considerado o fato de que o desenvolvimento de um produto que 

se apresente com 70 g por porção individual é compatível com produtos com 

propostas similares (a união de um gelado comestível com ingredientes diferenciados) 

existentes no mercado brasileiro, conforme apresentado na tabela 2. 
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3.3.2 Ensaios preliminares para a definição das formulações e das etapas do 

processo de produção 

A etapa de testes preliminares foi conduzida com o objetivo de avaliar o 

desempenho dos ingredientes e ajustar suas proporções, definir as etapas do 

processo de elaboração do produto e observar as suas características sensoriais. 

Foram conduzidos 9 ensaios, durante os quais foram obtidas amostras da 

porção gelado comestível e do produto contendo as duas camadas, a de gelado 

comestível e a de cereais em barra, de acordo com a apresentação final do produto. 

Ao final dessa etapa, além das formulações definitivas, foram definidos o 

fluxograma das etapas de processo e a quantidade de cada microrganismo 

probiótico a ser adicionada. 

3.3.2.1 Ensaios preliminares para porção gelado comestível 

Testes preliminares foram realizados para ajustar a formulação da porção 

gelado comestível, sem a adição dos microrganismos probióticos, para adequar as 

características sensoriais do produto e as condições de processo. Os testes 

iniciaram-se com formulações que apresentaram a seguinte composição: 62% de 

água, 17% de açúcares, 12% de sólidos não gordurosos do leite, 3% de gordura 

láctea (6,5% de creme de leite com teor de 35% de gordura), 0,10% de aroma de 

baunilha e concentrações de estabilizantes e emulsificantes entre 0,40 e 0,60%. 

Entretanto, essa composição não foi adequada para resultar em um produto firme o 

suficiente para compor um produto em formato de barra. 

Assim, a partir dos conceitos de sorvete macio, convencional e firme, 

apresentados por WALSTRA et ai. (1999), foram realizados novos testes para 

desenvolver uma formulação-base adequada para a porção gelado comestível do 

produto. No contexto do atual trabalho de pesquisa, pode ser compreendida como 

formulação adequada aquela que possibilita a manutenção da forma "em barra" do 

produto durante o seu armazenamento e consumo, mas que apresente uma 

composição fraca o suficiente para se desestruturar na boca. 

Para tanto, foram adicionados agentes modificadores de textura 

(espessantes) às fórmulações em teste, ou seja, três polissacarídeos - as gomas 

guar, carragena e xantana e a gelatina, de base protéica. A adição desses 

ingredientes contribuiu para a manutenção da forma de barra do produto, tanto 

durante a produção quanto durante o consumo. 
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Tabela 2. Sobremesas lácteas congeladas compostas de ingredientes diversificados, disponíveis no 
mercado brasileiro para consumo em porção individual. 

Fabricantes Produtos Porção(g) Kcal (porção) 

Mega Trufa 77 250 
Mega Trufa Branco 77 260 

!.. 
Mega Extras Avelãs 72 230 

Ifj Mega Extras Amoras 71 230 
l! 
ai Moça Fiesta Brigadeiro 57 160 
-ai Alpino 60 235 ;; 
Ifj 
CP Troppo Morango 79 210 z 
~ Extrême Capuccino 86 260 
;; Extrême Gold 84 250 Ifj 
CP z Extrême Torta de limão 83 242 
Ifj 
CP Extrême Trufas 96 240 -CP 
~ Charge - cone 75 274 o 

UJ Crunch - cone 75 257 
Prestígio - cone 75 250 

Média 76,21 239,14 

.. Cornetto em Barra 64 198 
!.. 

Cornetto Choc Mix 81 256 Ifj 
cu 
~ Cornetto Crocante 78 237 ai 
.: Cornetto Brigadeiro 84 259 CP 
> 

Cornetto Royal Morango 82 249 ..! 
·2 

Cornetto Sundae Chocolate 86 178 ::> 
® Cornetto Sundae Frutas Vermelhas 82 132 z 
O Eski-Bom clássico 48 164 ai 
2 Magnum Clássico 77 228 
Ifj 
CP Magnum Special 85 290 -CP 
~ Magnum Amêndoas 71 231 o 

UJ Média 76,18 220,18 
* Adaptado NESTLE (2007) 
** Adaptado de KIBON (2007) 

A adição das gomas xantana, carragena e guar, como agentes modificadores 

de textura com a função de espessantes e da gelatina como estabilizante 

(McCLEMENTS, 2005), está de acordo com a legislação brasileira quanto aos tipos 

e limites máximos de aditivos a serem adicionados para a categoria de alimentos 

gelados comestíveis (ANVISA, 2007). 

Durante a etapa de ensaios preliminares, também foram reduzidas as 

concentrações de sacarose e xarope de glicose, para diminuir o gosto 

excessivamente doce do produto. Devido à necessidade de manter as 

características de textura do produto final, foi adicionada a polidextrose (Litesse®, 

Danisco, Redhill, Reino Unido) como substituto de açúcar em todas as formulações. 
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É válido destacar que a polidextrose apresenta efeitos fisiológicos associados 

às fibras alimentares. Contudo, a ação da polidextrose como ingrediente prebiótico 

vem sendo avaliada e a concentração mínima adicionada para a observação de tal 

efeito seria de 4,0 g (JIE et ai., 2000; CRAIG et ai., 2000). Como foram adicionadas 

concentrações inferiores a 2,40% às formulações estudadas, a polidextrose 

apresenta-se somente com a função tecnológica de substituto de açúcar, para a 

manutenção do corpo e textura proporcionados por este ingrediente, porém sem 

contribuir com o gosto doce, uma vez que a polidextrose apresenta dulçor reduzido, 

em comparação à sacarose. 

Como fonte de gordura láctea para o produto, optou-se pela utilização do 

creme de leite esterilizado (Nestlé®, Araçatuba, Brasil) com 25% de gordura, devido à 

maior facilidade de armazenamento e obtenção do ingrediente. 

Quanto à concentração do substituto de gordura de base protéica 

(Simplesse®, CP Kelco, Limeira, Brasil), decidiu-se por padronizar a adição em 1,5%, 

de acordo com recomendação do fornecedor, o qual orienta a adição desse 

ingrediente na mesma proporção em que a gordura foi retirada. 

Após a definição dos ingredientes, a fórmulação foi ajustada utilizando os 

procedimentos descritos por MARSHALL & ARBUCKLE (2000) para calcular 

proporções de ingredientes em formulações de sorvetes. Os autores orientaram que 

a formulação deve ser obtida a partir da composição final desejada para os sólidos 

totais e não gordurosos do leite (SNGL), gordura, açúcares e para os outros 

ingredientes a serem adicionados. Os autores fundamentam a sua recomendação 

no fato de que cada ingrediente adicionado pode participar como fonte, não apenas 

de um, mas de dois ou mais componentes. É o caso do creme de leite, ingrediente 

que é, concomitantemente, fonte de gordura láctea, de sólidos não gordurosos do 

leite e de água. Adicionalmente, sugeriram a retirada do(s) aroma(s) do conjunto de 

ingredientes que compõe os 100% da formulação e o cálculo da percentagem de 

aroma diretamente sobre o valor final do lote produzido. Por exemplo, se a 

quantidade final produzida é de 4,0 kg e deseja-se adicionar 0,10% de aroma, 

deverão ser adicionados 4,0 g do aroma. 

A etapa de maturação da calda foi incluída no processo, por terem sido 

considerados os potenciais benefícios tecnológicos às características do produto, 

como hidratação completa de alguns ingredientes e pré-cristalização da gordura. O 

tempo médio de maturação estabelecido foi de 20 a 22 horas, de acordo com o 

período máximo estabelecido pela legislação brasileira de 24 horas (ANVISA, 2003b). 



38 

Foram realizados testes para o ajuste das concentrações dos microrganismos 

probióticos e da inulina adicionados. Para tanto, foram consideradas as atuais 

recomendações para que um alimento seja classificado como probiótico (ANVISA, 2008) 

e prebiótico (COUSSEMENT, 1999; RAO, 2001; MANNING & GIBSON, 2004; ANVISA, 

2008). Portanto, o objetivo foi desenvolver uma formulação para a porção gelado 

comestível com 8% de inulina e que apresentasse população mínima de 7 log UFC/g 

para cada um dos microrganismos probióticos adicionados. Dessa maneira, o produto 

final continha 4 g de inulina e população mínima de 8 log UFC por porção de 70 g. 

As etapas do processo para a obtenção da porção gelado comestível foram 

padronizadas com base nos processos de produção de sorvetes e sobremesas 

congeladas descritos por OHMES et aI. (1998), WALSTRA et aI. (1999), MUSE & 

HARTEL (2004) e UDABAGE et aI. (2005), adequando-se essas etapas à estrutura 

presente nos laboratórios de Tecnologia de Alimentos do Departamento de 

Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

3.3.2.2 Definição da quantidade e condições de incorporação de L. acidophilus 

La-5 e B. animalis Bb-12 ao produto. 

Durante a realização dos testes, os microrganismos probióticos foram 

adicionados na proporção de 0,05% à porção gelado comestível do produto. Para 

tanto, foram esterilizados em autoclave (121°C/ 15 minutos) 40,0 mL de leite em pó 

desnatado (Molico®, Nestlé, Brasil) reconstituído de acordo com as instruções do 

fabricante (20 g/ 200 mL de água). 

Foram transferidos, assepticamente, 2,0 g da cultura (liofilizada do tipo DVS -

direct vat set) de cada microrganismo em frascos individuais contendo 40,0 mL de 

leite desnatado esterilizado. Os frascos foram mantidos em estufa incubadora a 

3rC por 90 minutos e adicionadas à porção gelado comestível, durante a sua 

elaboração, cujas etapas serão apresentadas posteriormente (figura 3). Amostras, 

em triplicada, do produto foram analisadas quanto à viabilidade dos probióticos após 

as etapas de produção e congelamento a -18°C. 

A população mínima de cada microrganismo deveria ser de, no mínimo, 107 

UFC/g ou 7,00 log UFC/g, para garantir o limite mínimo estabelecido pela Legislação 

Brasileira (ANVISA, 2008) de 108 a 109 UFC na porção diária estabelecida para o 

produto. As populações de L. acidophilus foram de 7,11±0,06 log UFC/g, porém as 

populações para B. animalis foram de 6, 17±0,07 log UFC/g. 
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Novo teste foi realizado e foram adicionados 0,06% (2,40 g) de cada 

microrganismo nas mesmas condições de preparo descritas anteriormente, porém o 

período de incubação a 3rC foi elevado para 2 horas. Essas medidas garantiram ao 

produto o mínimo de 107 UFC/g de cada microrganismo. As populações de L. acidophilus 

La-5 foram de 7,88±0,0410g UFC/g e de B. animalis Bb-12, de 7,64±0,0610g UFC/g. 

Portanto, foi decidido manter a concentração de 0,06% de cada 

microrganismo para as formulações definitivas do produto. 

3.3.2.3 Testes realizados com a porção "cereais em barra" 

Paralelamente aos testes realizados para a porção gelado comestível do 

produto, foram realizados testes para determinar a formulação final para a porção 

barra de cereais. 

A dificuldade encontrada a princípio foi na manutenção da textura crocante e 

macia da barra de cereais, quando em contato com o gelado comestível. Para 

contornar tal adversidade, foram realizados testes para avaliar alterações na 

proporção de sólidos e calda e para realizar ajustes no processo de produção. 

Porém, foi a inclusão da batedeira planetária (Brastemp, Stand Mixer 300, São 

Paulo, Brasil) para a realização do processo de mistura da calda aos sólidos que 

resultou em melhoria significativa para a qualidade de processo e produto final. 

Quanto ao sabor da barra de cereal, não foram necessários ajustes significativos, 

apenas foi necessária a redução do teor de açúcares da porção gelado comestível, 

para ajustar o gosto doce do produto final. 

A determinação da composição dos ingredientes da porção barra de cereais 

foi baseada naquela apresentada por produtos disponíveis no mercado e na 

formulação apresentada por GOMES & MONTENEGRO (2006). 

3.3.3 Ensaios realizados para a seleção dos meios de cultura utilizados durante 

o estudo 

Para a contagem de B. animalis Bb-12, foi proposto utilizar o meio de cultura 

indicado pelo fabricante da cultura - Christian Hansen. O referido meio é preparado 

pela adição das soluções de dicloxalina (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha) (0,5%), 

cloreto de lítio (Merck, Darmstadt, Alemanha) (1,0%) e hidrocloridrato de cisteína 

(Merck, Darmstadt, Alemanha) (0,5%) ao meio de DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS), 

modificado pela adição de maltose e preparado de acordo com ALEGRO (2003). 
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Em trabalhos realizados pelo nosso grupo de pesquisa (MARUYAMA et aI., 

2006; CARDARELLI et aJ., 2008; CORRÊA et aI., 2008) e por ROY (2001) e 

CASTEELE et aI. (2006), foi utilizado o ágar MRS (Oxoid Ud. Basingstoke, Reino 

Unido) adicionado de propionato de sódio (Sigma-Aldrich, Missouri, USA) (0,3% m/v) 

e cloreto de lítio (Merck, Darmstadt, Alemanha) (0,2% m/v) (MRS-LP), de acordo 

com LAPIERRE et aI. (1992) e VINDEROLA & REINHEIMER (1999; 2000). Nesses 

trabalhos, o ágar MRL-LP foi utilizado para a contagem seletiva de bifidobactérias 

em produtos lácteos nos quais Lactobacillus acidophilus também estava presente. 

Foram realizados dois ensaios para comparar as contagens de B.animalis 

obtidas a partir da utilização do ágar MRS-LP e do ágar formulado de acordo com as 

instruções do fornecedor da cultura - ágar MRS modificado, de acordo com a 

Christian Hansen. As condições de incubação, em ambos os casos, foram 37°C, por 

72 horas, em anaerobiose (Anaerobic System Anaerogen, Oxoid). 

O primeiro ensaio foi realizado a partir de amostras, em triplicata, dos 

tratamentos T2 e T3 preparados com a adição dos dois microrganismos probióticos. 

Para esse fim, porções de 25 9 do produto (retiradas em condições de 

assepsia) foram homogeneizadas em 225,0 mL de água peptonada 0,1% (Peptona 

bacteriológica - Oxoid) para preparo da diluição 10-1
, utilizando equipamento "Bag 

Mixer" (Interscience, St. Nom, França). Diluições decimais subseqüentes foram 

preparadas, utilizando o mesmo diluente. 

