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RESUMO

O sorvete é considerado pela grande maioria dos brasileiros uma sobremesa
saborosa, e agradável. O mercado dos gelados comestíveis vem se especializando,
introduzindo em suas formulações, aditivos que melhorem as suas propriedades. A
adição da enzima β-galactosidase ou lactase e de probióticos podem contribuir para
a melhora da qualidade do sorvete. A lactose, açúcar encontrado no leite, é o
carboidrato responsável pela intolerância aos produtos lácteos em algumas pessoas
que não conseguem realizar a digestão desse açúcar. Essa intolerância deve-se à
deficiência ou ausência da produção da enzima β-galactosidase, responsável pela
hidrólise da lactose no organismo humano. Os probióticos contribuem para a saúde
da microbiota intestinal humana, que pode sofrer variações devido a vários fatores
como uso de antibióticos, estresse e presença de patógenos. No presente trabalho
desenvolveu-se um sorvete de creme com lactose hidrolisada e adição do probiótico
Lactobacillus acidophilus com as seguintes variações: T1- sem adição de cultura
probiótica nem enzima β- galactosidase; T2- com cultura probiótica Lactobacillus
acidophilus sem adição da enzima β- galactosidase e T3- com cultura probiótica
Lactobacillus acidophilus e enzima β- galactosidase. Todas as produções foram
realizadas em triplicata. As análises físico-químicas, (pH e acidez titulável) e
microbiológicas (populações de L. acidophilus La-5) foram realizadas semanalmente
durante 28 dias de armazenamento refrigerado dos sorvetes. As análises de pH
demonstraram diferença significativa (p<0,05) na formulação T2 (com adição de La-5
sem hidrólise) no 14º dia quando comparada com T1 (formulação controle, sem La-5
nem hidrólise) e T3 (com adição de La-5 e hidrólise). T3 apresentou diferença
significativa no 21º dia quando comparada com T1 e T2 (p<0,05). Com relação a
acidez titulável, observou-se diferença significativa para T2 em todos os dias
analisados em comparação com T1 e T3 (p<0,05). A contagem de Lactobacillus
acidophilus La-5 em T3 apresentou diferença significativa somente no 14º dia de
análise da formulação, quando comparada a T2 (p<0,05). Para a formulação T3, a
porcentagem de hidrólise foi de 66% e influenciou estatisticamente a multiplicação
de La-5 somente ao 14º dia. O micro-organismo manteve-se viável durante todo o
período de armazenamento em todas as formulações. Os sorvetes desenvolvidos
podem ser considerados como alimentos probióticos, visto que as populações de L.
acidophillus La-5 mantiveram-se acima de 107 UFC/g durante todo o período de
análise, estando portanto de acordo com a legislação brasileira vigente.
Palavras-chave: Sorvete. Lactose. Intolerância. β-galactosidase. Probiótico.
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ABSTRACT
The ice cream is considered by most Brazilians a tasty, sweet and pleasant. The
market has been specializing ices, introducing in their formulations, additives to
improve their properties. The addition of the enzyme β - galactosidase or lactase and
probiotics can help improve the quality of ice cream. Lactose, the sugar found in milk,
is responsible for carbohydrate dairy intolerance in some people who can not perform
the digestion of the sugar. This intolerance is due to deficiency or absence of the
production of β -galactosidase enzyme responsible for the hydrolysis of lactose in the
human body. Probiotics contribute to the health of the human intestinal microbiota,
which can be varied due to several factors such as antibiotics, stress and the
presence of pathogens. In this work we developed an ice cream with hydrolyzed
lactose and addition of probiotic Lactobacillus acidophilus with the following
variations: T1 - without added probiotic or enzyme β - galactosidase; T2 with
probiotic culture Lactobacillus acidophilus without the addition of β - galactosidase
enzyme and T3 with probiotic Lactobacillus acidophilus and enzyme β –
galactosidase. All productions were performed in triplicate. The physico - chemical
analysis (pH and titratable acidity) and microbiological (populations L. acidophilus La
- 5) were performed weekly during 28 days of refrigerated storage of ice cream. The
pH analyzes showed significant differences (p < 0.05) in the formulation T2 (with
addition of La - 5 without hydrolysis) on day 14th compared with T1 (control
formulation without La - 5 or hydrolysis) and T3 (with added La -5 and hydrolysis). T3
showed a significant difference at day 21th compared with T1 and T2 (p < 0.05) .
With respect to acidity, there was significant difference for T2 in all analyzed days
compared to T1 and T3 (p < 0.05). The count of Lactobacillus acidophilus La - 5 in T3
showed a significant difference only on day 14th for analysis of the formulation when
compared to T2 (p < 0.05) . For the formulation T3, the percentage of hydrolysis was
66 % and statistically influenced the multiplication of La - 5 only day 14th. The
microorganism remained viable throughout the storage period at all formulations. Ice
cream developed can be considered as probiotic foods, since the populations of L.
acidophilus La - 5 remained above 107 CFU / g throughout the period of analysis and
is therefore in accordance with Brazilian law.
Keywords: Ice cream. Lactose intolerance. β – galactosidase. Probiotic.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 HISTÓRIA DO SORVETE
O sorvete cremoso veio aparecer primeiramente na Inglaterra, no
século XVl, onde Carlos l, rei inglês, ganhou de presente de seu cozinheiro um
sorvete cremoso a base de leite. O rei teria apreciado tanto o alimento que chegou a
presentear seu cozinheiro com uma pensão vitalícia, porém, a receita não deveria
nunca ser divulgada permanecendo somente como uma prerrogativa real
(MALANDRIN; PAISANO; COSTA, 2001).
Em 1700, chegou aos Estados Unidos, a primeira máquina para a
fabricação de sorvetes que foi desenvolvida em Nova Jersey, por Nancy Johnson,
que inventou um congelador manual, revestido de gelo, adicionado de sal, onde se
misturava e agitava os ingredientes até o seu congelamento (GOFF, 2001).
Os aprimoramentos foram acontecendo ao longo dos tempos até
chegar as atuais tecnologias de fabricações do sorvete. Dependendo da região onde
era fabricado, o sorvete recebia nomes diferentes. Na Arábia onde eram feitas
caldas geladas, o sorvete recebia a denominação de sharbet e na França de
sorbets. Tais produtos eram semelhantes aos sorvetes produzidos atualmente
(COSTA; LUSTOZA, 1998).
A figura 1 apresenta o modelo da primeira máquina de fabricação de
sorvete (IDFA, 2002)
Figura 1 – Modelo da primeira máquina de fabricação de sorvete.

Fonte: IDFA (2002).
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O surgimento do gelado comestível no Brasil teve início em 1834
com a chegada de um navio ao Rio de Janeiro com 217 toneladas de gelo
compradas por dois comerciantes que fizeram modificações no gelo adicionando
suco de frutas e colocando esta mistura à venda. Em 1941 surgiu a primeira
indústria de sorvetes do país denominada Kibon (COSTA; LUSTOZA, 1998).
Após a fase inicial de fabricação dos sorvetes, na qual os
ingredientes utilizados eram somente gelo e suco de frutas, esses produtos
começaram a se tornar mais elaborados e passaram a conter em suas formulações
leite, creme de leite, açúcar e estabilizantes. Aspectos como textura, cremosidade,
aroma, sabor e cor, são constantemente melhorados e são alvos frequentes de
estudos para aperfeiçoamento de formulações, levando em consideração sempre a
qualidade da matéria-prima e as etapas exigidas para a fabricação do sorvete
(COSTA; LUSTOZA, 1998).
Alguns fatores contribuíram para o desenvolvimento das indústrias
de sorvete mundialmente como: aplicação de refrigeração mecânica, aplicação de
homogeneizador, congeladores, batedeiras, gelo seco, máquinas para envasar os
produtos, ingredientes de melhor qualidade, aprimoramento das tecnologias para
obtenção do sorvete, diminuição do custo operacional devido aos maquinários
implantados, valor nutritivo elevado, melhoria das condições financeiras dos
consumidores, introdução dos congeladores domésticos e por fim a propaganda
(MOSQUIM, 1999).
Observando-se o ponto de vista microbiológico do sorvete, ele é
estável

visto

que

sua

matéria

prima

é

pasteurizada

em

um

binômio

tempo/temperatura que garantem a eliminação de organismos patogênicos
(VARNAM; SUTHERLAND, 1994)
De acordo com Mosquim (1999), os gelados comestíveis são obtidos
através do congelamento, contendo uma mistura básica (leite e/ou derivados,
gorduras,

emulsificantes,

estabilizantes,

açúcares),

sob

agitação

contínua,

pasteurizada, compostos de ingredientes lácteos ou não, com ou sem adição de
outros ingredientes que garantam as condições de conservação do produto.
No entanto, para ser comercializado como sorvete no Brasil, o
produto deve está dentro das normas e padrões da ANVISA, portaria nº 379 de 1999
que define:
gelados comestíveis são produtos alimentícios obtidos a partir de uma emulsão de
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gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros ingredientes e substâncias, ou
de uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes e substâncias que
tenham sido submetidas ao congelamento, em condições tais que garantam a
conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante
a armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 1999).

1.2 COMÉRCIO E CONSUMO DE SORVETE
O sorvete é um alimento consumido em todas as partes do mundo
tendo um destaque para os países de clima quente por possuir características
refrescantes (MADRID, 1995). No Brasil, o consumo anual de sorvete ainda é
pequeno em comparação com países nórdicos, principalmente no inverno onde o
consumo chega a cair cerca 30% (MALANDRIN; PAISANO; COSTA, 2001).
A tendência é aumentar o mercado, visto que o consumo per capita
é de 5,20 litros de sorvete ao ano por pessoa e em 2002 era de 4,04 litros (ABIS,
2010).
Este mercado de gelados comestíveis vem se diversificando e
inovando cada vez mais não só com sabores diferentes, mas com acréscimo de
ingredientes funcionais ou outras substâncias que permitam o consumo de sorvetes
por pessoas que antes não poderiam consumir (ABIS, 2010).
Modificações

na

composição

que

não

descaracterizem

as

propriedades do sorvete, também tem sido realizadas com sucesso, como no caso
de sorvetes light onde o teor de gordura e ou açúcar são reduzidos, visando um
público com restrições na dieta alimentar. Além disso, subprodutos como soro de
leite e seus derivados podem ser utilizados a fim de diminuírem os custos e agregar
algum valor nutricional (COSTA; LUSTOZA 1998).
Características como alta digestibilidade, devido a uma boa
homogeneização quebrando assim as moléculas de gordura, textura leve, sabor
agradável e doce aumenta o aceite do sorvete por pessoas de todas as idades
(GOMES, 2006). Pesquisas ainda demonstram que pessoas com úlceras e gastrites
crônicas se beneficiam do consumo do alimento, pois a baixa temperatura do
alimento leva ao descongestionamento da mucosa gástrica inflamada (GOMES,
2006).
De acordo com a empresa Alkosa, distribuidora de equipamentos e
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produtos para sorveterias no Brasil, o mercado alimentício abrangerá algumas
tendências nos próximos anos: conveniência e saudabilidade, pois o consumidor
contemporâneo está cada vez mais à procura de produtos rápidos, práticos,
saborosos e que façam bem a saúde, havendo assim a necessidade de adequação
da indústria de sorvetes para atender esse público (ALKOSA, 2011).
O leite, ingrediente fundamental e obrigatório para a produção do
sorvete, além de ser rico em nutrientes, permite a inoculação de micro-organismos
benéficos e funcionais a saúde, tornando o alimento mais atrativo para atender as
necessidades do consumidor (MIGUEL; ROSSI, 2003).
Segundo Silvestrini (2011), entre os anos de 2005 e 2010, o
consumo de sorvete aumentou cerca de 54% no Brasil. O aumento do consumo fez
com que a variedade nos sabores também aumentasse para atender um número
maior de pessoas.
Um gelado comestível que no Brasil tem feito sucesso dentro do
mercado são os sorvetes de iogurtes que abrangem o sabor refrescante do sorvete
com os benefícios de um iogurte (MIGUEL; ROSSI, 2003).
A Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvete (ABIS)
realizou um trabalho de conscientização com o público brasileiro visando esclarecer
as propriedades nutricionais do sorvete, afirmando que não trata-se de uma
sobremesa e sim um alimento completo por conter proteínas, açúcares, gordura
animal e ou vegetal, vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, K, cálcio, fósforo e outros
minerais (ABIS, 2010).
O consumo de sorvete no Brasil em 2011, chegou a 1,1 milhões de
litros, alcançando um crescimento de 70,36% em oito anos, mesmo o consumo per
capta ainda sendo baixo (ABIS, 2012).
Segundo a ABIS (2007), se o setor de sorvete conseguir atrativos
que façam a população consumir o produto em épocas de baixa venda, como no
inverno, o crescimento terá maior sucesso com índices mais expressivos de
produção e consumo.
1.3 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
Para a produção do sorvete são utilizados vários ingredientes com
diferentes funções: produtos de origem láctea, açúcar, estabilizante, emulsificante,
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aromatizante e corante, podendo ser acrescido ou não de frutas para diferenciação
de sabor e enriquecimento do produto (SOUZA, 2011a).
Os sólidos não gordurosos do leite exercem a função de formação
de bolhas e conferem o sabor lácteo, interferem no corpo do sorvete e
mastigabilidade. Eles vão favorecer a formação de cristais de gelo pequenos por
obstrução mecânica e devido às propriedades hidrofílicas das proteínas, isso irá
diminuir a sensação de arenosidade encontrada em sorvetes devido a formação de
grandes cristais de gelo (KATO, 2002).
Os açúcares proporcionam o sabor doce que agrada ao paladar,
além de serem essenciais para o ponto de congelamento e textura (KATO, 2002;
MOSQUIM, 1999).
Ao formarem solução com a água presente no sorvete, vão contribuir
para a redução do ponto de congelamento, além do que, os açúcares presentes nos
gelados comestíveis vão aumentar a viscosidade, ajudar na suavidade da textura e
aumentar a taxa de derretimento (GOFF,2001).
Os açúcares que podem ser utilizados em sobremesas geladas são:
sacarose, lactose, maltose, frutose e xarope de milho (KILARA, 1997).
Os estabilizantes garantem a uniformidade e maciez ao corpo do
sorvete prevenindo o crescimento de cristais de gelo, além de aumentar a
viscosidade da calda, melhorar o batimento, evitar a separação do soro, facilitar a
incorporação de ar na massa e melhorar a estabilidade do produto durante o período
de armazenamento. Com o congelamento e descongelamento do produto, a
tendência é formarem-se cristais de gelo que vão proporcionar ao produto aspecto
sensorial desagradável. O estabilizante vem atuar na estabilização do tamanho
desses cristais (KATO, 2002).
Os