B. animalis Bb-12 foi enumerado, utilizando-se a técnica da semeadura em 

profundidade (pour plate) de 1,0 mL de cada diluição, em ágar MRS modificado e 

em ágar MRS-LP. 

As contagens obtidas para B. animalis Bb-12 foram bastante semelhantes 

para os dois meios de cultura testados. Para T2, as contagens obtidas foram de 

7, 10±0,03 e 7,10±0,07 log UFC/g e para T3 de 7,22±0,05 e 7,20±0,08 log UFC/g, em 

ágar MRS-LP e em ágar MRS modificado, respectivamente. 

Em um segundo ensaio, foram inoculadas diluições das culturas puras de L. 

acidophilus La-5 e de B. animalis Bb-12 (Christian Hansen) no ágar MRS modificado 

pela substituição da glicose por maltose, como a principal fonte de carboidratos, 

preparado de acordo com INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION (1995) para a 

contagem de L. acidophilus em co-cultura com outras bactérias láticas ou 

bifidobactérias e no ágar MRS-LP. 
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Foi realizada a inoculação das culturas puras liofilizadas de L. acidophilus La-

5 e de B. animalis Bb-12 (Christian Hansen), com posterior obtenção das estimativas 

das concentrações de probióticos presentes nos envelopes contendo as culturas. 

Para esse fim, 1 9 de cada cultura, retiradas em condições de assepsia em fluxo 

laminar, foi homogeneizado individualmente em 9,0 mL de água peptonada 0,1% 

(diluição 10-1
). Diluições decimais subseqüentes foram preparadas, utilizando o 

mesmo diluente. Posteriormente, alíquotas de 1,0 mL de cada diluição foram 

transferidas para placas de Petri estéreis. Em seguida, foram adicionados ágar 

MRS-LP ou ágar MRS adicionado de maltose, fundidos e resfriados a cerca de 45°C. 

As condições de incubação foram 37°C por 72 horas em anaerobiose para o ágar 

MRS-LP e em aerobiose para ágar MRS adicionado de maltose. 

Os resultados observados revelaram-se apropriados, pois as populações de 

L. acidophilus foram de 8,20±0,02 log UFC/g em ágar MRS adicionado de maltose, 

enquanto as de B. animalis foram de 9,66±0,27 log UFC/g em ágar MRS-LP. 

Paralelamente, não houve multiplicação de B. animalis em ágar MRS adicionado de 

maltose, assim como não houve multiplicação de L. acidophilus em ágar MRS-LP. 

Assim, foi decidido pela utilização do ágar MRS-LP, com incubação a 3rC, 

por 72 horas em anaerobiose, para a contagem seletiva de Bifidobacterium animalis 

no produto em estudo. 

3.4 ENSAIOS DEFINITIVOS 

3.4.1 Ingredientes 

As proporções para os constituintes das formulações definitivas, referentes aos 

tratamentos T1 a T4 da porção gelado comestível, são apresentadas na tabela 3, 

conforme delineamento experimental proposto para este trabalho (tabela 1). 

Formulações convencionais de sorvetes apresentam teor médio de 10 a 17% 

de gordura, de 8 a 11 % de sólidos não gordurosos do leite, de 13 a 17% de açúcar, 

de 0,2 a 0,5% de estabilizantes I emulsificantes e, como ingrediente em maior 

quantidade, a água (TRGO, 2003-2004). Com exceção da quantidade de água, as 

formulações desenvolvidas para a porção gelado comestível no presente estudo são 

compostas por constituintes, e respectivas proporções, diferenciados quando 

comparado àqueles presentes nas formulações convencionais de sorvetes, 

principalmente quanto à adição de espessantes e à concentração de gordura 

adicionada, a qual é bem inferior. 
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Tabela 3. Delineamento experimental e proporções definidas para os constituintes das formulações 
da porção gelado comestível para os tratamentos T1, T2, T3 e T4. 

Constituintes (%) 

Inulina 
Substituo de gordura 
Gordura láctea 
SNGL* 

Açúcares 
Estabilizante / Emulsificante 

Espessantes 
*Sólidos não gordurosos do leite 

T1 
0,00 [-1] 
0,00 [-1] 

3,00 
12,50 
9,50 
0,40 

0,48 

TI: ausência inulina e ausência substuto de gordura 
T2: presença inulina e ausência substuto de gordura 

Tratamentos 
T2 T3 

8,00 [+1] 0,00 [-1] 
0,00 [-1] 1,50 [+1] 

3,00 1,50 
12,50 
9,50 
0,40 
0,48 

12,50 
9,50 
0,40 
0,48 

T4 
8,00 [+1] 
1,50 [+1] 

1,50 

12,50 
9,50 

0,40 
0,48 

T3: ausência inulina e presença substuto de gordura 
T4: presença inulina e presença substuto de gordura 

A tabela 4 apresenta os ingredientes utilizados nas formulações definitivas 

para a porção gelado comestível do produto e suas respectivas quantidades. 

Tabela 4. Proporção dos ingredientes utilizados nos ensaios definitivos realizados para a porção 
gelado comestível do produto em estudo. 

Ingredientes (%) 
T1 

Gelado Comestivel 

T2 T3 T4 

Emulsificante / Estabilizante 1 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sacarose2 5,70 5,70 5,70 5,70 

Xarope de glicose3 4,75 4,75 4,75 4,75 

Polidextrose4 1,98 1,98 1,98 1,98 

Goma xantana5 0,12 0,12 0,12 0,12 

Goma guar6 0,16 0,16 0,16 0,16 

Goma carragena 7 0,20 0,20 0,20 0,20 

Creme de leite (25% de gordura)8 12,00 12,00 6,00 6,00 

Leite em pó desnatad09 12,11 12,11 12,53 12,53 

Substituto de gordura 
0,00 0,00 1,56* 1,56* 

(53% de proteínas de soro de leite) 10 

Inulina11 0,00 8,21* 0,00 8,21* 

Agua 62,59 54,38 66,60 58,40 

Teor de sólidos 27,88 35,88 27,88 35,88 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Aroma de Baunilha 12 0,06 0,06 0,06 0,06 

Lactobacillus acidophilus13 0,06 0,06 0,06 0,06 

Bifidobacterium animalis14 0,06 0,06 0,06 0,06 
TI : ausência inulina e ausência substuto de gordura T3: ausência inulina e presença substuto de gordura 

T2: presença inulina e ausência substuto de gordura T4: presença inulina e presença substuto de gordura 

* O teor de umidade dos ingredientes foi considerado nos cálculos para a obtenção de 1,50% de substituto de gordura e 8,00% de inulina no 
produto final. 
1 SHEREX® IC9516 (Kerry, Campinas, Brasil); 2 Açúcar União (Coopersucar União, Limeira, Brasil); 3 (Cargill, Uberlândia, Brasil); 4 

Litesse® (Danisco, Redhill, Reino Unido); S Grindsted® Xanthan (Danisco, Redhill, Reino Unido); 6 Grindsted® Guar (Danisco, Redhill, 
Reino Unido); 7 Grindsted® Carrageenan (Danisco, Redhill, Reino Unido); 8 Nestlé® (Nestlé Ltda., Araçatuba, Brasil); 9 Molico® (Nestlé 
Ltda., Araçatuba, Brasil); 10 Simplesse® (CPKelco, Limeira, Brasil); 11 Beneo® GR (Orafti, Tienen, Bélgica) ; 12 Aroma de baunilha 
(Givaudan, São Paulo, Brasil); 13 Cultura liofilizada de Lactobacillus acidophilus La-5 do tipo DVS (Christian Hansen, Hoersholm, 
Dinamarca); 14 Cultura liofilizada de Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 do tipo DVS (Christian Hansen). 
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A tabela 5 apresenta os ingredientes utilizados na formulação definitiva para a 

porção de cereais em barra e suas respectivas quantidades. 

Tabela 5. Proporção dos ingredientes utilizados nos ensaios definitivos realizados para a porção 
cereais em barra do produto em estudo. 

Formulação da barra de cereais 
Sólidos (50%) % Calda (50%) % 

Aveia em flocos 1 36,25 Xarope de glicose7 40,00 
Flocos de arroz2 32,75 Açúcar invertido8 43,10 
Castanha-do-pará3 5,50 Mel9 4,00 
Amêndoa4 5,50 Açúcar mascavo 10 5,00 
Uva passas 12,50 Óleo de girassol11 7,00 
Damasco6 7,50 Lecitina de soja 12 0,40 

Sal13 0,50 

Total 100 Total 100,00 

* A mistura para obtenção da porção cereal em barra é composta de 50% de sólidos e 50% de calda. 
I (FerIa. São Paulo, Bras il); 2 Flocos de arroz (Cerealle, Pelotas, Brasil); 3,4,5,6 (Don Pepe, Osasco, Brasil); 7 (Cargill, Uberlândia. Brasil) ; 8 

(Dulcini, Americana. Brasi l); 9 (Apiário Ísis, Embu Guaçu, Brasil) ; 10 (Jasmine, Curitiba, Brasil); 11 LIZA ®( Cargill Agrícola AS, Mairinque, 
Brasil); 12 CENTROLEX™ F (The Solae Company, São Paulo, Brasil); 13 (Cisne, Cabo Frio, Brasil). 
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3.4.2 Fabricação do cereal em barra com gelado comestível simbiótico 

A figura 3 ilustra as principais etapas de fabricação da porção gelado comestível 

para as quatro formulações (T1 a T4) desenvolvidas no presente trabalho. Ao final de 

cada lote produzido, foram obtidos 4,00 kg da porção gelado comestível. 

Pesar as 
matérias-primas 

Transferir a água e o creme de 
leite para recipiente adequado 

Agitar manualmente 

Acrescentar a polidextrose 

Transferir para o misturador 1 

Iniciar a mistura 

Aquecer até 85°C por 5 sego 

Resfriar até 50°C 

Adicionar a pré-mistura de 
gomas, estabilizante, 

emulsificante e acúcar (100Q) 

Resfriar até 40°C 

Acrescentar o leite em pó, o 
restante do açúcar e o xarope 

de glicose 

Misturar por 20 mino 

Elevar a temperatura a 82°C 
por 25 sego para pasteurização 



Resfriar até 40°C, sob agitação 

Acrescentar o leite adicionado 
das bactérias probióticas 

Acrescentar o aromatizante 

Misturar por 20 mino 

Transferir a calda para a 
produtora para sorvetes 2 

(Temperatura do álcool de 
refrigeração: 1 a 2°C I Temperatura 

do produto: 4 a 5°C) 

Resfriar a calda a 4°C 

Transferir a calda para uma jarra 
deinox 

Manter a calda a 4°C (20 a 22h) 
para maturação em cabine 

refrigerada 3 

Transferir a calda para a 
produtora de sorvetes 2 

(Temperatura do álcool de 
refrigeração: -9 a -10°C I 

Temperatura do produto -4 a -5°C) 

Bater por 25 mino 

Transferir para forma de inox 

Distribuir o produto de maneira 
uniforme 

Levar ao congelador vertical 4 

(-18°C) por 30 mino 

Cortar e retornar ao 
congelador (-18°C) 

1 Geiger UMMSK-12 (Geiger, Pinhais, PR, Brasil) 
2 Skymsen BSK-16 (Metalúrgica Siemsen LIda, Brusque, Brasil) 
3 Metalfrio, VB43R (Metalfrio, São Paulo, Brasil) 
4 Metalfrio, VF50R (Metalfrio) 

0,06% de 
B. animalis Bb-12 
e 
0,06% de 
L. acidoplhilus La-5 
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Figura 3. Fluxograma utilizado na elaboração da porção gelado comestível da barra de cereais com 
gelado comestível simbiótico. 
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A figura 4 ilustra as principais etapas de fabricação da porção de cereais em 

barra da barra de cereais com gelado comestível simbiótico. 

Ao final de cada lote produzido, foram obtidos 1,72 kg da porção barra de cereais. 

Fase 01 - Sólidos 

Cortar frutas e castanhas 

Transferir os ingredientes 
secos para uma batedeira 

planetária 1 

Misturar calda e sólidos até 
atingir a temperatura de ± 38°C 

(utilizar velocidade 1) 

Transferir para forma de inox 

laminar a massa para obter 
espessura de 

aproximadamente 1,5 cm 

levar ao congelador vertical 2 

Pesar as 
matérias-primas 

Mistura 

Fase 02 - Calda 

Adicionar os ingredientes em 
recipiente de inox 

Aquecer 

Manter sob aquecimento até 
84 a 85°Brix e 102 a 104°C 

Transferir imediatamente para 
a batedeira planetária 1 

(utilizar batetor tipo "gancho") 

1 Stand Mixer 300, (Brastemp, São Paulo, Brasil ) 
2 Metalfrio, VF50R (Metalfrio, São Paulo, Brasil) 

Figura 4. Fluxograma utilizado na elaboração da porção barra de cereais da barra de cereais com 
gelado comestível simbiótico. 
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A figura 5 ilustra as principais etapas envolvidas na fabricação do cereal em barra 

com gelado comestível simbiótico, ou seja, o produto final já com as duas camadas. 

* Polipropileno bio-orientado 

Preparar a 
"Barra de cereal" 

Transferir a porção gelado comestível, 
após aeração e congelamento, para a 

forma de inox contendo a "barra de 
cereal" preparada no dia anterior 

Laminar a massa da porção gelado 
comestível sobre a "barra de cereal" 

para obter espessura de 
aproximadamente 1,5 cm 

Levar ao congelador 1 (-18°C) 
por 30 min 

Cortar o produto 

Retornar ao congelador 1 (-18°C) 

Embalar em filme BOPP* 
coextrusado monocamada 

Armazenar em congelador' (-18°C) 

1 Metalfrio, VF50R (Metalfrio, São Paulo, Brasil) 

Figura 5. Fluxograma utilizado na elaboração do cereal em barra com gelado comestível simbiótico. 
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3.5 REPETiÇÕES, CONDiÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PERíODOS DE 
AMOSTRAGEM 

3.5.1 Repetições 

Após a definição das formulações para as duas porções do produto e das 

etapas do processo de produção, foram realizadas três produções (três lotes) de 

cada tratamento (T1 a T 4) da porção gelado comestível para a realização das 

análises físico-químicas, microbiológicas (contagem dos microrganismos probióticos) 

e de determinação da composição centesimal. Também foram realizadas três 

produções da porção barra de cereais, para a determinação da composição 

centesimal dessa porção do produto. 

Optou-se pela realização de produções distintas para cada porção do produto, 

em virtude da dificuldade em se separar as duas camadas no produto já elaborado, 

o que poderia interferir nos resultados das análises. 