emulsificantes

desempenham

o

papel

de

melhorar

a

uniformidade durante o processo de batimento, reduzir o tempo de batimento da
calda, controlar o agrupamento da gordura durante o congelamento, facilitar a
distribuição das bolhas de ar que conferem maior cremosidade ao produto.
Entretanto, seu uso em concentrações muito altas pode resultar em lentidão na taxa
de derretimento do produto, alterando as características desejáveis do produto final.
Os emulsificantes: redução à tensão interfacial, assim o ar pode distribuir-se
uniformemente no sorvete. Sua principal característica em sorvetes é desestabilizar
a membrana dos glóbulos de gordura, conferindo assim uma maior cremosidade ao
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produto (GOFF, 2001).
Os corantes e aromatizantes, por sua vez, são acrescentados para
intensificação da cor e sabor do sorvete, respectivamente (MOSQUIM, 1999).
A composição que proporciona o melhor sabor, ou que agrada mais,
não é algo tido como regra, visto que, as preferências variam de acordo com a
região. Para que um produto de qualidade seja fabricado e agrade ao paladar do
público, são necessários, a escolha de ótimos ingredientes e manipulação adequada
para a produção de qualquer alimento (KATO, 2002).
Com relação a estrutura do sorvete, pode-se dizer que é um colóide
complexo com bolhas de ar, glóbulos de gordura, cristais de gelo, fase aquosa não
congelada; a maioria dos ingredientes estão dissolvidos em uma fase contínua, já o
ar e a gordura em uma fase descontínua (GOFF,2001).
Os processos de fabricação do sorvete seguem resumidamente as
seguintes etapas: preparo da calda (etapa na qual os ingredientes são misturados e
homogeneizados,

visando

a

melhor

dispersão/solubilização

possível

dos

ingredientes, bem como a redução do tamanho dos glóbulos de gordura);
pasteurização (aquecimento da calda a 62°C por 30 minutos para evitar a
multiplicação de contaminantes - essa etapa deve ser realizada sob agitação
constante, evitando, dessa maneira, que a calda seja aquecida de forma desigual;
maturação (etapa na qual ocorre a hidratação das proteínas e estabilizantes)
ocorrerá à uma temperatura entre 30ºC e 37ºC por um período de 4 horas;
batimento e congelamento (etapa na qual ocorre a incorporação de ar ao produto.
Nesta etapa ocorre o congelamento parcial do sorvete, envase (etapa que deve ser
realizada de forma rápida para que não ocorra o aumento da temperatura
provocando o derretimento do sorvete) (OLIVEIRA, 2008). O armazenamento deve
ocorrer à temperatura de pelo menos -18°C. Durante o armazenamento, deve-se
evitar o aumento da temperatura, que resultará no derretimento do sorvete. Tal
processo (descongelamento seguido do congelamento) faz com que sejam formados
grandes cristais de gelo, o que irá conferir ao sorvete a sensação de arenosidade.
Defeitos como sabor rançoso ou coloração desigual, falta de sabor e ausência de
maciez, também podem ocorrer, caso o armazenamento ocorra de forma
inadequada (KATO, 2002).
Com relação a sua estrutura, o sorvete possui forma coloidal
complexa, composta por bolha de ar, cristais de gelo, glóbulos de gordura e uma
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fase aquosa não congelada. Possui ainda duas fases: contínua e descontínua
(GOFF, 2001).
A fase contínua é composta por água onde encontram-se dissolvidos
a maioria dos ingredientes, açúcares, polissacarídeos de alto peso molecular em
uma solução concentrada e congelada. A fase descontínua é formada por ar e
gordura, onde as bolhas de ar estão revestidas por glóbulos de gordura e os
glóbulos por sua vez, encontram-se cobertos por proteínas e emulsificantes (GOFF,
2001).
Cerca de metade do volume do sorvete quando congelado, deve-se
a incorporação de ar (GOFF, 2001).
Um ingrediente fundamental na composição do sorvete é a gordura.
Ela irá atingir o balanceamento da formulação, influenciar na textura quanto à
suavidade, dar sabor, melhorar a textura, auxiliar na estabilidade do creme e
aumentar a viscosidade do produto, além de influenciar na estrutura do ponto final
(MOSQUIM, 1999).
Deve-se observar a relação entre quantidade de gordura e custo
final do produto, para que não ocorra um encarecimento do produto final (GOFF,
2001).
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2 LACTOSE
O leite é um dos alimentos mais completos por possuir em sua
composição proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e açúcares, elementos esses
que são indispensáveis a uma boa saúde (PEREIRA et al., 2012).
A lactose é um dissacarídeo encontrado no leite. Quando ingerido,
esse carboidrato é hidrolisado em glicose e galactose, sendo assim absorvido pelo
organismo (VOET, 2008). Ela é absorvida pelo organismo logo após sua hidrólise
realizada por uma enzima denominada β galactosidase ou simplesmente lactase
que atua no intestino delgado, mais especificamente no jejuno, quebrando a
molécula de lactose em glicose e galactose, sendo assim possível a absorção pelo
intestino do indivíduo (FERREIRA, 1997).
O açúcar possui duas formas e propriedades distintas: α hidratada e
β anidra, onde em solução, uma forma se transforma na outra visando buscar o
equilíbrio, como está representado na figura 2 (PEREIRA, et al., 2012)
Figura 2 – Estrutura química dos isômeros da lactose.

Fonte: Pereira, et al. (2012).

A lactose possui baixa solubilidade e doçura. Porém, quando
hidrolisada, sua solubilidade e doçura aumentam. Aproveitando o aumento da
doçura devido à sua hidrólise, pode-se acrescentar uma quantidade menor de
sacarose para adoçar alguns alimentos, o que contribui positivamente para a
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qualidade do produto final (VOET, 2008).
Algumas pessoas apresentam dificuldades para digerir a lactose,
presente no leite e seus derivados. A pressão osmótica do intestino aumenta
retirando uma boa quantidade de água dos tecidos vizinhos e enviando a lactose
para o intestino grosso, onde posteriormente ela é fermentada por grupos
microbianos que produzem gases e água ou ainda é hidrolisada por bactérias de
ácidos orgânicos de cadeia curta. Esse processo vem ocasionar gases, inchaço na
barriga, desconforto abdominal, diarréia para a pessoa intolerante ao açúcar
(FERREIRA, 1997; BARBOSA; ANDREAZZI , 2009). A intensidade desses sintomas
pode variar de pessoa para pessoa de acordo com os níveis da deficiência do
organismo em produzir a enzima lactase (FERREIRA, 1997).
Assim, a deficiência na produção da enzima ou até mesmo sua
ausência em casos extremos, faz com que tais pessoas não possam consumir
alimentos que possuam lactose em sua composição (VOET, 2008). Estima-se que
cerca de 75% da população adulta mundial possui algum tipo de intolerância à
lactose, sendo ela classificada em níveis diferentes: congênita, primária ou genética,
secundária ou adquirida e ontogenética (GASPARIN et al., 2010).
A classificação mais comum de intolerância à lactose é a deficiência
primária conhecida como hipolactasia adulta. Esse tipo de intolerância possui origem
hereditária, ocorrendo desde a infância, devido a baixas concentrações ou ausência
definitiva da enzima. A deficiência secundária vem se tornando cada vez mais
comum nos últimos anos, sendo provocada por alterações nas células intestinais
produtoras de lactase, seja por processos cirúrgicos ou por alguns tipos de doenças,
como a gastroenterite (GONZÁLEZ, 2007).
O terceiro tipo de intolerância existente é raro, sendo conhecida
como intolerância congênita. Tal tipo pode ser observado em bebês recém-nascidos,
já na primeira ou segunda vez que eles ingerem leite (GASPARIN et al., 2010).
Quando ocorre esse tipo de intolerância, deve haver um maior cuidado devido à
desidratação ocorrida pelo quadro de diarréia (BERNE, 2004). O quarto tipo de
intolerância é a ontogenética, caracterizada pelo indivíduo apresentar-se como um
mau absorvedor da lactose. Ocorre normalmente em torno do 2º ao 5º ano de idade
e em alguns casos na vida adulta. Destaca-se nessa intolerância, o fato de algumas
crianças alegarem não gostar de leite. Dessa forma, seus sintomas só aparecem
sutilmente, sendo necessária uma investigação detalhada para confirmação do

18
problema (GASPARIN et al., 2010).
De acordo com estudo realizado no Brasil, utilizando uma
sobrecarga de lactose, cerca de 50 gramas por dia, com vários indivíduos, 70%
deles apresentaram algum grau de intolerância a lactose com sintomas clínicos
como diarréia, dores abdominais e flatulência (MONDINI; MONTEIRO, 1994).
Na população negra, a intolerância ocorre com mais freqüência
(VOGEL, 2000). Entre a sociedade asiática, a intolerância entre adultos é quase que
total, ao contrário do norte da Europa onde a maioria dos adultos são tolerantes
(BERNE, 2004).
Segundo Vogel (2000), a lactose da dieta, aumenta a absorção do
cálcio, quando este é ingerido através do leite e seus derivados,sendo necessária a
ingestão da enzima lactase juntamente com o leite e seus derivados em indivíduos
intolerantes, para que ocorra a hidrólise do carboidrato e posterior absorção do
cálcio. Vale destacar que a absorção do cálcio se dá devido a fermentação da
lactose, com conseqüente diminuição do pH, essencial para a absorção deste
mineral tão importante para a formação e manutenção dos ossos evitando algumas
doenças que estão ligadas a falta do mineral. Existem outras maneiras de ingestão
de cálcio como, por exemplo, com o consumo de verduras com folhas verde escuras
como brócolis e couve, porém a quantidade e biodisponibilidade do cálcio nesses
alimentos é menor quando comparadas ao leite e seus derivados (WEAVER;
HEANEY, 2006).
A lactose possui destaque na indústria alimentícia, na produção de
queijos e iogurtes, bem como na produção de outros alimentos não lácteos e
também na indústria farmacêutica na produção de cápsulas e comprimidos como
excipientes (ORDOÑEZ, 2005).
São encontrados nos mercados produtos com teor reduzido de
lactose ou totalmente isentos do carboidrato para o consumo de pessoas
intolerantes, porém o público que consome os produtos com lactose hidrolisada não
restringe-se apenas aos portadores de alguma intolerância ao carboidrato, de forma
geral agrada ao paladar de todos por serem mais adocicados sendo assim,
consumidos pela população que não possuem a deficiência da enzima. Dentre
esses produtos destacam-se os lácteos fermentados, queijos duros, doces de leite
com lactase e alguns tipos de leite com teor reduzido de lactose (PEREIRA et al.,
2012).
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Esses produtos acabam adquirindo características que podem ser
favoráveis, por exemplo, o iogurte, quando utilizada a lactase em seu processo de
fabricação, adquire um sabor menos ácido, mais doce e suave. O doce de leite,
quando acrescido da lactase no processo de fabricação, evita a cristalização da
lactose evitando a arenosidade indesejada ao doce, favorece o escurecimento
devido a reação de Maillard, tornando suas característica mais apreciáveis ao
consumidor (LONGO, 2006).
Além dos produtos com a lactose hidrolisada, já existem a lactase
em cápsula e na forma líquida para minimizar os efeitos da intolerância (PRAY,
2000).
2.1 HIDRÓLISE DA LACTOSE
A β-galactosidase, ou simplesmente lactase, está presente em
plantas, leveduras, bactérias e na maioria dos mamíferos (SANTIAGO et al.,2004).
O interesse comercial desta enzima tornou-se mais elevado durante os anos
sessenta, devido ao crescimento do comércio de produtos lácteos (MAHONEY,
1997). Importante na indústria alimentícia, a lactase tem papel de destaque na
fabricação de alimentos derivados de leite, uma vez que essa enzima hidrolisa a
lactose em dois monossacarídeos (SANTIAGO et al., 2004). A hidrólise da lactose
pode ser realizada de 2 formas distintas: hidrólise ácida e hidrólise enzimática. Os
dois tipos envolvem características próprias. A hidrólise ácida necessita de alta
temperatura (150°C) e pH ácido (1,2) durante 3 minutos.Nessas condições, obtémse 80% de hidrólise (DEBOER, 1981). Já a hidrólise enzimática apresenta
exigências mais simples, sendo necessária, contudo, a introdução de mais uma
etapa para a separação dos produtos formados. Fatores como pH, temperatura,
pressão, concentração e reagentes e produtos podem influenciar na hidrólise da
lactose (VOET, 2008).
Por envolver ácidos fortes na hidrólise ácida, seu uso na indústria de
alimentos acaba ficando restrito visto que, o uso de catalisadores ácidos deixam os
sabores e cores alterados, acarretando escurecimentos, produção de subprodutos
indesejáveis e desnaturação de proteínas (SANTIAGO et al., 2004).
O método enzimático envolve a enzima β- galactosidase, a qual vem
promover a desdobra da lactose em glicose e galactose. Por possuir meios mais
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brandos de temperatura e pH, os riscos de alterações no produto final são bem
menores (SANTIAGO et al., 2004).
Com o aumento do número de pessoas intolerantes à lactose, a
demanda pela produção de alimentos com baixo teor de lactose ou com lactose
hidrolisada apresenta crescimento ao longo dos anos. Alimentos como doce de leite,
iogurtes e sobremesas lácteas já estão sendo fabricados com o auxílio da enzima βgalactosidase. Após a realização da hidrólise da lactose, a solubilidade e
digestibilidade do leite e derivados tornam-se próprios para o consumo entre
pessoas intolerantes ou sensíveis ao carboidrato. Por hidrolisar a lactose, a βgalactosidase previne a cristalização desse açúcar, que forma cristais, em produtos
lácteos como doce de leite, sorvetes e leite condensado. Em sorvetes, além de evitar
a formação de cristais de lactose, contribui para aumentar a cremosidade do produto
(SANTIAGO et al., 2004). No doce de leite, a enzima diminui a sensação de
arenosidade decorrente da cristalização da lactose (KLEIN, 2010).
A melhoria sensorial deve-se a redução da concentração da lactose
em níveis aceitáveis e o aumento da concentração da glicose e galactose, açúcares
esses que possuem propriedades mais solúveis portanto menos propensos a
cristalização (ZADOW, 1993). Outra vantagem na utilização da enzima lactase
ocorre após sua adição em iogurtes: a hidrólise resultante de sua ação pode
fornecer substratos para a multiplicação das culturas de Streptococcus thermophilus
e Lactobacillus bulgaricus, utilizadas na fabricação desses produtos (GISTBROCADES, 2004). A fermentação ocorre de forma mais rápida, pois os
monossacarídeos resultantes são mais facilmente utilizáveis pelas bactérias lácteas.
Por adquirir uma doçura maior devido ao desdobramento da molécula, pode-se
acrescentar uma quantidade menor de açúcar no iogurte diminuindo suas calorias
(ZADOW, 1993).
Em queijos maturados, a enzima proporciona um menor tempo de
maturação. Já em queijos como o Minas frescal, que é muito consumido no Brasil, já
é possível a adição da β-galactosidase em sua composição juntamente com
probióticos para que ocorra a quebra da lactose, possibilitando seu consumo por
pessoas intolerantes, além de atender à demanda por alimentos saudáveis
(SANTIAGO, 2004).
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3 ALIMENTOS FUNCIONAIS E PROBIÓTICOS
Alimentos que auxiliem na melhoria da saúde e por consequência na
qualidade de vida estão sendo cada vez mais procurados. Pesquisas demonstram
que bons hábitos alimentares podem reduzir o risco de aparecimento de doenças
cardiovasculares, cerebrais, câncer, entre outras (MORAES; COLLA, 2006).
Com a preocupação em reduzir custos com medicamentos e
aumentar a utilização de alimentos, surgiu pela primeira vez, o termo alimento
funcional. Esse termo foi utilizado no Japão, um país que se preocupa com a
qualidade de vida e tem a expectativa de vida alta (ROBERFROID, 2002).
Os alimentos funcionais são alimentos modificados, semelhantes
aos alimentos convencionais, que além de promoverem funções nutricionais básicas,
exercem efeitos benéficos à saúde do hospedeiro, úteis na manutenção de uma boa
saúde física e mental, podendo auxiliar na redução do risco de doenças crônicodegenerativas (BERGAMINI et al., 2005; MICHIDA et al., 2006).
Os alimentos que possuem em sua composição micro-organismos
probióticos são caracterizados como funcionais. Existem várias definições para o
termo probióticos, entretanto, a aceita atualmente internacionalmente é que
probióticos são micro-organismos vivos, administrados em quantidades adequadas,
que conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF UNITED NATIONS; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001;
SANDERS, 2003).
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a
quantidade mínima viável para os probióticos deve estar situada na faixa de 108 a
109 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) na recomendação diária do produto
pronto para o consumo, conforme indicação do fabricante (ANVISA, 2008).
Bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium
são mais frequentemente empregadas como probióticos em alimentos, uma vez que
elas têm sido isoladas de todas as porções do trato gastrintestinal do humano
saudável (CHARTERIS et al., 1998; BIELECKA, BIEDRZYCKA, MAJKOWSKA et al.,
2002).
Vários efeitos positivos à saúde do humano são atribuídos ao uso
contínuo de probióticos, como estimulação do sistema imune, controle da microbiota
intestinal após o uso de medicamentos como antibióticos, resistência contra a
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colonização por patógenos, promoção da digestão da lactose, alívio nos casos de
constipações, maior absorção de minerais e vitaminas (SAAD, 2006).
Utilizado também em casos de diarréia aguda infecciosa para o
tratamento e prevenção (ISOLAURI, 2003; CANANI et al., 2007). Ao realizar-se
ensaios terapêuticos, verificou-se diferenças significativas entre os grupos que
consumiram probióticos e os grupos que não consumiram com relação a duração e
intensidade da diarréia, ao número de dias de internamento e dos dias em que os
vírus são eliminados no caso da diarréia e rotavírus (ROLFE, 2000; JUNTUNEN, et
al., 2001; PANT et al., 2007).
Os probióticos podem atuar de três formas distintas no organismo:
provocando uma supressão em micro-organismos patógenos no trato intestinal
através da produção de substancias antibacterianas como, por exemplo, peróxido de
hidrogênio, ácido lático, bacteriocinas, ácido lático e acético. Além disso, vão
competir por nutrientes e sítios de adesão no epitélio intestinal (ROY, 2005; SAAD,
2006). Alterando o metabolismo microbiano do trato intestinal pelo aumento da
atividade enzimática e por fim, a última forma, através do estimulo da imunidade do
hospedeiro com o aumento dos níveis de anticorpos e o aumento da atividade dos
macrófagos (SAAD, 2006).
O aumento da expectativa de vida vem fazendo com que as pessoas
procurem melhorar também sua qualidade. Concomitantemente, o mercado
alimentício vem investindo em novos alimentos com propriedades funcionais, que de
algum modo façam bem a saúde (KOMATSU, 2008).
Sanders (1998), enumerou seis fatores que causam a procura pelo
aumento do consumo de alimentos funcionais: prevenção de doenças, diminuição
dos custos médicos, uma vez que se previne as doenças, não há a necessidade de
tratamento, educação alimentar, os consumidores estão mais cientes sobre a
relação entre a saúde e os alimentos, redução de envelhecimento e cientificamente
tem sido cada vez mais comprovado a eficácia dos alimentos funcionais.
A maior parte dos produtos funcionais encontrados no mercado, são
os alimentos lácteos como iogurtes e leites fermentados devido as condições
favoráveis para multiplicação e sobrevivência dos micro-organismos apesar de
serem mantidos sobre refrigeração e possuírem uma vida de prateleira curta (AKIN,
2005; DING; SHAH, 2008; RAVULA; SHAH, 2000).
Apesar dos iogurtes e leites fermentados serem os principais
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produtos encontrados com micro-organismos probióticos, o aumento na demanda de
produtos funcionais trás inovações para o mercado que vem investindo em sorvetes,
queijos, mousse, sucos e outros alimentos, todos com a utilização de probióticos em
suas formulações (AKIN, 2005; DING; SHAH, 2008; RAVULA; SHAH, 2000).
Visando