3.5.2 Condições de armazenamento 

A porção gelado comestível do produto, já aerada e congelada a 

aproximadamente -4 a -5°e, foi armazenada a -18±3°e em congelador vertical 

(Metalfrio, modo VF50R, São Paulo, Brasil) por até 168 dias. 

As barras de cereais produzidas para determinação da composição 

centesimal do produto foram armazenadas a -18±3°e, em congelador vertical 

(Metalfrio, modo VF50R), até o momento de realização das análises. 

Para a realização das análises sensoriais, a sobremesa láctea congelada 

(produto final em bicamada) foi armazenada a -18±3°e, por até 84 dias, em 

congelador vertical (Metalfrio, modo VF50R, São Paulo, Brasil). 

3.5.3 Períodos de amostragem 

Os períodos de amostragem variaram, de acordo com a análise realizada e 

estão apresentados no quadro 2. 

Dias O 1 2 7 14 21 28 84 168 
Semanas - - - 1 2 3 4 12 24 
Análises realizadas 
pH X X X 
Overrun X 
Fração derretimento X 
Textura X 
Viabilidade dosprobióticos X X X X X X X X X 
Análise sensorial X X X 
Parâmetros microbiológicos sanitários X .. 
Quadro 2. Cronograma dos penodos de amostragem adotados para a realização das análises flslco
químicas e microbiológicas. 
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3.6 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS FíSICO-QuíMICOS E 

MICROBIOLÓGICOS 

3.6.1 Parâmetros físico-químicos 

3.6.1.1 Preparo das amostras e metodologias utilizadas na determinação da 

composição centesimal do produto desenvolvido 

Preparo das amostras e metodologias aplicadas à porção gelado comestível 

As amostras destinadas às analises para a determinação da composição 

centesimal da porção gelado comestível foram preparadas após 13 dias de 

armazenamento em congelador vertical a -18°C, de acordo com INSTITUTO ADOLFO 

LUTZ (2005) e AOAC (2000). 

Aproximadamente 300 g foram mantidos em temperatura ambiente, em um 

recipiente para processador, até a liquefação da amostra. Após esse período, o 

processador foi acionado por 2 minutos e, finalmente, o conteúdo foi dividido em 

três potes plásticos previamente esterilizados. Esse procedimento foi repetido para 

cada uma das três repetições de cada tratamento estudado, possibilitando a 

análise, em triplicata, de três amostras independentes por tratamento produzido 

(triplicatas verdadeiras). As amostras foram novamente armazenadas a -18°C em 

congelador vertical (Metalfrio) e, com exceção das amostras utilizadas para a 

determinação do teor de sólidos totais e cinzas, encaminhadas para liofilização. 

A liofilização das amostras foi conduzida após o congelamento das amostras 

a -60°C, em liofilizador Edwards L4KR Modelo 118 (BOC Edwards, São Paulo, 

Brasil), com o sistema de vácuo operando com pressão de 10-1 mbar e com a 

temperatura do condensador mantida em -40°C. A temperatura final do processo de 

secagem manteve-se entre 10 e 15°C. 

As amostras congeladas e liofilizadas foram, então, armazenadas a -18±3°C em 

congelador vertical (Metalfrio, modo VF50R) até o momento da realização das análises. 

Com exceção da análise para quantificação dos teores de fibra alimentar total, 

que foi realizada em duplicata, as demais análises para composição centesimal 

foram realizadas em triplicata a partir de amostras de cada lote produzido para as 

duas porções do produto. 

As análises físico-químicas realizadas para a determinação da composição 

centesimal da porção "gelado comestível" do produto foram: 
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Teor de sólidos (sólidos totais) a 70°C, em estufa a vácuo (modelo 440/0, 

Nova Ética, Vargem Grande Paulista, Brasil), a partir de amostras com 5 g, de 

acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz (2005). 

Fração cinza ou resíduo mineral fixo, determinada gravimetricamente pela 

incineração de 5 g de amostra a 550°C (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005). 

Proteínas, através da análise do conteúdo de nitrogênio total pelo método 

micro-Kjeldahl, utilizando o fator de conversão 6,37, adaptado de AOAC (2003a,b). 

Lipídeos totais, determinado através do método de Folch (Christie, 1982). 

- Teor de fibra alimentar, excluindo frutanos e polidextrose, obtido através de 

método enzimático-gravimétrico, de acordo com PROSKY et aI. (1988) e FILlSETTI

COZZI & LAJOLO (1991) 

Teor de fruta nos e polidextrose foi calculado a partir da colaboração dos 

fabricantes da inulina e polidextrose (O rafti , Oreye, Bélgica e Danisco, Redhill, Reino 

Unido, respectivamente). Foram utilizadas as informações dos laudos fornecidos 

para cada lote empregado na fabricação da porção gelado comestível do produto em 

estudo. Os valores do conteúdo total em inulina e polidextrose, presentes nos laudos 

técnicos enviados, foram utilizados para corrigir, através de cálculos, a quantidade 

adicionada de cada ingrediente. Dessa maneira, obteve-se a quantidade de fibra 

alimentar fornecida pela inulina e polidextrose, que somada aos valores obtidos pela 

análise realizada para quantificar o conteúdo de fibra alimentar total, constituiu o 

valor de fibra alimentar total mais frutanos e polidextrose da porção gelado 

comestível para os tratamentos avaliados no presente estudo. 

Carboidratos (excluindo FAT) , calculado pela diferença para se obter 100% da 

composição total. 

Metodologias aplicadas à porção barra de cereal 

A determinação da composição centesimal da porção barra de cereais foi 

realizada a partir de amostras de cada um dos três lotes produzidos, armazenadas a 

-18±3°C em congelador vertical (Metalfrio, modo VF50R) até o momento da 

realização das análises. 

As análises físico-químicas realizadas para a determinação da composição 

centesimal da porção barra de cereais do produto foram: 

Teor de sólidos (sólidos totais) a 70°C, em estufa a vácuo (modelo 440/0, 

Nova Ética), a partir de amostras com 5 g, de acordo com as normas do Instituto 

Adolfo Lutz (2005). 
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Fração cinza ou resíduo mineral fixo, determinada gravimetricamente pela 

incineração de 5 g de amostra a 550°C (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005). 

Proteínas, através de análise do conteúdo de nitrogênio total pelo método 

micro-Kjeldahl, utilizando o fator de conversão 5,36, adaptado de AOAC (2003a,b). 

Lipídeos totais, determinado através da extração com éter etílico, utilizando o 

extrato r de Soxhlet (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005). 

- Teor de fibra alimentar total obtido através de método enzimático-gravimétrico, 

de acordo com PROSKY et aI. (1988) e FILlSETII-COZZI & LAJOLO (1991) 

Carboidratos (excluindo FAT) , calculado pela diferença para se obter 100% da 

composição total. 

3.6.1.2 Cálculo do valor energético total (VEr) 

Os teores de macronutrientes foram convertidos em quilocalorias por meio dos 

fatores de Atwater e da energia oriunda da inulina e polidextrose [(4 kcal x g proteína) 

+ (4 kcal x g carboidratos) + (9 kcal x g total lipídios) + (1,5 kcal x g inulina) + (1 kcal x 

g polidextrose)] para determinar o valor energético total (VET) médio de cada uma das 

quatro formulações da porção gelado comestível e da formulação da barra de cereais 

(ROBERFROID, 1999, 2005b; ANVISA, 2003b; AUERBACH et aI., 2007). 

3.6.1.3 pH 

Os valores de pH foram obtidos a partir de amostras, em triplicata, de cada 

lote produzido da porção gelado comestível, em medidor de pH Analyser Modelo 

300M (Analyser, São Paulo, Brasil), com a utilização eletrodo tipo penetração para 

amostras de alimentos sólidos e semi-sólidos, modelo DME-CF (Analyser). 

3.6.1.4 Overrun - Incorporação de ar 

Minúsculas bolhas de ar são normalmente incorporadas à calda de sorvetes e 

de sobremesas congeladas, durante a etapa de aeração e congelamento 

simultâneos. O volume de ar incorporado depende do processo de fabricação e da 

composição do produto (TRGO, 2003-2004). 

A proporção de ar incorporado à calda durante o batimento e congelamento 

simultâneos é denominada overrun. No presente trabalho, o overrun foi obtido a 

partir de uma amostra de cada lote produzido, de acordo com TRGO (2003-2004) e 

MUSE & HARTEL (2004), através do seguinte cálculo: 



52 

Overrun (%) = pcalda - psorvete x 100, 

psorvete 

onde p ~ peso em 250 mL 

3.6.1.5 Fração de derretimento 

A fração de derretimento foi avaliada, de acordo com LEE & WHITE (1991), 

NABESHIMA et aI. (2001) e MUSE & HARTEL (2004), para todos os tratamentos em 

estudo, a partir de quatro amostras de cada um dos lotes produzidos da porção 

gelado comestível do produto. 

Para esse fim, provetas volumétricas graduadas foram acopladas a um funil 

de vidro e mantidas em estufa para manutenção da temperatura a 25,0±1,0°C. As 

amostras, armazenadas a -18°C por 14 dias, foram retiradas do congelador e 

pesadas (50,0±0,50g) sobre malha de aço inox. As malhas contendo as amostras 

foram imediatamente levadas à estufa a 25,0±1 ,O°C e acomodadas sobre os funis. O 

tempo de coleta dos primeiros 10,0 mL do produto drenado foi registrado e, a partir 

de então, medições do volume coletado foram realizadas a cada 3 minutos. 

A análise foi conduzida em apenas um período durante o armazenamento do 

produto, após 14 dias de armazenamento a -18°C, uma vez que foi verificado, assim 

como descrito nos trabalhos realizados por LEE & WHITE (1991), NABESHIMA et aI. 

(2001) e MUSE & HARTEL (2004), que não ocorreram variações significativas das 

características de derretimento das amostras mantidas em temperaturas de -18°C. 

Os volumes drenados e os períodos de coleta foram plotados em gráficos 

bidimensionais, obtendo-se, assim, a fração de derretimento em mililitros por 

minutos (mLlmin) a partir do coeficiente de inclinação da equação da reta obtida. Os 

cálculos foram realizados, de acordo com os autores acima citados e com a 

utilização do programa Excel versão 2003 (Microsoft Comporation, USA). 

3.6.1.6 Avaliação do parâmetro dureza a partir da análise de textura instrumental 

De acordo com GUINARD et aI. (1997), LU et aI. (2002), EL-NAGAR et aI. 

(2002) e MUSE & HARTEL (2004), mesmo sendo os sorvetes produtos que 

apresentam alta sensibilidade a variações de temperatura, é possível realizar análise 

de textura instrumental em temperatura ambiente para avaliar a dureza de sorvetes. 

Os cuidados necessários devem ser o rigoroso controle da temperatura ambiente e 

agilidade ao realizar as medições. Essas condições foram cumpridas neste trabalho, 
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uma vez que a temperatura ambiente do laboratório de análise foi mantida a 20±1°C 

e o tempo para realizar cada medição não foi superior a 30 segundos. 

Outros fatores que podem ter influência sobre os resultados analíticos são as 

dimensões e preparo das amostras. De acordo com AIME et aI. (2001), o preparo de 

cada amostra para a avaliação da dureza deve seguir uma rotina rigorosa para o 

controle da temperatura. Assim, no dia anterior à realização da análise, as barras 

preparadas apenas com a porção gelado comestível, uma por vez, tiveram suas 

embalagens retiradas e com um cilindro oco de metal foram cortadas amostras da 

parte central de cada barra, estas foram acondicionadas em recipiente plástico e, 

novamente, armazenadas a -18°C. As dimensões finais obtidas foram amostras 

cilíndricas com altura de 2,6±0,02 cm e diâmetro fixo de 2 cm. Foram analisadas 9 

amostras de cada lote produzido. 

A análise, para avaliar a dureza da porção gelado comestível do produto em 

estudo, foi realizada através de teste de corte em analisador de textura TA-XT2 (Stable 

Micro Systems, Haslemere, Inglaterra), após 14 dias do preparo e armazenamento a -

18°C. Os procedimentos para a realização do teste de corte foram adaptados a partir da 

análise descrita por AIME et aI. (2001) e de um estudo de aplicação prática, para 

análise de textura em sorvetes, descrito no manual do analisador de textura utilizado 

(STABLE MICRO SYSTEMS, 2008). Os dados foram coletados atrt;1vés do programa 

Texture Expert for Windows - versão 1.20 (Stable Micro Systems). 

Para efetuar as medições, as amostras foram transportadas, individualmente, 

do congelador para o analisador de textura (TA-XT2) em caixa de isopor, de maneira 

que a amostra ficasse envolta em gelo até o momento da análise. 

A análise, realizada em apenas um determinado período do armazenamento 

(dia 14) e não ao longo do período de armazenamento, vai ao encontro do 

pressuposto de que a textura dos sorvetes não sofre variações significativas, quando 

estes são armazenados a temperaturas de -18°C ou inferiores (TRGO, 2003-2004). 

O probe (acessório) utilizado para as medições de dureza foi o Knife Edge -

HDP/BS, indicado pelo manual do programa Texture Expert for Windows - versão 

1.20 (Stable Micro Systems Haslemere, Reino Unido), para a análise da textura 

instrumental de sorvetes (STABLE MICRO SYSTEMS, 2008), sendo semelhante ao 

utilizado por AIME et aI. (2001). Para a realização da análise, foram utilizados os 

seguintes parâmetros: velocidades de pré-teste, teste e pós-teste 2,0, 3,0 e 10 

mm/s, respectivamente, para determinar a força (g/F) necessária para romper a 

amostra do produto. 
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3.6.2 Determinação dos parâmetros microbiológicos 

3.6.2.1 Contagem dos microrganismos probióticos no leite pré-enriquecido e 

no produto final 

Após a definição do meio de cultura utilizado para a contagem de B. anima/is, 

conforme descrito anteriormente (item 3.3.3), foram realizadas as contagens dos 

microrganismos probióticos L. acidophilus La-5 e B. animalis Bb-12. 

As análises foram realizadas, em quadruplicata, para o leite desnatado 

esterilizado adicionado dessas culturas (leite pré-enriquecido), o qual foi preparado 

conforme descrito no item 3.3.2.2 e incubado a 3rC, por duas horas. Para esse 

procedimento optou-se por utilizar banho metabólico com agitação de 

aproximadamente 60 r.p.m. (Banho Metabólico Dubnoff MA-095, Marconi, 

Piracicaba, Brasil), para a obtenção de alíquotas homogêneas. Para a porção gelado 

comestível do produto, decorridos os tempos de armazenamento descritos no item 

3.5.3, essas análises foram realizadas em triplicata, para cada lote produzido. 

Para a análise do leite pré-enriquecido, 1,0 mL (retirado em condições de 

assepsia) foi homogeneizado em 9 mL de água peptonada 0,1% (Peptona 

Bacteriológica · - Oxoid) para preparo da diluição 10-1
. Diluições decimais 

subseqüentes foram preparadas, utilizando o mesmo diluente. 

Já para a porção gelado comestível, três amostras de cada lote produzido 

foram analisadas. Para tanto, 25 g do produto (retirados em condições de assepsia) 

foram homogeneizados em 225,0 mL de água peptonada 0,1% (Peptona 

Bacteriológica - Oxoid) para preparo da diluição 10-1
, utilizando equipamento "Bag 

Mixer" (Interscience, St. Nom, França). Diluições decimais subseqüentes foram 

preparadas, utilizando o mesmo diluente. 

L. acidophilus La-5 foi enumerado, utilizando-se técnica da semeadura em 

profundidade (pour p/ate) de 1,0 mL de cada diluição em ágar de Man-Rogosa

Sharpe (MRS), modificado pela substituição de glicose por maltose, de acordo com 

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION (1995). As placas foram incubadas a 3rC, 

em aerobiose, por 72 horas conforme descrito por DAVE & SHAH (1996), 

VINDEROLA & REINHEIMER (1999) e SHAH (2000). 

B. animalis Bb-12 foi enumerado, utilizando a técnica de semeadura em 

profundidade (pour p/ate) de 1,0 mL de cada diluição em ágar MRS (Oxoid) 

modificado pela adição de propionato de sódio e cloreto de lítio - ágar MRS-LP, 

após 72 horas de incubação em anaerobiose (Anaerobic System Anaerogen, Oxoid) 
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3.6.2.2 Determinação dos parâmetros microbiológicos sanitários 

As amostras destinadas à determinação dos parâmetros microbiológicos 

sanitários foram produzidas para obter o produto em sua versão final, isto é, 

contendo as duas porções. Portanto, foi produzido um lote de cada tratamento (T1 a 

T4) para a porção gelado comestível, combinados à porção de barra de cereal, a 

qual manteve a formulação constante. Três amostras de cada um desses lotes 

foram destinadas à avaliação dos parâmetros microbiológicos sanitários de acordo 

com as normas vigentes estabelecidas pela ANVISA (2001). 

Para avaliar as condições sanitárias do alimento desenvolvido, foram 

analisados os microrganismos estabelecidos para os grupos de alimentos: "gelados 

comestíveis e produtos para o preparo de gelados comestíveis" e "farinhas, massas 

alimentícias, produtos para e de panificação (industrializados e embalados) e 

similares" concomitantemente. Dessa maneira, foram investigados coliformes a 

45°C, Staphy/ococcus aureus coagulase positiva, Bacillus cereus e Sa/monella spp. 

(ANVISA, 2001). 

Para esse fim, exceto para a pesquisa de Sa/monella spp, porções de 25 g da 

sobremesa láctea congelada (retiradas em condições de assepsia) foram 

homogeneizadas com 225 mL de água peptonada 0,1% (diluição 10-1
), utilizando-se 

um "Bag Mixer" (Interscience, St. Nom, França). Diluições decimais subseqüentes 

foram preparadas, utilizando o mesmo diluente. 

Para a pesquisa de coliformes a 45°C (coliformes fecais) foi utilizado o 

método dos tubos múltiplos. Alíquotas de 1 mL de cada diluição das amostras foram 

transferidas para três tubos contendo o caldo lauril sulfato triptose (Oxoid) os quais 

foram incubados a 35°C por 48 horas. Após o período de incubação, os tubos 

positivos foram separados para pesquisa de coliformes a 45°C. Com o auxílio de 

uma alça, uma alíquota do conteúdo de cada tubo positivo foi transferida para outro 

tubo contendo caldo EC (Oxoid), com incubação a 45±0,2°C durante 24 horas. Foi 

utilizada a "Tabela NMP - série 3 tubos" para calcular o número mais provável de 

coliformes fecais por grama do alimento. 

Para a pesquisa de colônias suspeitas de Staphy/ococcus aureus coagulase 

positiva, alíquotas de 0,1 mL de cada diluição das amostras foram semeadas na 
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superfície de placas contendo ágar Baird-Parker (Oxoid) e incubadas a 35°C por 48 

horas. 

Para a pesquisa de colônias suspeitas de Bacillus cereus, alíquotas de 0,1 mL 

de cada diluição das amostras foram semeadas na superfície de placas contendo 

base para ágar Bacillus cereus (Oxoid) adicionado de emulsão 1: 1 de gema de ovo 

em solução de NaCI 0,85% (50 mL de emulsão/1 L de meio) e polimixina (Polymyxin 

B supplement, Oxoid, 4 mU 1L de meio) e incubadas a 30°C por 24 horas. 

Para a pesquisa de colônias suspeitas de Salmonella spp., porções de 25 g 

das amostras da sobremesa láctea congelada foram retiradas em condições de 

assepsia, homogeneizadas com 225 mL de água peptonada tamponada 2% (pH 

7,2±O,2 a 25°C) e incubadas a 35-37°C durante 24 horas, para a etapa de pré

enriquecimento. Alíquotas de 1 mL e de 0,1 mL das diluições pré-enriquecidas foram 

transferidas para tubos contendo 10 mL de caldo Rappaport-Vassiliadis - RV 

(Oxoid) e incubadas a 35°C (alíquotas de 1 mL) e a 42°C (alíquotas de 0,1 mL) por 

24 horas, para a etapa de enriquecimento. Alçadas de cada cultura do 

enriquecimento foram semeadas em placas contendo ágar sulfito de bismuto - SB 

(Oxoid), ágar Hektoen-Enteric - HE (Oxoid) e ágar Rambach® - RAM (Merck) a 35-

37°C por 24 horas. 

3.7 ANÁLISE SENSORIAL 

A avaliação sensorial do produto alimentício desenvolvido foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, 

conforme consta no Ofício CEP n0117/2006 (Protocolo CEP n0387), apresentado em 

anexo (anexo 11). 

As amostras da sobremesa láctea destinadas às analises sensoriais foram 

produzidas para a obtenção do produto em sua versão final, isto é, contendo as 

duas porções. Portanto, foi produzido um lote de cada tratamento (T1 a T4) para a 

porção gelado comestível, combinados à porção de barra de cereal, a qual manteve 

a formulação constante. 

A análise sensorial, para os quatro tratamentos (T1 a T4), após 7, 28 e 84 dias 

de armazenamento das amostras a -18±3°C, foi conduzida no Laboratório de 

Análise Sensorial da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. 

Para a avaliação das amostras, foi aplicada a escala estruturada de nove 

pontos, com variação de gostei muitíssimo (ou 9 pontos) a desgostei muitíssimo (ou 

1 ponto) (ROUSSEAU, 2004; LAWLESS & HEYMANN, 1999). Na mesma ficha, foi 
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solicitado aos provadores que descrevessem quais os atributos sensoriais do 

produto que mais e menos gostaram. O modelo da ficha de avaliação sensorial 

utilizada nas análises pode ser observado na figura 6. 

Nome: Data: _,_, __ 

Produto: "Sobremesa láctea congelada, em barra, com cereais, frutas e castanhas" nO amostra 

Por favor. prove a amostra que você acabou de receber, e em seguida, circule o número na escala abaixo que indique a 
sua opinião geral sobre o produto. 

9 = gostei muitíssimo 

8 = gostei muito 

7 = gostei moderadamente 

6 = gostei ligeiramente 

5 = nem gostei nem desgostei 

4 = desgostei ligeiramente 

3 = desgostei moderadamente 

2 = desgostei muito 

1 = desgostei muitíssimo 

Cite a característica que você maís gostou na amostra: © Comente: 

Cite a característica que você menos gostou na amostra: ® Comente: 

Figura 6. Modelo da ficha de avaliação sensorial utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos. 

Para a realização do teste de aceitabilidade, foram servidas monadicamente 

aos provadores amostras com aproximadamente 30 g da barra de cereais com 

gelado comestível, embaladas individualmente em filme BOPP (Polipropileno bio

orientado) coextrusado monocamada e devidamente seladas e identificadas com 

três dígitos numéricos aleatórios (figura 7). 

Figura 7. Amostra da sobremesa láctea congelada e ficha de avaliação sensorial apresentadas aos 
provadores. 

Em cada período de análise, as amostras foram avaliadas, de acordo com 

DRAKE (2007), por 50 provadóres não treinados (consumidores), de ambos os 

sexos, com idade entre 18 a 60 anos. Os provadores foram recrutados entre os 
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funcionários, alunos e docentes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e de 

outras unidades da Universidade de São Paulo (USP - São Paulo), sendo avaliadas, 

de um mesmo tratamento, 25 amostras no · período da manhã (09h30min -

10h30min) e 25 amostras no período da tarde (14h30min - 16h30min). No total, 

foram realizadas 600 avaliações distribuídas em 12 períodos de análise. 

3.8 ANÁLISE ESTATíSTICA 

Os resultados obtidos foram analisados, conforme o delineamento 

experimental proposto no item 3.2 de Material e Métodos, utilizando o pacote 

estatístico Statistica, versão 7.0 para Windows (Statsoft Inc.). 

Os resultados obtidos para todas as avaliações realizadas durante o estudo 

foram analisados através da estatística descritiva e expressos como média ± desvio 

padrão. Com exceção dos resultados para a composição centesimal e para a 

avaliação dos parâmetros microbiológicos sanitários, foi utilizada a análise de 

variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey, para verificar possíveis diferenças 

entre os tratamentos estudados e/ou a influência do período de armazenamento 

sobre os demais parâmetros avaliados. 

A homogeneidade de variância entre os tratamentos e ao longo do 

armazenamento foi verificada através dos testes de Hartley, Cochran e Bartlett 

adotando-se a=0,01 para os resultados obtidos para as análises sensoriais 

realizadas e a=0,05 para os demais parâmetros avaliados. 

A comparação dos resultados, para os parâmetros físico-químicos entre os 

diferentes tratamentos para cada período de armazenamento e entre os diferentes 

períodos de armazenamento para cada tratamento foi realizada através de análise 

de variância para medidas repetidas. Para as análises realizadas em apenas um 

período do armazenamento foi utilizada a análise de variância fatorial, com utilização 

do teste de Tukey, considerando-se um nível de significância p<0,05, para ambas as 

análises (CALLEGARI-JACQUES, 2003). 

A comparação dos resultados para a viabilidade dos microrganismos probióticos 

entre os diferentes tratamentos para cada período de armazenamento e entre os 

diferentes períodos de armazenamento para cada tratamento, foi realizada através de 

análise de variância para medidas repetidas; com posterior aplicação do teste de Tukey, 

considerando-se um nível de significância p<0,001 (CALLEGARI-JACQUES, 2003). 
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Para avaliar os resultados obtidos para a análise sensorial foi utilizada a 

análise de variância de efeitos principais para verificar o consenso entre as 

respostas dos provadores, assim como para verificar diferenças entre as análises 

realizadas no período da manhã e tarde. A comparação entre as respostas obtidas, 

para os diferentes tratamentos em cada período de armazenamento e entre os 

diferentes períodos de armazenamento para cada tratamento, foi realizada através 

de análise de variância para medidas repetidas, utilizando o teste de Tukey e nível 

de significância de 5%. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 PARÂMETROS FíSICO-QuíMICOS 

4.1.1 Composição centesimal 

A composição centesimal obtida para os diferentes tratamentos da porção 

gelado comestível, T1 (3% gordura láctea), T2 (3% gordura láctea e 8% inulina), T3 

(1 ,5% gordura láctea e 1,5% substituto de gordura) e T4 (1,5% gordura láctea e 1,5% 

substituto de gordura e 8% inulina) e para a barra de cereais, assim como o teor de 

sólidos totais e valor energético total para cada porção, são apresentados na tabela 6. 

Tabela 6. Composição centesimal, teor de sólidos totais e valor energético total obtidos (média ± 
desvio padrão) para a porção gelado comestível T1, T2, T3 e T 4 e para a porção barra de cereais. 

Umidade (%) 

Carboidratos (%) 

Proteínas (%) 

Lipídios totais (%) 

Fibra alimentar ausente de 
inulina e polidextrose (%) 

Fibra alimentar total (%)* 

Minerais (%) 

Sólidos totais (%) 

kcal (1009) 

Gelado comestível 

T1 T2 T3 T4 

71,08 ± 0,09 63,01 ± 0,25 70,69 ±0,63 63,18 ± 0,32 

17,93 ±0,06 18,74 ± 0,23 18,94 ± 0,47 19,19±0,16 

4,64 ± 0,06 4,70 ± 0,05 5,42 ± 0,14 5,32 ± 0,14 

3,01 ± 0,00 2,85 ± 0,07 1,54 ± 0,03 1,55±O,13 

0,32 ± 0,07 0,27 ±0,05 0,27 ± 0,03 O,26±O,13 

2,17 ± 0,07 9,54 ± 0,05 2,24 ± 0,12 9,52 ± 0,05 

1,17±0,01 1,16±O,04 1,27 ± 0,04 1,24 ± 0,02 

28,92 ± 0,09 36,99 ± 0,25 29,31 ± 0,63 36,92 ± 0,32 

119,18±O,46 132,39±1,07 113,17±2,24 124,96±1,83 

Barra de cereais 

9,39 ± 0,25 

75,40 ±0,38 

5,01 ± 0,38 

5,20± 0,53 

3,56 ±O,08 

1,23 ± 0,03 

90,61 ± 0,25 

369, 32 ± 3,58 
TI: ausência inulina e ausência substuto de gordura T3: ausência inulina e presença substuto de gordura 
T2: presença inulina e ausência substuto de gordura T4: presença inulina e presença subsluto de gordura 
• Fibra alimentar ausente de inulina e polidextrose somada às quantidades inulina e polidextrose adicionadas a cada formulação 
da porção gelado comestível. 
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Conforme esperado, os teores de sólidos totais obtidos para os tratamentos 

T1 e T3 não diferiram entre si expressivamente, mas foram inferiores ao teor de 

sólidos totais apresentado por T2 e T4, devido 'à adição de 8% de inulina a esses 

tratamentos. 