uma

melhor

compreensão

do

rótulo

funcional

e

embasamento científico sobre a afirmação alimento funcional ou de saúde, a
ANVISA, na Resolução nº 18 de 1999, estabeleceu normas a serem seguidas em
um processo contínuo, onde os fabricantes somente poderão utilizar esse rótulo
após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 1999).
Dentro dos alimentos funcionais, pode-se citar os probióticos, que
para possuírem essa alegação devem contribuir para o equilíbrio da flora intestinal.
Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida
saudáveis. São listados como probióticos pela ANVISA os seguintes microorganismos: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei shirota, Lactobacillus
casei variedade rhamnosus, Lactobacillus casei variedade defensis, Lactobacillus
paracasei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium animallis
(incluindo a subespécie B. lactis), Bifidobacterium longum e Enterococcus faecium
(ANVISA, 2005).
Dentre os alimentos inovadores com propriedades funcionais, o
sorvete tem um grande potencial devido às temperaturas elevadas em um país como
o Brasil, porém aspectos característicos do sorvete como sabor, textura, devem ser
preservados e ao final, o número de probióticos existente deve estar dentro dos
padrões exigidos pela ANVISA (SOUZA et al., 2011b).
Outro aspecto que deve ser levado em consideração para a
viabilidade das colônias de bactérias probióticas é o tempo de estocagem. Análises
realizadas por outros pesquisadores já mostraram uma certa alternância nesse
período, podendo se manter estável até 60 dias dependendo da cultura utilizada
(ROSSI; MIGUEL, 2003). Tais produtos devem manter suas características
sensoriais e físico-químicas ao longo do armazenamento (MOSQUIM, 1999). Em
estudo desenvolvido por SOUZA et al. (2011b), observou-se que a introdução do
micro-organismo probiótico Lactobacillus casei em sorvete não alterou suas
características sensoriais e microbiológicas, quando comparado a um sorvete
convencional durante 60 dias de armazenamento a - 25°C.
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3.1 Lactobacillus e Bifdobacterium
Existem alguns micro-organismos que se destacam na microbiota
intestinal, dentre eles os Bifidobacterium, Bacteroides, Eubacterium e em menor
número os Streptococcus, Clostridium e Lactobacillus (HOLZAPFEL; SCHILLINGER,
2002).
Bifdobacterium e Lactobacillus são as bactérias mais utilizadas
tratando-se de probióticos e alimentos lácteos por terem comprovadamente sua
eficácia e serem encontradas naturalmente no cólon e no íleo do trato
gastrointestinal (BIELECKA; BIEDRZICKA; MAJKOWSKA, 2002).
Alguns tipos de queijo possuem em suas formulações cepas de
Lactobacillus e Bifdobacterium, entre eles: Cheddar (GARDINER et al., 1998),
Gouda (GOMES; MALCATA, 1998), Cottage (BLANCHETTE et al., 1996), entre
outros.
Os lactobacilos são Gram-positivos que conseguem sobreviver na
presença de pouco oxigênio e se enquadram no grupo das bactérias láticas. Esses
micro-organismos obtêm energia através do metabolismo fermentativo sendo o
produto final como resultado da degradação dos carboidratos, o ácido lático
(GOMES; MALCATA, 1999).
Esses micro-organismos podem vir a colaborar na digestão da
lactose em pessoas que possuam algum tipo de intolerância minimizando a
constipação e a diarréia ( NOVIK et al., 2006).
Ao se descrever as bifdobactérias, pode-se afirmar que são microorganismos gram-positivos, anaeróbias,crescem em um pH entre 4,5 – 8,5, seu local
preferido para colonização é o cólon (ROKKA; RANTAMAKI, 2010). Sua temperatura
ótima de crescimento está entre 37ºC a 41ºC, se ultrapassado a temperatura
chegando a 45ºC, seu crescimento é inibido, assim como se o pH for inferior a 4,5
ou superior a 8,5 (BARBOSA et al., 2001).
Não possuem flagelos, não formam esporos, não produzem
bacteriocinas. Sua morfologia pode possuir formas diferentes como bacilos curtos,
curvados e bifurcados em forma de Y (SGORBATI et al., 1995).
Esses micro-organismos tem seu desenvolvimento mais elevado em
meio sintético ao em vez de leite, porém, além desses meio serem caros, podem
fornecer sabores desagradáveis nos produtos finais. Sendo assim, a adição de
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fontes de nitrogênio ou de outras substancia que venham reduzir o potencial redox
do meio, bem como a seleção de linhagens menos exigentes podem vir a superar
esses problemas de desenvolvimento ao meio lático tornando possível sua utilização
em grandes escalas (GOMES, MALCATA, 1999).
São conhecidas como bifdobactérias 29 espécies, mas nem todas
são classificadas como probióticas (SHAH, 2007).
As bifdobactérias possuem características que favorecem alguns
pontos da saúde do consumidor como: estimular o sistema imunológico, produzir
vitamina B, inibir o crescimento de micro-organismos patógenos, diminuírem a
concentração de colesterol e amônia no sangue, reestabelecer a microbióta
intestinal após o uso de antibióticos (MANNING; GIBSON, 2004).
3.2 Lactobacillus Acidophilus
Diversos pesquisadores afirmam que o Lactobacillus acidophilus é o
micro-organismo mais indicado como probiótico se for comparado a outras espécies
de Lactobacillus, uma vez que ele consegue se aderir ao epitélio intestinal e
sobrevier ao suco gástrico. Trata-se de um micro-organismo Gram-positivo, em
forma de bacilo, com extremidades arredondadas, podendo ser encontrado como
células livres ou aos pares em cadeias curtas, além do que, produz bacteriocina com
atividade de amplo espectro (GARCIA et al., 2006). São incapazes de formar
esporos, não possuem flagelos, anaeróbios, tendo uma temperatura ótima de
crescimento entre 37 e 42ºC (GOMES; MALCATA, 1999).
As cepas do Lactobacillus acidophilus produzem ácido fólico,
niacina, tiamina, riboflavina e vitamina k, porém, o produto do seu metabolismo
principal é o ácido lático (SHAH, 2007).
Por possuir meios de crescimentos complexos, a temperatura de
incubação e a atmosfera gasosa, devem ser bem definidas para um representativo
crescimento. O meio utilizado para seu crescimento e manutenção deve conter:
várias