A substituição da gordura láctea por um substituto de gordura de base 

protéica na porção gelado comestível em T3 e T 4 levou a um pequeno acréscimo 

nos teores de proteínas e minerais, quando comparados a T1 e T2. Por outro lado, 

as variações expressivas nas proporções de lipídios totais e fibra alimentar total, 

apresentaram-se de acordo com o esperado. A substituição da gordura láctea em T3 

e T4 levou à redução do teor de lipídios em aproximadamente 50%. Da mesma 

maneira, a adição de inulina a T2 e T4 levou a um aumento de mais de quatro vezes 

no teor de fibra alimentar total, quando comparado ao teor de fibras de T1 e T3. 

A composição centesimal da barra de cereais está de acordo com a 

composição média dos produtos com formulações tradicionais disponíveis 

atualmente no mercado brasileiro, isto é, sem a redução de açúcares ou gorduras e 

sem a adição de coberturas. 

A composição em nutrientes e o valor energético total, por porção de 70 g, para 

cada tratamento da sobremesa láctea congelada estão apresentados na tabela 7. 

Tabela 7. Composição em nutrientes e valor energético total obtidos para as porções* de 70 g para 
cada formulação da sobremesa láctea congelada (média ± desvio padrão). 

Tratamentos 

T1 T2 T3 T4 

Carboidratos 24,09 ± 0,09 24,49 ± 0,13 24,59 ± 0,31 24,72 ± 0,17 

Proteínas 3,32 ± 0,08 3,35 ± 0,10 3,71 ± 0,03 3,66 ± 0,14 

Lipídios totais 2,54 ± 0,11 2,47 ± 0,14 1,81 ±O,12 1,81 ± 0,06 

Fibra alimentar total 1,80 ± 0,01 5,48 ± 0,03 1,78 ± 0,2 5,47 ± 0,01 

Minerais 0,83 ± 0,01 0,83 ± 0,02 0,88 ± 0,02 0,87 ± 0,01 

Kcal 133,45 ± 0,91 140,06 ± 1,05 130,45 ± 1,01 136,35 ± 0,21 
T1: ausência inulina e ausência substuto de gordura T3: ausência inulina e presença substuto de gordura 
TI: presença inulina e ausência substuto de gordura T4: presença inulina e presença substuto de gordura 
*Porções diárias de acordo as determinaçôs da ANVISA (2003a) para gelados comestíveis e barras de cereais. 

Foi observado que o valor energético total, por porção de 70 g, para as 

diferentes formulações desenvolvidas é inferior ao de produtos disponíveis no 

mercado (tabela 2), o que reforça a possibilidade de se desenvolver produtos 
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alimentícios com ingredientes diferenciados, levando ao consumidor uma alternativa 

de alimento com teor reduzido de gorduras totais, maior teor de fibra alimentar e, 

conseqüentemente, menor valor energético total. 

4.1.2 Valores de pH obtidos 

Os valores de pH obtidos durante a produção e após o tempo final de 

armazenamento (168 dias) da porção gelado comestível são apresentados na 

tabela 8. O tempo zero corresponde ao produto resfriado a 4°C na produtora para 

sorvetes (Skymsen). O tempo 1 corresponde ao período posterior à maturação da 

calda (20 a 22 horas) sob refrigeração a 4°C e o tempo 168 dias corresponde ao 

término do período de armazenamento do produto final a -18±3°C. 

Tabela 8. Valores de pH obtidos (média ± desvio padrão) para os diferentes tratamentos da porção 
gelado comestível (T1 a T4), no dia O (após resfriamento da calda), no dia 1 (após maturação 
da calda por 20 a 22h) e ao final do período de armazenamento (168 dias) do produto. 

pH 

Tempo (dias) T1 T2 T3 T4 

0* 6,37 ± 0,05 Aa 6,41 ± 0,02 Aa 6,47 ± 0,06 Aa 6,42 ± 0,02 Aa 

1* 6,36 ± 0,06 Aa 6,39 ± 0,05 Aa 6,52 ± 0,14 Aa 6,39 ± 0,01 Aa 

168** 6,45±0,10 Aa 6,45 ± 0,02 Aa 6,43 ± 0,09 Aa 6,32 ± 0,04 Aa 

Tl: ausência inulina e ausência substuto de gordura T3 : ausência inulina e presença substuto de gordura 

T2: presença inulina e ausência substuto de gordura T4: presença inulina e presença substuto de gordura 

* Temperatura de armazenamento (4± 1°C) ** Temperatura de armazenamento (-l8±3°C) 
A: Letras maiúsculas iguais sobrescritas na mesma linha indicam que não houve diferença significativa (p>O,05) entre os diferentes 
tratamentos estudados em um mesmo período de armazenamento. 
a: Letras minúsculas iguais sobrescritas na mesma coluna indicam que não houve diferença significativa (p>O,05) entre os diferentes períodos 
de estudados para um mesmo tratamento. 

O pH não foi monitorado durante todo o período de armazenamento do 

produto, mas apenas no início e no final, com base nas observações de BA$YIGIT 

et ai. (2006) e de FÁVARO-TRINDADE et aI. (2006; 2007) de que os valores de pH 

de sorvetes produzidos com a adição de bactérias láticas se mantiveram constantes 

ao longo de seu armazenamento. Essas observações vão ao encontro dos 

resultados obtidos no presente trabalho, uma vez que não foram verificadas 

diferenças significativas (p>0,05) entre os valores de pH para cada tratamento por 

período de análise e entre os diferentes períodos de avaliação, ou seja, no início do 

período de armazenamento e ao final de 168 dias (tabela 8). 

De fato, isso ocorre em virtude da temperatura utilizada para o armazenamento 

das amostras do produto aqui desenvolvido (-18°C) estar bem abaixo da mínima 

requerida para a multiplicação e o próprio metabolismo de bactérias presentes 

(MARSHALL, 2001). Foi verificado que a adição de inulina e de um substituto de 



62 

(MARSHALL, 2001). Foi verificado que a adição de inulina e de um substituto de 

gordura de base protéica, assim como a interação entre esses fatores, não levaram a 

modificações do pH dos diferentes tratamentos avaliados e não contribuíram para 

variações de pH durante o período de armazenamento (p>0,05). 

De modo geral, os valores médios de pH obtidos apresentaram-se de acordo 

com aquele normalmente descrito para sorvetes, ou seja, 6,50 (JAY, 2000). O pH 

médio para os quatro tratamentos foi superior ao pH de 5,60 e de 5,47 a 5,52, 

obtidos para o sorvetes probióticos fermentados produzido por DAVIDSON et aI. 

(2000) e AKALlN & ERI$IR (2008), respectivamente, e similar aos valores de pH de 

6,37 a 6,62, obtidos para os sorvetes probióticos não fermentados produzidos por 

ALAMPRESE et ai. (2002, 2005) e ao pH entre 6,27 e 6,65 para sorvetes não 

adicionados de bactérias láticas produzidos por LEE & WHITE (1991), permitindo, 

assim, considerar o produto obtido como não fermentado e, também, que não sofre 

pós acidificação durante o período de armazenamento. 

4.1.3 Incorporação de ar (overrun) 

Os valores de incorporação de ar (overrun) obtidos durante a produção da 

porção gelado comestível são apresentados na tabela 9. Não foram observadas 

diferenças significativas (p>0,05) entre as médias de overrun para os diferentes 

tratamentos. 

Tabela 9. Valores de overrun (média ± desvio padrão), obtidos para os diferentes tratamentos da 
'porção gelado comestível (T1 a T4), após agitação e congelamento simultâneos por 25 minutos a 
-8 a -9°C em produtora para sorvetes. 

Tratamentos 

T1 T2 T3 T4 

Overrun (%) 48,51 ± 7,38 A 59,47 ± 4,31 A 46,94 ± 3,53 A 50,61 ± 8,81 A 

TI: ausência inulina e ausência substuto de gordura T3: ausência inulina e presença substuto de gordura 
T2: presença inulina e ausência substuto de gordura T4: presença inulina e presença substuto de gordura 
A: Letras maiúsculas iguais sobrescritas na mesma linha indicam que não houve diferença significativa (p>O,05) entre os diferentes 
tratamentos estudados. 

Os valores de incorporação de ar (overrun) foram inferiores aos obtidos por 

MAGARINOS et aI. (2007) e por CORRALES et ai. (2007), respectivamente, de 106 a 

108% e de 80 a 90%, para sorvetes probióticos suplementados com as mesmas 

cepas utilizadas no presente trabalho (La-5 e Bb-12). Essa diferença nos resultados 

pode ser explicada pela característica das formulações em estudo que, 

diferentemente do sorvete convencional produzido por esses autores, foram 
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desenvolvidas para se obter um gelado comestível firme, produto este que apresenta 

incorporação de ar inferior àquela dos produtos tradicionais (MARSHALL, 2001). 

Por outro lado, os valores de overrun obtidos para os quatro tratamentos do 

presente trabalho foram superiores aos obtidos por AKALlN et aI. (2008) para 

sorvetes adicionados de 0,65% de mistura comercial de estabilizantes e 

emulsificantes e de 4% de inulina ou 4% de concentrado protéico de soro de leite. 

As médias de incorporação de ar, entre 20,7 a 39,2%, foram consideradas baixas 

pelos autores e atribuídas ao processo de congelamento utilizado, em congelador 

para sorvetes em bateladas e não em congelador contínuo, o qual, segundo os 

autores, seria mais eficiente na incorporação de ar ao produto. 

4.1.4 Fração de derretimento 

A tabela 10 mostra a fração de derretimento para todos os tratamentos 

avaliados da porção gelado comestível (T1 a T4). A menor taxa de derretime~to foi 

obtida para T4, formulação esta com redução do teor de gordura e adição do 

substituto de gordura de base protéica e do ingrediente prebiótico inulina, diferindo 

significativamente (p<0,05) dos demais tratamentos. T3 apresentou velocidade de 

derretimento menor que T1 e maior (p<0,05) que T2, os quais também apresentaram 

diferenças significativas entre si (p<0,05). 

A diferença entre os tratamentos avaliados pode ser explicada pelos efeitos 

significativos (p<0,05) da adição dos ingredientes inulina (figura 8) e substituto de 

gordura (figura 9), além da interação entre estes (figura 10), para a redução da 

velocidade de derretimento dos tratamentos avaliados. 

Tabela 10. Fração de derretimento (média ± desvio padrão) obtida para os diferentes tratamentos da 
porção gelado comestível (T1 a T4), após 14 dias de armazenamento sob congelamento (-18±3°C). 

Fração de derretimento 
(mUmin) 

T1 

0,77 ± 0,03 A 

Tratamentos 

T2 T3 T4 

0,59 ± 0,02 c 0,70 ± 0,02 B 0,30 ± 0,02 D 

TI: ausência inulina e ausência substuto de gordura '1'3 : ausência inulina e presença substuto de gordura 

'1'2: presença inulina e ausência substuto de gordura '1'4: presença inuJina e presença substuto de gordura 
A,B,C: Letras maiúsculas distintas sobrescritas na mesma linha indicam diferenças significativas (p<O,OS) entre as diferentes formulações 
estudadas para um mesmo periodo de armazenamento, 
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Figura 8. Representação gráfica do efeito da adição da inulina sobre o parâmetro velocidade de 
derretimento, avaliado para a porção gelado comestível da sobremesa láctea congelada 
desenvolvida. Os valores são expressos pela média e através de barras verticais com intervalo de 
confiança de 0,95. 
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Figura 9. Representação gráfica do efeito da adição de um substituto de gordura sobre o parâmetro 
velocidade de derretimento, avaliado para a porção gelado comestível da sobremesa láctea congelada 
desenvolvida. Os valores são expressos pela média e através de barras verticais com intervalo de 
confiança de 0,95. 
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Figura 10. Representação gráfica do efeito da interação da adição da inulina e de um substituto de 
gordura sobre o parâmetro velocidade de derretimento, avaliado para a porção gelado comestível da 
sobremesa láctea congelada desenvolvida. Os valores são expressos pela média e através de barras 
verticais com intervalo de confiança de 0,95. 

Resultados distintos daqueles obtidos no presente trabalho foram 

apresentados por LEE & WHITE (1991) e OHMES et aI. (1998). No estudo realizado 

por OHMES et aI. (1998), não foi observada diferença entre a velocidade de 

derretimento de um sorvete adicionado de 4,8% de gordura láctea e a formulação 

adicionada de 5% do mesmo substituto de gordura utilizado no presente trabalho 

(Simplesse®). Do mesmo modo, LEE & WHITE (1991) não observaram diferença 

significativa entre a formulação controle, com teor de SNGL de 9,7%, e as 

formulações adicionadas de concentrado protéico de soro de leite, para substituição 

do conteúdo dos SNGL entre 25 e 100%. Os autores atribuíram os resultados ao 

reconhecimento de que o fator de maior relevância sobre a resistência ao 

derretimento em sorvetes é o ponto de congelamento que, por sua vez, é função da 

quantidade de açúcares adicionada à formulação do sorvete (LEE & WHITE, 1991; 

OHMES et aI., 1998). 

Por outro lado, o tamanho dos cristais de gelo tem grande impacto sobre a 

resistência ao derretimento e sorvetes com cristais de gelo maiores derretem mais 

rápido (TRGO, 2003-2004; MUSE & HARTEL 2004). Esse fenômeno pode explicar a 

diferença observada entre as formulações T1 e T3 do presente trabalho. Assim 

sendo, a adição de um substituto de gordura a base de proteínas de soro de leite 

pode ter levado a mudanças no perfil de congelamento da água, reduzindo o 

tamanho dos cristais de gelo formados, já que a quantidade de açúcares nessas 

formulações é bastante semelhante. 
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Em trabalho realizado por AKIN et alo (2007), foi observado que a 

suplementação de sorvetes, adicionados de 15, 18 e 21 % de sacarose e com 2% de 

inulina, aumentou o tempo para o início do derretimento, em comparação aos 

sorvetes sem adição de inulina e/ou adicionados de 1 % desse ingrediente. 

Paralelamente, o sorvete com 3% de gordura láctea e 4% de inulina produzido por 

AKALlN et alo (2008) apresentou maior velocidade de derretimento, quando 

comparado ao sorvete produzido com 10% de gordura. 

No presente trabalho, fica evidente que a adição de 8% do ingrediente 

prebiótico inulina confere efeitos significativos na estrutura do produto alimentício 

desenvolvido. Essas alterações podem ocorrer, devido à capacidade da inulina de 

se ligar à água e à maneira como ela é incorporada à estrutura física do produto 

durante o processo de congelamento. Esses fatores contribuem para a estabilidade 

da estrutura da fase aquosa e, conseqüentemente, podem ter levado a uma redução 

do tempo de derretimento das formulações adicionadas da fibra alimentar prebiótica 

(EL-NAGAR et a/., 2002). 

4.1.5 Comportamento do parâmetro dureza da análise instrumental de textura 

Um dos testes instrumentais imitativos mais utilizados para avaliar a textura 

em alimentos, é a análise de perfil de textura (Texture Profile Ana/ysis - TPA) 

(ROSENTHAL, 1999; GUNASERAKAN & AK, 2003), baseada na força de 

compressão, que tem a função de simular a mastigação entre os molares. A partir da 

TPA, podem ser obtidos como resultados valores para os parâmetros primários 

dureza, coesividade, viscosidade, elasticidade, adesividade e secundários 

fraturabilidade e mastigabilidade (SZCZESNIAK, 2002). 

Por outro lado, deve ser salientado que nem todos os atributos avaliados na 

análise do perfil de textura instrumental são válidos para todos os tipos de alimentos 

(GUNASERAKAN & AK, 2003). Assim, com base nos trabalhos realizados com 

sorvetes por GUINARD et alo (1997), AIME et alo (2001), EL-NAGAR et alo (2002) e 

MUSE & HARTEL (2004), verificou-se que a dureza é o indicador de textura mais 

apropriado para esse tipo de produto. Para a obtenção do parâmetro dureza, foi 

constatado que o teste de corte seria o mais indicado para o produto avaliado neste 

trabalho, considerando a sua formulação e suas dimensões (AIME et a/., 2001; 

STABLE MICRO SYSTEMS, 2008). 
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O valor da dureza (gF) obtido para T1 (controle) foi inferior ao observado para 

os demais tratamentos (p<O,05). Além disso, foi observado que a substituição parcial 

da gordura láctea por um substituto de gordura de base protéica (T3) não levou a 

modificações (p>O,05) na dureza do produto, quando comparada à formulação 

adicionada de inulina sem redução do teor de gordura (T2). Por outro lado, foi 

observado que a adição de inulina e a redução do teor de gordura (T4) resultou, em 

valores absolutos, em uma redução na dureza deste tratamento, quando comparado 

aos tratamentos T2 e T3, porém não foram verificadas diferenças significativas 

(p>O,05) entre esses três tratamentos (tabela 11). 

Os diferentes valores de dureza podem estar relacionados aos efeitos 

significativos para cada fator avaliado. O efeito da adição inulina foi significativo 

(p<O,05) para o aumento da dureza das amostras (figura 11), enquanto que a 

adição do substituto de gordura não interferiu significativamente sobre este 

parâmetro (p>O,05) (figura 12). Por outro lado, a adição da inulina em conjunto com 

a redução do teor de gordura teve efeito significativo para a redução da dureza das 

amostras (p<O,05) (figura 13). 

Tabela 11. Valores de dureza (média ± desvio padrão) obtidos para os diferentes tratamentos da 
porção gelado comestível (T1 a T4), armazenados sob congelamento (-18±3°C) por 14 dias. 

Tratamentos 

T1 T2 T3 T4 

Dureza (gF) 825,49 ± 41,23 B 960,42 ± 27,86 A 928,82 ± 16,64 A 895,17 ± 41,73 AB 

TI : ausência inulina e ausência substuto de gordura T3 : ausência inulina e presença substuto de gordura 
T2 : presença inulina e ausência substuto de gordura T4: presença inulina e presença substuto de gordura 
A,B,C: Letras maiúsculas distintas sobrescritas na mesma linha indicam diferenças significativas (p<O,05) entre as diferentes formulações 
estudadas para um mesmo período de armazenamento. 
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Figura 11. Representação gráfica do efeito da adição da inulina sobre o parâmetro dureza avaliado 
para a porção gelado comestível da sobremesa láctea congelada desenvolvida. Os valores são 
expressos pela média e através de barras verticais com intervalo de confiança de 0,95. 
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Figura 12. Representação gráfica do efeito da adição de um substituto de gordura sobre o parâmetro 
dureza avaliado para a porção gelado comestível da sobremesa láctea congelada desenvolvida. Os 
valores são expressos pela média e através de barras verticais com intervalo de confiança de 0,95. 
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Figura 13. Representação gráfica do efeito da interação da adição da inulina e de um substituto de 
gordura sobre o parâmetro dureza avaliado para a porção gelado comestível da sobremesa láctea 
congelada desenvolvida. Os valores são expressos pela média e através de barras verticais com 
intervalo de confiança de 0,95. 

Os resultados obtidos estão de acordo com aqueles apresentados por EL

NAGAR et ai. (2002). Esses autores relataram que a dureza de sorvetes de iogurte 

suplementados com inulina foi maior do que a dureza apresentada pela formulação 

contendo apenas gordura, em concentrações superiores àquelas adicionadas as 

formulações prebióticas. Semelhantemente, a relação inversa entre o teor de 

gordura e a dureza das formulações de sorvete também foi descrita por EL-NAGAR 

et ai. (2002) e por ALAMPRESE et ai. (2002). 

Da mesma maneira, o estudo realizado por AIME et ai. (2001) monstrou que a 

dureza dos sorvetes formulados com teor de gordura entre 2,5 e 5% e adição de 

amido modificado como substituto de gordura foi maior do que o sorvete com 10% 

de gordura láctea adicionada. Por outro lado, a formulação sem adição de gordura e 

utilizando apenas amido modificado como substituto de gordura apresentou o menor 

valor de dureza instrumental, quando comparado às demais formulações. 

A dureza dos sorvetes está relacionada com a sua estrutura. O material que 

está ao redor das bolhas de ar é um fluido não Newtoniano que contém 

agrupamentos de gordura e pequenos cristais de gelo. Nos produtos com teor 

reduzido de gordura, fica claro que a reologia do fluido que sustenta as bolhas de ar 

será alterada devido à redução dos agrupamentos de gordura, que predominam na 

composição deste fluido e dão a estrutura aos sorvetes (AIME et aI., 2001). 
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Os resultados obtidos no presente trabalho e aqueles apresentados por outros 

autores parecem indicar uma interação entre a gordura e carboidratos adicionados 

aos sorvetes, favorecendo o aumento da dureza instrumental desses produtos. 

4.2 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

4.2.1 Parâmetros microbiológicos sanitários 

Não foi detectada a presença de coliformes a 45°C, Sfaphy/ococcus aureus 

coagulase positiva, Bacillus cereus e Sa/monella spp. em nenhuma das amostras 

analisadas. Sendo assim, os quatro tratamentos avaliados da sobremesa láctea 

congelada desenvolvida apresentaram-se de acordo com os padrões legais vigentes 

aprovados pelo Regulamento Técnico sobre os Padrões Microbiológicos para Alimentos 

estabelecidos pela ANVISA (2001). 

4.2.2 Viabilidade dos microrganismos probióticos nos leites pré-enriquecidos e 

na porção gelado comestível 

As populações obtidas para os leites pré-enriquecidos foram de 9,90±0, 10 log 

UFC/mL para L.acidophilus La-5 e de 9,58±0,08 log UFC/mL para B. animais Bb-12. 

Durante o processo de produção (dia O) essas populações foram diluídas em 4.000 

g da calda do produto, processo que resultaria em populações de L. acidophi/us e B. 

animalis de 7,90 log UFC/g e de 7,58 log UFC/g, respectivamente. A partir da 

comparação dessas populações com aquelas obtidas para ambos os 

microrganismos, após a inoculação destes à calda do produto (dia O; tabelas 12 e 

13), pode ser observado que não houve efeito negativo dos processos de mistura e 

resfriamento da calda a temperatura de 4°C sobre a viabilidade dos microrganismos 

probióticos adicionados para todas as formulações avaliadas. 

As tabelas 12 e 13 apresentam, respectivamente, as populações de L. 

acidophi/us La-5 e de B. animalis Bb-12 observadas ao longo do armazenamento da 

porção gelado comestível, bem como os resultados das análises estatísticas para os 

diferentes ensaios realizados. 
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Tabela 12. Populações de Lactobacil/us acidophilus obtidas (média ± desvio padrão) para os diferentes tratamentos da porção gelado comestível (T1 a T4) durante o 
processamento (4±1°C) - dia ° (após resfriamento) e dia 1 (após maturação por 20 a 22 horas) - e durante o armazenamento (-18±3°C) por até 168 dias. 

Populações de Lactobacillus acidophilus La-5 Log UFC/g 

Tempo (dias) O 1 2 7 14 21 28 84 168 

T1 7,91 ± 0,00 Aa 789 ± ° 05 Aa , , 769 ± ° 02 Aab , , 773 ± ° 02 Aab , , 765 ± ° 09 Aab , , 7,52 ± 0,09 Abc 750 ± ° 08 Abc , , 7,44 ± 0,02 Abc 7,23 ± 0,10 Ac 

T2 790 ± ° 03 Aa , , 790 ± ° 02 Aa , , 7,78 ± 0,05 Aab 

T3 7,88 ± 0,07 Aa 789 ± ° 03 Aa , , 769 ± ° 05 Aab , , 

T4 7,97 ± 0,06 a 792 ± ° 14 Aab , , 7,71 ± 0,14 Aac 

7,73 ± 0,05 Aab 775 ± 011 Aab , , 

770 ± 011 Aab , , 773 ± ° 04 Aab , , 

761 ± ° 03 Ac , , 763 ± ° 08 Abc , , 

774 ± ° 06 Aab , , 

7,57 ± 0,11 Ab 

7,67 ± 0,02 Abc 

772 ± ° 07 Aab , , 

765 ± ° 07 Aab , , 

756±011 Acd , , 

7,70 ± 0,03 Aab 7,54 ± 0,09 Ab 

7,49 ± 0,09 Ab 7,48 ± 0,21 Ab 

7,50 ± 0,09 Acd 7,27 ± 0,24 Ad 

TI : ausência inulina e ausência substuto de gordura 
T2: presença inulina e ausência substuto de gordura 

T3 : ausência inulina e presença substuto de gordura 
T4: presença inulina e presença substuto de gordura 

A: Letras maiúsculas iguais sobrescritas na mesma coluna indicam que não houve diferença significativa (p>O,OOI) entre os diferentes tratamentos estudados em um mesmo perfodo de armazenamento. 
a.b.<: Letras minúsculas distintas sobrescritas na mesma linha indicam diferenças significativas (p<O,OOI ) entre as diferentes perfodos estudados para um mesmo tratamento. 

Tabela 13. Populações de B. animalis obtidas (média ± desvio padrão) para os diferentes tratamentos da porção gelado comestível (T1 a T4.) durante o 
processamento (4±1°C) - dia ° (após resfriamento) e dia 1 (após maturação por 20 a 22 horas) - e durante o armazenamento (-18±3°C) por até 168 dias. 

Populações de Bifidobacterium animalis Bb-12 Log UFC/g 

Tempo (dias) O 1 2 7 14 21 28 84 

T1* 744±010 Aa , , 743 ± ° 11 Aa , , 718±015 Ab , , 7,16 ± 0,11 Ab 7,17 ± 0,09 Ab 7 17 ± ° 11 Ab , , 7,11 ± 0,12 Ab 6,88 ± 0,12 Ac 

T2* 745 ± ° 08 Aa , , 745 ± ° 02 Aa , , 7,23 ± 0,05 Ab 723 ± ° 08 Ab , , 722 ± 011 Ab , , 720 ± ° 06 Ab , , 7,28 ± 0,10 Aab 7,28 ± 0,10 Aab 

T3* 7,51 ± 0,03 Aa 7,42 ± 0,03 Aab 724 ± ° 06 Abc , , 7,25 ± 0,10 Abc 718±001 AC , , 712 ± ° 06 Ac , , 712 ± ° 06 Ac , , 709 ± ° 04 Ac , , 

T4* 7,53 ± 0,07 Aa 7,53 ± 0,04 Aa 7,25 ± 0,06 Ab 7,21 ± 0,04 Ab 7,22 ± 0,06 Ab 726 ± ° 03 Ab , , 7,22 ± 0,04 Ab 7,15 ± 0,12 Ab 

TI : ausência inulina e ausência substuto de gordura 
T2: presença inulina e ausência substuto de gordura 
T3 : ausência inulina e presença substuto de gordura 
T4: presença inulina e presença substuto de gordura 
A: Letras maiúsculas iguais sobrescritas na mesma coluna indicam que não houve diferença significativa (p>O,OOI) entre os diferentes tratamentos estudados em um mesmo período de armazenamento. 
a.b,<: Letras minúsculas distintas sobrescritas na mesma linha indicam diferenças significativas (p<O,OOI ) entre as diferentes perlodos estudados para um mesmo tratamento. 

168 

6,85 ± 0,14 Ac 

721 ± ° 09 Ab , , 

7,05 ± 0,05 Ac 

710±013 Ab , , 
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Durante o processo de obtenção de sorvetes, a etapa de resfriamento, 

seguinte à pasteurização da calda, em temperaturas entre O e 4°C, por períodos de 

até 24 horas, é denominada maturação. Essa etapa induz ao início da cristalização 

da gordura presente, à adsorção das proteínas e emulsificantes aos glóbulos de 

gordura e a completa hidratação de ingredientes secos, como proteínas e 

estabilizantes. Essas transformações físico-químicas necessitam de um intervalo de 

tempo para que o processo se complete. Normalmente, a etapa de maturação exige 

um período de até 24 horas, o qual varia de acordo com o teor de gordura do 

produto (ANDREASEN & NIELSEN, 1998; MARSHALL & ARBUCKLE, 2000). 

Os efeitos da maturação da calda dos sorvetes podem ser observados em sua 

viscosidade e, conseqüentemente, no corpo, cremosidade, resistência ao derretimento 

e estabilidade durante o armazenamento do produto final (ANDREASEN & NIELSEN, 

1998). Entretanto, é de interesse que essa etapa do processo de produção não leve a 

prejuízos para as populações dos microrganismos probióticos adicionados. 

Durante o processo de produção, após a maturação, a calda do sorvete é 

congelada. O congelamento é umas das operações de maior importância para a 

fabricação de sorvetes, interferindo diretamente sobre a qualidade, palatabilidade e 

rendimento do produto final (MARSHALL & ARBUCKLE, 2000). 

O processo de congelamento envolve duas etapas. Primeiramente, ocorre o 

congelamento rápido da calda em temperaturas de alguns graus abaixo de zero. 