vitaminas

do

complexo

B,

minerais,

ácidos

graxos,

carboidratos

fermentescíveis, aminoácidos e ácidos nucléicos (TRABULSI, ATERHUM, 2004).
Sua viabilidade pode ser melhorada nos produtos onde fazem parte
da fabricação através da seleção das cepas adequadas e resistentes a acidez
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estomacal e a bile, adaptação ao estresse, incorporação de peptídeos e
aminoácidos (GOMES; MALCATA, 1999).
O uso de probióticos, vêem aumentando cada vez mais, substituindo
os antibióticos adicionados as rações para controle de doenças (PARDO; REIS,
2008).
Ao utilizarem-se probióticos na alimentação dos animais, são
produzidas bacteriocinas, que são substâncias produzidas por diferentes bactérias
probióticas e que atuam como barreiras antimicrobianas, reduzindo os microorganismos patógenos, melhora da digestibilidade e melhora do sistema imunológico
(NOGUEIRA, 2011).
Por possuir características favoráveis á sua sobrevivência e
multiplicação em alimentos como: ser pouco afetado pela salinidade do meio, tolerar
valores baixos de pH, ser microaeróbio, o Lactobacillus acidophilus é um dos
probióticos mais utilizados na fabricação de alimentos (SALMINEN; VON
WRIGHT,1993).
Quando utilizado o Lactobacillus acidophilus juntamente com outro
probiótico e um prebiótico, a sobrevivência dos micro-organismos pode ser
favorecida.

Um

exemplo

foi

a

junção

do

Lactobacillus

acidophilus

com

Bifdobacterium lactis e inulina em sorvetes. A inulina estimulou o crescimento dos
micro-organismos no produto (AKIN, 2005).
Os micro-organismos probióticos podem ser adicionados ao sorvete
através de inoculação ou sob a forma de iogurte congelado (LEANDRO, 2006).
Estudos realizados demonstram que o sorvete que teve em sua
formulação Lactobacillus acidophilus, pode ser armazenado por até 60 dias, a uma
temperatura de -25ºC, sem alteração nas suas características sensoriais e
microbiológicas (ANDRIGHETTO; GOMES, 2003).
Pesquisas

demonstram

que

o

consumo

de

sorvete

com

Lactobacillus acidophilus durante 10 dias, pode reduzir os níveis salivares que estão
relacionados às bactérias que provocam cárie (ÇAGLAR, 2007).
O uso do Lactobacillus acidophilus em iogurtes pode atuar como
agente profilático na redução da reincidência de doenças como candidíase vaginal
(ANTUNES et al., 2007).
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4 OBJETIVO
4.1 OBJETIVO GERAL
Desenvolver um sorvete com lactose hidrolisada adicionado da
cultura probiótica de Lactobacillus acidophilus La-5.
4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Avaliar o efeito da hidrólise da lactose sobre as características físicoquímicas dos produtos desenvolvidos, comparando-os com o sorvete controle (sem
hidrólise).
Verificar o efeito da hidrólise da lactose sobre as populações do
probiótico.
Avaliar a viabilidade do

probiótico Lactobacillus acidophilus La-5

durante a vida de prateleira das diferentes formulações de sorvetes desenvolvidas.
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5 MATERIAL E MÉTODOS
5.1 INGREDIENTES E FABRICAÇÃO DO SORVETE
Para as produções das diferentes formulações de sorvetes foram
utilizados os seguintes ingredientes: leite integral UHT (Frimesa, Capanema, Brasil),
açúcar refinado (União, São Paulo, Brasil), creme de leite UHT (Nestlé, Araçatuba,
Brasil), leite condensado (Nestlé, Carazinho, Brasil), emulsificante Emustab (Duas
Rodas Industrial Ltda, Jaraguá do Sul, Brasil), estabilizante (Duas Rodas Industrial
Ltda, Jaraguá do Sul, Brasil), enzima β-galactosidase Maxilactis (DSM, São Paulo,
Brasil), aroma de baunilha (Mix, São Bernardo do Campo, Brasil) e cultura probiótica
de Lactobacillus acidophilus (Christian Hansen, Hoersholm, Dinamarca), nas
quantidades indicadas na tabela 1.
Tabela 1 – Ingredientes para formulações realizadas.
Ingredientes
Quantidade
Leite UHT
6 litros
Açúcar
1.300 gramas
Creme de leite
800 gramas
Leite condensado
1.580 gramas
Emulsificante
100 gramas
Estabilizante
100 gramas
Aroma de baunilha
15 ml
Lactobacillus acidophilus La-5
4 gramas
Enzima β-galactosidase
4 ml

T1
X
X
X
X
X
X
X
_
_

T2
X
X
X
X
X
X
X
X
_

T3
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x = Presença. – = Ausência.

Foram produzidas três formulações de sorvete de acordo com as
variáveis apresentadas na Tabela 2. Todas as formulações foram produzidas em
triplicata. Os produtos foram obtidos de acordo com as etapas descritas na figura 3.
Tabela 2 – Variáveis empregadas na fabricação dos sorvetes.
Sorvetes
Cultura probiótica*
Hidrólise da Lactose**
T1***
T2
+
T3
+
+
+ = Presença. – = Ausência.
* Cultura probiótica: Lactobacillus acidophilus (La-5, Christian Hansen, Hoersholm, Dinamarca).
** Enzima Maxilactis (DSM, São Paulo, Brasil).
*** T1: formulação controle.
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Figura 3 – Fluxograma para fabricação dos sorvetes.
Pesagem dos ingredientes

↓
Preparo da calda
(mistura)

↓
Mistura
(em liquidificador industrial)

↓
Pasteurização
(63°C/30 minutos)

↓
Resfriamento e maturação
(4°C)

↓
Adição da lactase e da cultura probiótica
(de acordo com a Tabela 2)

↓
Batimento
(em sorveteira)

↓
Envase
(em potes de polipropileno próprios para sorvete)

↓
Armazenamento
(-18°C)

Para o desenvolvimento da formulação com hidrólise, esperou-se a
calda obter a temperatura de 37ºC e adicionou-se a enzima. O tempo de ação foi de
4 horas de acordo com Campos et al. (2009).
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5.2 PERÍDO DE ARMAZANAMENTO E AMOSTRAGEM
As formulações desenvolvidas foram armazenadas e congeladas em
freezer a -18°C por um período de 28 dias para realização das análises. Durante
esse período, foram realizadas análises microbiológicas e físico-químicas,
semanalmente iniciando-se após o 7º dia de congelamento, visto que no primeiro dia
de armazenamento o produto ainda não estava totalmente congelado para as
análises.
5.3 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
5.3.1 Avaliação das populações de Lactobacillus acidophilus La-5
Decorridos os tempos de armazenamento descritos no item 6,
porções de 25 gramas de sorvete foram homogeneizadas com 225 mL de água
peptonada 0,1% (diluição 10-1), utilizando-se um “Bag Mixer” (Interscience, St. Nom,
França). Diluições decimais subsequentes foram preparadas, utilizando-se o mesmo
diluente. Para a quantificação da cultura probiótica Lactobacillus acidophilus La-5,
alíquotas de 1 mL de cada diluição das amostras foram transferidas para placas de
Petri estéreis. Em seguida, foi adicionado ágar DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS),
fundido e resfriado a 45°C (INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 1995). As
análises foram realizadas em duplicatas.
5.4 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
Decorridos os tempos de armazenamento descritos no item 6, foram
realizadas as seguintes análises físico-químicas, em triplicata:


acidez livre titulável (AOAC, 2003).



pH, em pHmetro, modelo Tec 3MP (Tecnal, Piracicaba, Brasil).

5.5 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL
As determinações de umidade, proteínas, lipídios e cinzas foram
realizadas para todas as formulações de sorvetes produzidas, de acordo com
metodologia preconizada pela Association of Official Agricultural Chemists (AOAC,
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1995). O teor de carboidrato foi calculado por diferença. Todas as análises foram
realizadas em triplicata.
5.6 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE
A determinação da concentração de glicose foi realizada para
formulação T3 (adição de Lactobacillus acidophilus La-5 + hidrólise da lactose), pelo
método glicose-oxidase, utilizando-se o kit glicose PP (Gold Analisa Diagnóstica
Ltda, Belo Horizonte, Brasil). A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 505
nm. Os resultados foram calculados em mg/dL de glicose e expressos em
porcentagem (CAMPOS et al., 2009).
5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A comparação dos resultados obtidos após a realização das análises
entre os diferentes tratamentos propostos foi realizada através de Análise de
Variância (ANOVA). Previamente a realização da análise de variância, foi avaliada a
normalidade dos resultados, através do teste de Shapiro-Wilks, adotando-se um
valor de α de 0,05. Da mesma forma, foi analisada a homogeneidade de variâncias
entre os diferentes tratamentos, através do teste de Brown-Forsythe, com α de 0,05.
Após a aplicação dos testes citados e a realização da ANOVA, foram utilizados
testes para observação dos contrastes entre as médias (quando a análise de
variância for significativa) (BOWER, 1998a; BOWER, 1998b; CALLEGARI-JAQUES,
2003).
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 POPULAÇÕES DE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
Os resultados obtidos para as populações de Lactobacillus
acidophilus La-5 para as formulações T2 e T3 são apresentados na tabela 3. No 14º
dia de armazenamento T3 apresentou populações de Lactobacillus acidophillus La-5
superiores quando comparadas com T2.
Tabela 3 – Populações de Lactobacillus acidophilus La-5 (média ± desvio-padrão)
obtidas para os sorvetes T2 (adição de L. acidophilus sem hidrólise da lactose) e T3
(adição de L. acidophilus e hidrólise da lactose), após 7, 14, 21 e 28 dias de
armazenamento a -18°C.
Populações de Lactobacillus acidophilus La-5 (log UFC/g)
Sorvetes
Tempo
(dias)

T2

T3

7

7,36±0,11Aa

7,61±0,17Aa

14

7,39±0,18Aa

8,13±0,06Bb

21

7,51±0,44Aa

7,57±0,13Aa

28

7,71±0,24Aa

7,67±0,30Aa

A,B

: letras maiúsculas sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre
os diferentes sorvetes estudados para o mesmo período de armazenamento.
a,b
: letras minúsculas sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre
os diferentes períodos de armazenamento para cada sorvete estudado.

Shah (2000), afirmou que a variação da viabilidade probiótica, bem
como as diferenças comportamentais dos micro-organismos devem-se a fatores
como pH, acidez, presença de outras bactérias e disponibilidade de oxigênio
dissolvidos no leite. No entanto, tais fatores não afetaram a viabilidade de La-5 o
presente trabalho.
Ambas as formulações apresentaram populações dentro dos
padrões exigidos pela legislação brasileira para serem considerados alimentos
probióticos, (contagem de micro-organismos probióticos devem estar entre 108 e 109
UFC após o produto pronto para o consumo) (ANIVISA, 2008).
Para a formulação T2, as populações de Lactobacillus acidophilus
La-5, não apresentaram diferenças significativas (p<0,05), ao longo armazenamento.
Para T3 o mesmo comportamento foi observado, no entanto, ao 14º
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dia de armazenamento, as populações de La-5 foram significativamente superiores,
em comparação a T2 (p<0,05).
Por ocorrerem injúrias nos micro-organismos durante os processos
de aeração e congelamento, a população de probióticos podem sofrer danos e por
consequência uma redução de micro-organismos de até 1 log UFC/g (CRUZ, et al.,
2011). Porém, ao se observar os dados da tabela 3, nota-se que as populações de
Lactobacillus acidophilus La-5, não apresentaram redução significativa em suas
populações durante o período de armazenamento (28 dias).
Resultados positivos com o uso de cepas probióticas já foram
relatados por outros autores que fizeram uso de micro-organismos em sorvetes e
sobremesas lácteas congeladas durante o período de armazenamento. FavaroTrindade et al. (2007), desenvolveram sorvete fermentado de cajá, onde foram
utilizados Lactobacillus acidophilus 74-2, Lactobacillus acidophilus Lac 4 e culturas
starter. Foi observado que a viabilidade apresentadas pelos probióticos estava acima
de 6 log UFC/g durante um período de armazenamento de 105 dias em uma
temperatura de -18ºC.
Turgut; Cakmaci (2009) investigaram alguns tipos de probióticos na
produção de sorvete. Para isso foram utilizados diferentes concentrações de creme (
5% e 10%) e diferentes cepas de bactérias probióticas entre elas Lactobacillus
acidophilus e Bifdobacterium bifdum, que permaneceram viáveis, com populações
acima de 106 UFC/g durante 90 dias de armazenamento.
Trabalhos realizados por Favaro-Trindade et al. (2006), Kailasapathy
e Sultana (2003), Miguel e Rossi (2003) e Haynes e Playne (2002), também
demonstraram a viabilidade do uso de cepas probióticas em sorvetes.
Favaro-Trindade

et

al.