Dessa maneira, o gelo é formando simultaneamente à incorporação de ar à massa do 

produto. Em um segundo momento, o produto parcialmente congelado é submetido a 

um processo de endurecimento sem agitação, o qual pode ser rápido, quando o 

produto é exposto a temperaturas inferiores à do armazenamento, para que ocorra 

uma rápida troca de calor, ou lento, quando o produto permanece sob a temperatura 

de armazenamento até o equilíbrio entre as temperaturas (ANDREASEN & NIELSEN, 

1998; WALSTRA et ai., 1999; MARSHALL & ARBUCKLE, 2000). 

Após a maturação, a calda é congelada em temperaturas inferiores ao ponto 

normal de congelamento da água, o que leva a uma cristalização parcial do 

conteúdo de água do produto. O restante da água permanece como solução 

altamente viscosa e não congelada, devido à redução do ponto de congelamento. 

Normalmente, o tamanho dos cristais de gelo aumenta de 30 a 40% durante o 

processo de congelamento final do sorvete (endurecimento). O congelamento lento 

pode induzir à formação de um pequeno número de cristais de gelo relativamente 

grandes. O congelamento rápido, por sua vez, combinado à agitação mecânica 
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induz a formação de um grande número de cristais de gelo, de tamanho 

relativamente pequeno, e distribuído ao acaso, na porção não congelada do produto, 

entre as bolhas de ar e os glóbulos de gordura (MARSHALL & ARBUCKLE, 2000; 

TRGO, 2003-2004; McCLEMENTS, 2005). 

Sob determinadas condições, o processo de congelamento traz conseqüências 

prejudiciais à população microbiana presente nos sorvetes. Nos equipamentos para 

congelamento, a temperatura da calda é rapidamente reduzida, enquanto o ar é 

incorporado durante o batimento vigoroso do produto. Durante esse processo, tanto 

os cristais intra como os extracelulares podem causar injúrias mecânicas nas células 

dos microrganismos. Os cristais de gelo que se formam no exterior das células 

reduzem a quantidade de água livre na qual os solutos poderiam estar dissolvidos, 

enquanto aqueles que se formam no interior das células têm o potencial de romper 

as membranas (PAPADEMAS & BINTSIS, 2002). 

No presente trabalho, não foram observadas diferenças significativas 

(p>0,001) entre os quatro tratamentos avaliados ou entre o período inicial (dia O) e 

final (dia 1) da etapa de maturação (4°C por 20-22 horas) para cada tratamento. 

Durante o processo inicial de congelamento (dias 1 a 2), não foram 

observadas diferenças significativas (p>0,001) entre as populações de L. acidophilus 

para os tratamentos avaliados, enquanto que reduções significativas (p<0,001) 

foram observadas em todos os tratamentos para as populações de B. animalis. 

De maneira semelhante aos resultados apresentados por HOMA YOUNI et ai. 

(2008), as diferenças entre o comportamento dos probióticos adicionados à porção 

gelado comestível demonstraram maior susceptibilidade do probiótico B. animalis às 

condições de congelamento e aeração simultâneos e posterior endurecimento do 

produto a -18°C. Uma vez que, durante essa etapa, a adição de inulina e/ou substituto 

de gordura não apresentou efeito significativo (p>0,001) para a proteção das células 

dos microrganismos adicionados, é possível atribuir a menor resistência de B. 

animalis à incorporação de ar ao produto. Essa maior sensibilidade de B. animalis 

pode ser atribuída ao fato desse ser um microrganismo anaeróbio estrito, enquanto 

que os lactobacilos são anaeróbios facultativos (RAY, 2004). 

Por outro lado, é relevante observar que, nessa etapa, mesmo sendo as 

reduções das populações de B. animalis significativas, as taxas de sobrevivência ao 

processo de congelamento de L. acidophilus La-5 e B. animalis Bb-12 foram elevadas, 

tendo sido respectivamente, de 96,70 a 98,56% e de 96,21 a 97,02%. Esses valores 
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foram superiores aos observados por MAGARINOS et aI. (2007), de 91,3% para L. 

acidophilus-La5 e de 90,1% para B. animalis Bb-12, durante a produção de sorvetes. 

Foi observado que o período de armazenamento foi significativo (p<0,001) 

para a redução das populações dos microrganismos probióticos (figuras 14 e 15). 

Paralelamente, a adição de inulina ou do substituto de gordura, individualmente, não 

apresentaram efeitos significativos (p>0,001) sobre a viabilidade de L. acidophilus e 

de B. animalis durante o armazenamento. Por outro lado, a interação entre o período 

de armazenamento e a adição do ingrediente prebiótico inulina contribuiu 

significativamente (p<0,001) para a manutenção da viabilidade de B. animalis ao 

longo dos 168 dias de armazenamento do produto em estudo (figura 16). 
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Figura 14. Representação gráfica do efeito do período de armazenamento, a -18 ± 3°C, sobre a 
população de L. acidophilus La-5 adicionada à porção gelado comestível da sobremesa láctea 
congelada desenvolvida. Os valores são expressos pela média e através de barras verticais com 
intervalo de confiança de 1,00. 
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Figura 15. Representação gráfica do efeito do período de armazenamento, a -18 ± 3°C, sobre a 
população de B. animalis Bb-12 adicionada à porção gelado comestível da sobremesa láctea 
congelada desenvolvida. Os valores são expressos pela média e através de barras verticais com 
intervalo de confiança de 1,00. 
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Figura 16. Representação gráfica do efeito da interação entre o período de armazenamento, a -18±3°C, 
e a adição da inulina sobre a população de B. animalis Bb-12 adicionada à porção gelado comestível da 
sobremesa láctea congelada desenvolvida. Os valores são expressos pela média e através de barras 
verticais com intervalo de confiança de 1,00. 

Durante o período de 168 dias sob congelamento (-18±3°C) as populações de 

L. acidophilus La-5 e B. animalis Bb-12 decresceram significativamente (p<0,001) 

para todos os tratamentos estudados. Porém, a variação entre as populações 

observadas no dia O e ao final do período de armazenamento, considerando um 

mesmo ensaio, não foi superior a 0,70 log UFC/g e a 0,59 log UFC/g, 

respectivamente, para L. acidophilus La-5 e B. animalis Bb-12. 

As reduções das populações dos microrganismos probióticos no presente 

trabalho foram inferiores àquelas observados por SALEM et aI. (2006) em sorvetes 

armazenados por 84 dias a -26°C. Durante esse período de armazenamento, os 

autores observaram reduções de 2,23 log UFC/g para L. acidophilus e de 1,68 log 

UFC/g para B. bifidum. As reduções foram, ainda, inferiores àquelas de 2,06 a 2,52 

log UFC/g para L. acidophilus 00910 e de 1,80 a 2,42 log UFC/g para B. lactis 

00920, observadas por KAILASAPATHY & SULTANA (2003) em sorvetes 

armazenados por 168 dias a -20°C. 

As condições de congelamento durante a fabricação e armazenamento de 

sobremesas congeladas agregam um severo estresse aos microrganismos presentes 

no produto, causando prejuízos às células em diferentes graus, incluindo a morte dos 

microrganismos, a inibição da sua multiplicação e a redução ou interrupção da sua 

atividade metabólica (MARSHALL, 2001; PAPA0 E MAS & BINTSIS, 2002). 

Os fatores que afetam a sobrevivência dos microrganismos durante o 

armazenamento congelado incluem: o tipo e as condições fisiológicas das células, a 

composição do alimento e a sua manipulação antes do congelamento, a proporção 
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adicionada de microrganismos probióticos, bem como o método de congelamento 

utilizado, a temperatura e as condições de armazenamento do produto. Os cristais 

de gelo que se formam no exterior da célula reduzem a quantidade de água livre na 

qual os solutos estariam dissolvidos, enquanto aqueles que se formam no interior da 

célula apresentam o potencial de romper a membrana celular, resultando na morte 

de muitas células microbianas. Entretanto, devido ao fato da viabilidade de muitos 

microrganismos ser preservada através do congelamento, não é esperado que este 

tratamento seja letal para os microrganismos (MARSHALL, 2001). 

No presente trabalho, foi possível observar uma maior estabilidade das 

populações dos microrganismos adicionados, quando comparadas àquelas obtidas 

por outros autores que fabricaram sorvetes com a adição das cepas La-5 de L. 

acidophilus e 8b-12 de B. animalis. Ao final de 85 dias de armazenamento, em 

temperaturas entre -25 e -30°C, CORRALES et ai. (2007) observaram reduções de 

1,2 log UFC/g para L. acidophilus e de 1,5 log UFC/g para B. animalis. 

Paralelamente, MAGARINOS et ai. (2007) obtiveram taxas de sobrevivência de 87% 

e de 90%, para L. acidophilus e B. animalis, respectivamente, após 60 dias de 

armazenamento do sorvete a -25°C. Comparativamente, para as diferentes 

formulações do gelado comestível em estudo no presente trabalho, foi observada 

taxa de sobrevivência mínima de 91,24% para L. acidophilus e de 91,96% para B. 

animalis após 168 dias de armazenamento a -18°C. 

Os efeitos da suplementação com oligofrutose (4%) e inulina (4%) na 

sobrevivência de L. acidophilus La-5 e B. animalis 8b-12 em sorvete com teor 

reduzido de gorduras (4%) armazenado a -18°C por 90 dias foram estudados por 

AKALlN & ERI$IR (2008). Nesse estudo, foi observado que o processo de 

congelamento e o período de armazenamento reduziram significativamente a 

viabilidade de L. acidophilus La-5 e de B. animais 8b-12 em 1,5 e 2,0 log UFC/g, 

respectivamente (AKALlN & ERI$IR, 2008). Porém, essa avaliação limitou-se à 

comparação entre os diferentes tratamentos em um mesmo período de 

armazenamento. Já as populações iniciais de cada microrganismo não foram 

consideradas para efeito comparativo do período de armazenamento sobre cada 

tratamento avaliado (AKALlN & ERI$IR, 2008). 

Quando comparados a trabalhos realizados por outros autores, os menores 

decréscimos e, conseqüentemente, maiores taxas de sobrevivência, observados no 

presente estudo, podem ser explicados pela adição de uma maior concentração de 
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espessantes (gomas carragena, guar e xantana) e da adição da polidextrose às 

formulações de gelado comestível. 

A goma carragena possui propriedade funcional única de interagir com 

proteínas e é utilizada em produtos lácteos para estabilizar as proteínas do leite. A 

goma guar apresenta compatibilidade com outros polissacarídeos. Em particular, é 

observado sinergismo com as gomas xantana e carragena, controlando a 

cristalização do gelo e desenvolvendo corpo em alimentos congelados. Por fim, uma 

pequena quantidade de goma xantana auxilia na melhoria da estabilidade dos 

produtos alimentícios aos ciclos de congelamento e descongelamento, devido à 

formação de géis termoestáveis (CHINACHOTI, 1995; McCLEMENTS, 2005). De 

maneira semelhante, além das propriedades espessantes e de agente de corpo, a 

polidextrose pode contribuir como ingrediente crioprotetor, estabilizante e de controle 

da cristalização de açúcares (CHINACHOTI, 1995). 

Adicionalmente, o produto em estudo apresenta incorporação de ar inferior 

(de aproximadamente 50%), o que o caracteriza como sorvete firme para ser 

comercializado em porções individuais, diferentemente dos sorvetes com 

incorporação de ar de 80-90% (CORRALES ef aI., 2007), 108% (MAGARINOS ef aI., 

2007), produzidos para serem distribuídos em embalagens de múltiplas porções. 

Outro fator relevante, para as altas taxas de sobrevivência observadas neste 

estudo, pode ser a adição do ingrediente prebiótico inulina. AKIN ef aI. (2007) também 

observaram um decréscimo significativo nas populações dos microrganismos 

probióticos adicionados, como resultado do processo de congelamento do sorvete 

produzido. Contudo, de maneira semelhante ao que foi observado no presente 

trabalho, a adição de inulina melhorou a sobrevivência de L. acidophilus LA-14 e B. 

lacfis BL-01, contribuindo para que, ao final de 90 dias de armazenamento a -18°C, 

populações de pelo menos 106 UFC/g ainda pudessem ser obtidas. 

A adição de inulina a produtos lácteos pode auxiliar na sobrevivência e 

estabilidade de microrganismos probióticos adicionados. A inulina pode controlar a 

recristalização do gelo, atuando como agente estabilizante, uma vez que apresenta 

efeitos crioprotetores como ingrediente único ou em combinação com xaropes de 

glicose, auxiliando na redução da formação de cristais de gelo durante as variações 

de temperatura que podem ocorrer durante o armazenamento (SCHALLER

POVOLNY & SMITH, 1999; AKALlN & ERI~IR, 2008). 

Por outro lado, os resultados obtidos neste estudo vão ao encontro das 

observações feitas por HAYNES & PLAYNE (2002) e FÁVARO-TRINDADE ef aI., 
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(2007), de que maiores concentrações de gordura adicionadas às formulações de 

sorvetes não resultaram em proteção adicional às células de L. acidophilus e B. 

lactis, quando comparadas às formulações com teor reduzido de gorduras. 

Nesse contexto, a melhor viabilidade dos microrganismos adicionados ao 

gelado comestível em estudo pode ser atribuída ao desenvolvimento de uma 

formulação que tenha proporcionado aos probióticos melhor resistência às 

condições de processo de produção e armazenamento e para a manutenção de sua 

viabilidade por maior período de tempo. Tais condições estariam ligadas ao menor 

contato com o oxigênio, devido à incorporação de ar reduzida e ao efeito crioprotetor 

dos ingredientes adicionados. Esses fatores estariam atuando na promoção de um 

ambiente mais adequado, com relação à concentração de solutos e à porção 

congelada do produto, para a manutenção da integridade celular dos probióticos 

adicionados. 

4.3 ANÁLISE SENSORIAL 
Considerando os quatro tratamentos estudados e os três períodos de 

armazenamento propostos, foram realizadas 600 avaliações sensoriais das 

amostras da sobremesa láctea congelada. Provadores com idades entre 18 e 60 

anos participaram dessas avaliações, sendo que 401 avaliações foram realizadas 

por mulheres e 199 por homens, 33,17% e 63,83%, respectivamente (figura 17). 
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Figura 17. Distribuição dos provadores, de acordo com o sexo e idade (total = 600 avaliações). 
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Para proceder com a análise estatística das notas atribuídas à aceitabilidade 

do produto em estudo, foi necessário aplicar a transformação de Box Cox aos dados 

originais. Dessa maneira, considerando-se 0= 0,01, foi possível homogeneizar a 

variância entre todas as respostas obtidas. 

Na avaliação geral das notas, houve consenso entre as respostas dos 

provadores (0=0,05) e foi observado que o período (manhã ou tarde) em que as 

sessões das análises sensoriais foram realizadas não influenciou (0=0,05) na 

aceitabilidade dos diferentes tratamentos avaliados. 

Os resultados da aceitabilidade sensorial da sobremesa láctea congelada, 

correspondentes a cada tratamento e período de armazenamento estudados, são 

apresentados na tabela 14. 

Tabela 14. Resultados de aceitabilidade sensorial (média ± desvio padrão) para os diferentes tratamentos 
da sobremesa láctea congelada avaliados durante o armazenamento a -18±3°C, por até 84 dias. 

Tratamentos 

Tempo de armazenamento (dias) T1 T2 T3 T4 

7 7,60 ± 1,25 Aa 8,00 ± 0,78 Aa 7,78 ± 0,91 Aa 7,56 ± 1,03 

28 7,70 ± 1,16 Aa 8,00 ± 0,73 Aa 7,74 ± 1,23 Aa 8,18 ± 0,87 

84 7,62 ± 0,99 Aa 8,00 ± 0,99 Aa 8,22 ± 0,74 Aa 8,22 ± 0,76 

Média geral 7,64±1,13 7,90 ± 0,85 7,91 ± 1,00 7,99 ± 0,94 
TI: ausência inulina e ausência substuto de gordura T3: ausência inulina e presença substuto de gordura 
T2: presença inulina e ausência substuto de gordura T4: presença inulina e presença substuto de gordura 
A: Letras maiúsculas iguais sobrescritas na mesma linha indicam que não houve diferença significativa (p>O,05) entre os diferentes 
tratamentos estudados em um mesmo período de armazenamento. 
a: Letras minúsculas iguais sobrescritas na mesma coluna indicam que não houve diferença significativa (p>0,05) entre os diferentes períodos 
de estudados para um mesmo tratamento. 
n = 50 para cada tratamento e respectivo período de armazenamento avaliado 

Não foram observadas diferenças (p>0,05) entre as médias de aceitabilidade 

para os quatro tratamentos avaliados em um mesmo período de armazenamento e 

para os diferentes períodos de armazenamento de cada um deles (tabela 14). 

Entretanto, pode-se destacar que a moda entre as notas, durante todo o período da 

avaliação sensorial do produto, foi 8 ("gostei muito") e também pode ser considerado 

que a freqüência de notas inferiores a 7 ("gostei regularmente") foi baixa (figuras 18, 

19 e 20), contribuindo para as elevadas médias gerais obtidas para a aceitabilidade 

do produto desenvolvido. 
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Figura 18. Distribuição das notas atribuídas aos diferentes tratamentos avaliados após 7 dias de 
armazenamento da sobremesa láctea congelada a -18°C ± 3. 
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Figura 19. Distribuição das notas atribuídas aos diferentes tratamentos avaliados após 28 dias de 
armazenamento da sobremesa láctea congelada a -18°C ± 3. 
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É interessante destacar que os períodos de armazenamento avaliados não 

apresentaram efeito significativo (p>0,05) sobre as notas dos quatro tratamentos 

avaliados (figura 21), o que permite estender o prazo de vida de prateleira por até 

84 dias, sem prejuízos à aceitação do produto pelo consumidor. 

Concomitantemente, os fatores inulina e substituto de gordura não contribuíram 

para efeitos significativos (p> 0,05) sobre a aceitação do produto durante o período 

de armazenamento, mas pôde ser observada influência positiva da adição do 

substituto de gordura sobre as notas atribuídas aos tratamentos T3 e T 4. Por outro 

lado, T2 apresentou uma tendência à redução de notas durante o período de 

armazenamento (figura 21). 
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Figura 21. Evolução das notas de aceitabilidade para os diferentes tratamentos da sobremesa láctea 
congelada, medidas através das análises sensoriais durante o período de armazenamento do produto 
(7, 28 e 84 dias). Os valores estão expressos pela média e barras verticais com intervalo de 
confiança de 0,95. 

AKIN (2005) não observou diferenças significativas para as propriedades 

sensoriais de um sorvete probiótico fermentado adicionado de 18, 15 e 21% de 

sacarose e de 1 e 2% de inulina, quando comparados aos sorvetes não 

suplementados com inulina. Resultados opostos aos observados no presente 

trabalho foram descritos por ARYANA & SUMMERS (2006). Segundo os autores, os 

sorvetes produzidos sem a adição de gordura e açúcar e adicionados de probióticos 

(0,02 e 0,2%) apresentaram notas significativamente mais baixas para os atributos 

sensoriais sabor, corpo e textura, quando comparados ao padrão. 

A tendência a melhores notas para os tratamentos adicionados do substituto 

de gorduras a base de proteínas do soro de leite (T3 e T4) pode estar relacionado às 

mudanças nas proporções dos sólidos não gordurosos do leite (SNGL), que, 
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A tendência a melhores notas para os tratamentos adicionados do substituto 

de gorduras a base de proteínas do soro de leite (T3 e T4) pode estar relacionado às 

mudanças nas proporções dos sólidos não gordurosos do leite (SNGL), que, 

conseqüentemente, interferem nas concentrações de lactose, proteínas e sais 

presentes na formulação dos sorvetes. A proporção dos SNGL influencia na redução 

do ponto de congelamento. Portanto, um aumento dessa proporção leva à redução 

do tamanho médio dos cristais de gelo formados (HARTEL, 1996). 

A redução das notas obtidas para T2 pode ser explicada pela capacidade da 

inulina em auxiliar na inibição do crescimento dos cristais de gelo durante as primeiras 

semanas de armazenamento, tornando-se ineficaz após esse período. As variações 

de temperatura durante o armazenamento podem levar a alterações na estrutura 

formada pelos sólidos presentes no sorvete. Essas alterações podem ocorrer, devido 

à redução da capacidade da inulina em se ligar à água, disponibilizando água livre 

para o crescimento dos cristais de gelo (SCHALLER-POVOLNY & SMITH, 1999). 

As notas médias gerais acima de 7,64 representaram bons resultados de 

aceitação para o produto desenvolvido (tabela 14). Os resultados demonstram a 

possibilidade de oferecer aos consumidores um produto alimentício que soma 

potenciais efeitos benéficos à saúde às características sensoriais desejadas por esses 

consumidores. Além disso, visto que não foram observadas diferenças significativas 

(p>O,05) para a aceitabilidade geral entre os tratamentos avaliados, foi possível 

desenvolver formulações com teor reduzido de gordura láctea e/ou com a adição de um 

ingrediente prebiótico, sem que alguma delas tenha sido preterida pelo consumidor. 

Os provadores também receberam a instrução para que indicassem na ficha de 

avaliação os atributos sensoriais que mais e que menos apreciaram para cada 

amostra analisada. Eles ficaram livres para mencionar mais de um atributo em ambos 

os casos. As observações feitas pelos provadores puderam ser agrupadas, de acordo 

com a impressão sobre o produto e sobre as partes que o constituem, isto é, a porção 

gelado comestível (denominda "sorvete" pelos provadores) e a porção de cereais em 

barra (denominada "cereal" pelos provadores) individualmente (figura 22). 

Essas observações incluíram os atributos apresentação, aroma, conceito, 

proporção, sabor e textura para a sobremesa láctea como um todo. Os atributos 

sabor e textura também foram descritos pelos provadores para cada porção que 

constitui o produto. 

Entende-se por apresentação, as características relacionadas à aparência do 

produto e de sua embalagem, por conceito a inovação em unir um gelado comestível 



80 

N 

60 

d 
e 40--

o 
b 20 
s 
e 
r O 

v 
a 20 
ç 
õ 
e 40 
s 

60 I 

#,0 
lii 

~~ 

~#' 
'b' 

~o 
~~ 

CIO 

!!J.9 
I'u; 

q~ 

[ IllT1 

83 

A!l ~~ l' 
<ir 6~ ~o 

J9 ,p6 

~~ ,,~ 1f-9 
-.!/J~ ~ ~ç 

~~ ~~ 
-.!/J -.!/J~ 

[JT2 BT3 élT4] 

Figura 22. Número de observações para os atributos mais preferidos (barras dispostas acima do eixo x) 
e menos preferidos (barras dispostas abaixo do eixo x) mencionados pelos provadores, considerados 
todos os tratamentos e períodos de armazenamento estudados para a sobremesa láctea congelada. 

o conceito do produto foi o atributo mais apreciado pelos provadores. Em 

contrapartida, a textura da barra de cereais foi o que mais desagradou. Essas 

observações monstram que, mesmo aprovando um produto diferenciado, o 

consumidor está atento à qualidade sensorial desse alimento. Adicionalmente, como 

a união de texturas diferenciadas é característica marcante do produto desenvolvido, 

foi verificada a necessidade de adequar a textura da porção barra de cereais à 

expectativa dos consumidores. 

Estudo realizado por DEVEREUX et al.(2003) avaliou a aceitabilidade de 

diferentes alimentos adicionados de inulina e foi observado que a textura é mais 

importante que o sabor, na definição da aceitabilidade geral de alimentos com teor 

reduzido de gordura. Por outro lado, em estudo realizado por AIME et aI. (2001), não 

foram observadas diferenças significativas entre a textura e os demais atributos 

sensoriais avaliados, para um sorvete com 10% de gordura láctea e outro com 5% 

de gordura e adição de amido modificado. 

No presente trabalho, não foi observada tendência a diferenças na percepção, 

por parte do consumidor, da textura na porção gelado comestível. Porém, o sabor 

dessa porção desagradou a um número maior de provadores. É interessante 
II 
i 
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No presente trabalho, não foi observada tendência a diferenças na percepção, 

por parte do consumidor, da textura na porção gelado comestível. Porém, o sabor 

dessa porção desagradou a um número maior de provadores. É interessante 

observar que o sabor do produto final foi bastante apreciado pelos provadores, o que 

vai de encontro ao número de citações que preteriram o sabor da porção gelado 

comestível, revelando uma possível contribuição do sabor da barra de cereais para 

melhorar o sabor do produto final. 

O número representativo de citações positivas sobre o conceito do produto 

pode estar relacionado à observação feita por SZCZESNIAK & KAHN (1984), em 

estudo realizado na década de 80, mostrando o potencial sucesso de produtos 

alimentícios que apresentaram ao consumidor a combinação de contrastes de 

texturas. Mais recentemente, SZCZESNIAK (2002) descreveu uma grande aceitação 

por parte dos consumidores que valorizam alimentos produzidos a partir da 

combinação de texturas. Especificamente, a combinação entre a crocância e 

cremosidade foi apontada como aquela que compõe a base de muitas das 

combinações desejáveis entre texturas em alimentos. Adicionalmente, foi observado 

que os contrastes de texturas em um mesmo produto alimentício são mais 

apreciados por adultos do que por crianças (SZCZESNIAK & KAHN, 1984; 

SZCZESNIAK,2002). 

Tendo em vista que a combinação da crocância de uma barra de cereais com a 

cremos idade de um gelado comestível é a principal característica do alimento 

desenvolvido e que adultos participaram da análise sensorial realizada no presente 

trabalho, as observações realizadas por SZCZESNIAK & KAHN (1984) e por 

SZCZESNIAK (2002) podem explicar a elevada aceitação sensorial da sobremesa 

láctea congelada desenvolvida. 
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Os resultados apresentados anteriormente podem ser assim resumidos: 

./ Foi verificada, no presente trabalho, a possibilidade de desenvolver um produto 

alimentício, para consumo em porções individuais, a partir da associação de uma 

barra de cereais a um gelado comestível probiótico ou simbiótico e/ou com teor 

reduzido de gordura láctea . 

./ Com exceção ao tratamento controle (T1), os demais tratamentos avaliados 

apresentaram, ao final do período de 168 dias de armazenamento a -18°C, 

populações de L. acidophilus e B. animalis acima de 7,0 log UFC/g. Essas 

populações garantem, na porção de 50 g de gelado comestível proposta para o 

produto, as populações mínimas de 8 a 9 log UFC por porção diária, exigidas pela 

legislação brasileira vigente (ANVISA, 2008) . 

./ O ingrediente prebiótico inulina, especialmente quando combinado à gordura 

láctea, assim como a utilização de um substituto de gordura à base de proteínas do 

soro de leite favoreceram a viabilidade dos microrganismos probióticos L. acidophilus 

La-5 e B. animalis Bb-12, adicionados à porção gelado comestível do produto estudado . 

./ O período de armazenamento a -18°C foi significativo (p<0,001) para a redução 

das populações dos microrganismos probióticos adicionados à porção gelado 

comestível (L. acidophilus La-5 e B. animalis Bb-12). Apesar da contribuição da 

inulina e do substituto de gordura para a manutenção das populações de ambos os 

microrganismos probióticos durante o período de armazenamento, apenas a 

interação entre o período de armazenamento e a adição do ingrediente prebiótico 

inulina foi significativamente favorável (p<0,001) para a manutenção da viabilidade 

de B. animalis Bb-12 . 

./ A adição e/ou substituição de ingredientes à formulação do gelado comestível 

estudado não interferiu nos parâmetros físico-químicos pH e overrun. Por outro lado, 

para aqueles em que foi verificada diferença significativa, como os parâmetros 

dureza e velocidade de derretimento, tais diferenças não se refletiram na aceitação 

do produto pelo consumidor.Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) 

para a aceitabilidade sensorial entre as quatro formulações da sobremesa láctea 

congelada desenvolvida e o período de armazenamento (7, 28 e 84 dias) não 

interferiu significativamente (p>0,05) sobre a aceitação global do produto. Por outro 

lado, as médias gerais para as notas atribuídas para cada formulação, sempre 

acima de 7 (gostei moderadamente), foram consideradas altas. 
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5. CONCLUSÃO 

o presente trabalho mostrou que a associação de uma barra de cereais a um 

gelado comestível probiótico, com 1,5% de gordura láctea e adicionado de 8% de 

inulina é tecnologicamente viável para disponibilizar ao consumidor uma alternativa 

de alimento funcional simbiótico para consumo em porções individuais. As 

modificações nas características de dureza e de derretimento da porção gelado 

comestível, conseqüentes à adição da inulina e de um substituto de gordura a base 

de proteínas do soro de leite, não interferiram na aceitabilidade sensorial do produto 

final. Entretanto, essas diferenças podem ter contribuído para a melhor avaliação 

sensorial do produto com teor reduzido de gordura adicionado ou não de inulina, 

sendo que a presença de inulina contribuiu para a manutenção da viabilidade de 

Bifidobacterium animalis Bb-12 ao final do período de armazenamento estudado .. 
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