(2006),

desenvolveu

um

sorvetes

fermentados de acerola e cajá. Foram realizadas 6 amostras com acerola e 12 com
cajá. A autora utilizou cepas de Lactobacillus acidophillus e Bifdobaterium e
observou viabilidade da utilização dos micro-organismos inoculados no sorvete
durante a vida de prateleira.
Miguel Rossi (2003) utilizou um misto de diferentes cultivos:
Enterococcus faecium + Lactobacillus jugurti e Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus + Streptococcus thermophillus. O autor verificou que todos os sorvetes
desenvolvidos podem ser considerados como um alimento satisfatório para a
inoculação de bactérias convencionais e probióticas.
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Kailasapathy

e

Sultana

(2003),

avaliaram

a

atividade

de

sobrevivência e D-galactosidase de encapsulados e na forma livre de L. acidophilus
e Bifidobacterium lactis em sorvetes desenvolvendo três formulações diferentes,
sendo: 1- com cultura probiótica livre, 2- com cultura probiótica encapsulada e 3 com
cultura probiótica encapsulada + fermentado pela adição de culturas probióticas
encapsulados , em conjunto com o Streptococcus thermophilus. Os resultados
demonstraram que as formulações com L.acidophilus mostraram uma média de 2,52
log na diminuição das células livres após 24 semanas de analises, enquanto as
formulações com micro-organismo encapsulado da mesma cepa mostraram
decréscimos de 2,06 log e 2,27 log nos gelados não fermentados e fermentados,
respectivamente. B. lactis mostrou 1,80 log e 2,42 reduções de log no estado livre.
No sorvete fermentado, a queda foi de 2,02 log. Foi constatado que o
encapsulamento das culturas probióticas não influenciaram significativamente o
aumento do período de sobrevivência dos micro-organismos nos sorvetes, porém os
sorvetes demonstraram-se bons veículos para inoculação de probióticos.
Haynes e Playne (2002), demonstraram que é possível a
sobrevivência de culturas probióticas de Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium
lactis e Lactobacillus paracasei em sorvete com teor reduzido de gordura, do mesmo
modo que aquele com teor mais elevado, através da adição direta dessas culturas
no produto, obtendo-se valores próximos de 1,0 x 106 UFC/g, ao longo de 12 meses
de armazenamento a -25ºC, mostrando assim a viabilidade da inoculação de microorganismos probióticos em gelados comestíveis.
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6.2 ANÁLISES FÍSICO-QUIMICAS
Os resultados para as análises físico-químicas (pH e acidez livre
titulável) para as formulações T1, T2 e T3, são apresentados na tabela 4.
Tabela 4 – Parâmetros físico-químicos (média ± desvio-padrão) obtidos para os
sorvetes T1 (controle, sem adição de L. acidophilus), T2 (adição direta de L.
acidophilussem hidrólise) e T3 (adição direta de L. acidophilus com hidrólise), após
7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento a -18°C.
Sorvetes
Tempo de
pH
Acidez titulável
armazenamento (Dias)
(%)
7
6,68±0,26Aa
0,14±0,01Aa
14
7,06±0,34Ab
0,13±0,00Aa
T1
21
6,94±0,35Aab
0,14±0,01Aª
Aa
28
6,67±0,30
0,14±0,01Aa

T2

T3

7
14
21
28

6,52±0,06Aa
6,55±0,30Ba
6,60±0,22Aa
6,61±0,10Aa

0,19±0,05Ba
0,19±0,05Ba
0,17±0,04Ba
0,18±0,06Ba

7
14
21
28

6,52±0,28Aa
6,85±0,11Aa
6,24±0,13Ba
6,58±0,06Aa

0,16±0,01Aa
0,15±0,01Aa
0,14±0,01Aa
0,15±0,00Aa

A,B

: letras maiúsculas sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre
os diferentes sorvetes estudados para o mesmo período de armazenamento.
a,b
: letras minúsculas sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre
os diferentes períodos de armazenamento para cada sorvete estudado.

Quando todos os sorvetes foram comparados em um mesmo
período de armazenamento, as formulações adicionadas de L. acidophilus La-5
apresentaram pH inferiores, quando comparados à formulação controle (T1). Tais
resultados estão de acordo com o observado por Alamprese et al. (2002) e
Alamprese et al. (2005), em estudos desenvolvidos com sorvetes suplementados
com as cepas probióticas Lactobacillus johnsonii La1 e Lactobacillus rhamnosus GG,
respectivamente.

Diferenças

estatisticamente

significativas

(p<0,05)

foram

detectadas para este parâmetro apenas entre T1 e T2 ao 14º dia de
armazenamento, bem como entre T1 e T3 ao 21º dia de armazenamento.
Com relação aos valores de acidez livre titulável, todas as
formulações não apresentaram variações estatisticamente significativas ao longo do
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período de armazenamento (28 dias) (p>0,05). A acidez livre titulável observada
para a formulação contendo o microrganismo probiótico (T2) foi estatisticamente
superior (p<0,05) aos valores observados para a formulação controle (T1)
6.3 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL
Os resultados obtidos para a análise centesimal para as formulações
T1,T2 e T3, são apresentados na tabela 5.
Tabela 5 – Composição centesimal e umidade (média* ± desvio - padrão) obtidos
para os sorvetes T1 (controle – sem adição de L. acidophilus), T2 (adição de L.
acidophilus sem hidrólise da lactose) e T3 (adição de L. acidophilus e hidrólise da
lactose) no produto final (matéria úmida) - após um dia de armazenamento a 18±1°C.
Sorvetes
Umidade
Gordura
Proteína
Cinzas
Carboidratos
T1

74,50±0,39A

7,36±0,10A

3,57±0,08A

0,82±0,02A

13,75±0,54A

T2

76,28±0,41A

7,23±0,26A

3,68±0,50A

0,83±0,00A

11,99±0,85A

T3

78,64±0,47A

8,20±0,92A

3,71±0,03A

0,83±0,00A

8,62±1,17B

* Valores em porcentagem.
A,B
: letras maiúsculas sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) entre
os diferentes sorvetes estudados.

Para os parâmetros umidade, gordura, proteína e cinzas, não foram
observadas diferenças significativas entre T1, T2 e T3 (p>0,05), no entanto, para
carboidrato, T3 apresentou uma diferença significativa quando comparado com T1 e
T2, havendo uma redução em T3 (p<0,05).
A umidade nas três formulações variou ente 74,50% em T1 e
78,64% em T3, não apresentando diferenças significantes. Proteína variou entre
3,57 em T1 e 3,71 em T3 sem diferenças significativas. Cinzas a variação ocorreu
entre 0,82 e 0,83. Entre T2 e T3 o teor de cinzas foi exatamente o mesmo (0,83).
Para as 3 formulações, não houve diferenças significativas para cinzas. Carboidratos
variou entre 13,75 em T1 e 8,62 em T3, havendo uma diferença significativa
somente em T3 quando comparado com T1 e T2.
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7 CONCLUSÃO
A cepa probiótica de Lactobacillus acidophilus La-5 apresentou boa
adaptação a matriz do sorvete visto que, as populações se mantiveram acima do
exigido pela legislação brasileira durante o processo de produção, finalização e
armazenamento do produto pronto para o consumo.
Não houve diferença significativa entre as populações analisadas em
T2 e T3, exceto no 14º de T3.
A hidrólise da lactose ocorreu 66% e influenciou estatisticamente a
multiplicação do micro-organismo Lactobacillus acidophilus La-5 somente no 14º dia
em T3.
As

características

físico-químicas

das

formulações

quando

comparadas com a controle, sofreram alterações no pH no 14º dia em T2 e no 21º
dia em T3. Acidez titulável sofreu alteração em todos os dias de análises em T2.
O sorvete hidrolisado é uma boa alternativa na alimentação de
pessoas que possuam intolerância secundária, porém não deve ser consumido por
pessoas que possuam um alto grau de deficiência da lactose, como a deficiência
congênita e primária, visto que ainda restam 44% da lactose sem hidrólise.
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