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DESENVOLVIMENTO DE 
SORVETE DE SOJA 
SABOR CHOCOLATE 

COM MORANGO 

INTRODUçãO 

De acordo com a Associação 
Brasileira das Indústrias de Sorvete 
(ABIS), o primeiro relato sobre o 
sorvete data de mais de três mil anos 
atrás, e tem sua origem no Oriente. 
Os chineses costumavam preparar 
uma pasta de leite de arroz mistura-
do à neve, algo parecido com a atual 
raspadinha (ABIS, 2009)

No Brasil, a primeira sorveteria 
brasileira nasceu em 1835, quando 
um navio americano aportou no 
Rio de Janeiro com 270 toneladas 
de gelo. Dois comerciantes compra-
ram o carregamento e passaram a 
vender sorvetes de frutas. Na época, 
não havia como conservar o sorvete 
gelado, por isso ele tinha que ser 
consumido logo após o preparo 
(ABIS, 2009). 

O sorvete chegou a ser conside-
rado o precursor do movimento de 
liberação feminina. Para saboreá-lo, a 
mulher praticou um de seus primei-
ros atos de rebeldia contra a estru-
tura social vigente, invadindo bares 
e confeitarias, lugares ocupados até 
então quase que exclusivamente pe-
los homens (ABIS, 2009).

Segundo a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), o 
sorvete está inserido no grupo dos 
gelados comestíveis, que abrange 
os produtos alimentícios obtidos a 
partir de uma emulsão de gorduras 

O sorvete é um cristal de gelo, produzido através 
de uma mistura homogênea composta de 
água (ou leite), açúcares, gordura do leite e/ou 

gordura vegetal hidrogenada, emulsificante, espessante  e 
“ar”, sendo que deverá manter-se em suspensão durante 
e após o seu processo de congelamento. O Brasil é o 
décimo maior produtor de sorvete do mundo, estando 
em 11°lugar em consumo. Este trabalho terá o objetivo 
de fazer as substituições das matérias-primas provenientes 
do leite, por matérias-primas provenientes da soja. O 
desenvolvimento deste tipo de sorvete será um produto 
diferencial, por ser destinado a pessoas com intolerância 
à lactose e à pessoas que procuram produtos com baixo 
teor de gordura. Setenta e cinco por cento da população 
mundial sofre de intolerância à lactose. Foram realizadas 
análises físico-químicas e sensoriais.  A análise sensorial 
obteve bons resultados por ser um produto fabricado 
artesanalmente e com poucas possibilidades de controle; 
os resultados de sólidos totais obtiveram resultados 
diferenciados, porém estavam dentro das normas 
estabelecidas pela ANVISA para os resultados de gordura. 
Os resultados obtidos estavam próximos aos trabalhos 
comparados e também dentro das normas estabelecidas, 
considerando como super-premium, pois possui quantidade. 
de gordura acima dos 20%. Sendo assim, obteve-se bons 
resultados tanto sensoriais, quanto físico-químicos, 
considerando que o objetivo do trabalho foi alcançado.
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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 
o armazenamento, o transporte e a 
entrega ao consumidor.

O sorvete é um cristal de gelo, 
produzido através de uma mistura 
homogênea composta de água (ou 
leite), (leite em pó), açúcares, 
gordura proveniente da manteiga 
e/ou creme de leite e/ou gordura 
vegetal hidrogenada, aroma de fru-
ta ou suco de fruta, emulsificante, 
espessante e “ar”, sendo que deverá 
manter-se em suspensão durante e 
após o seu processo de congelamen-
to (Sorvete, 2009). 

Este trabalho teve como propósi-
to o desenvolvimento de um sorvete 
onde realizou-se as substituições 
das matérias-primas provenientes 
do leite, por matérias-primas prove-
nientes da soja, considerando que a 
tecnologia utilizada para a fabrica-
ção do sorvete à base de leite será a 
mesma para o sorvete à base de soja. 
O desenvolvimento deste tipo de 
sorvete disponibilizou um produto 
diferenciado, que pode ser destinado 
às pessoas com intolerância à lactose 
e a pessoas que procuram produtos 
com baixo teor de gordura.

LACTOSE
A intolerância à lactose, tam-

bém chamada de deficiência em 
lactase, significa que a pessoa não 
digere completamente o açúcar do 
leite e derivados, a lactose. A into-
lerância é a deficiência da lactase, 
uma enzima produzida pela cama-
da protetora do intestino delgado. 
A falta ou deficiência na produção 
da lactase faz com que a lactose 
chegue até o intestino grosso sem 
ser absorvida pelo organismo. Os 
sintomas da intolerância à lactose 
incluem, além de gases e diarréia, 
flatulência, inchaço e cólicas. 
Existem níveis de intolerância, 

PRODUTOS 
ALImENTíCIOS COm 
bAIxO TEOR DE 
gORDURA

Uma das grandes vantagens de 
se investir na produção de produtos 
lácteos com menor valor calórico se 
justifica pelo crescente número de 
indivíduos com sobrepeso e obesi-
dade na população mundial e na po-
pulação brasileira, como comprovou 
a Pesquisa de Orçamento Familiar 
realizada pelo IBGE. Na última pes-
quisa realizada entre 2002 e 2003, 
foi constatado que cerca de 40,6% 
da população brasileira adulta (acima 
de 20 anos) está com o peso acima 
do recomendado, sendo 10% com 
obesidade (Cadena, 2008).

Levantamento feito pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação (ABIA) aponta um cres-
cimento de 20% ao ano no consumo 
de alimentos funcionais no Brasil nos 
últimos cinco anos (ABIA, 2009).

PRODUçãO E 
CONSUmO

O Brasil é o décimo maior produ-
tor de sorvetes do mundo. Os picolés 
representam 20% deste mercado, o 
que corresponde a 182 milhões de 
litros ou dois bilhões de reais e 550 

pois a quantidade de enzima lacta- 
se produzida pelo corpo varia 
de pessoa para pessoa. Algumas 
pessoas possuem uma deficiência 
mínima na produção da enzima, ao 
passo que outras não a produzem, 
afetando o nível de intolerância. Os 
alimentos podem levar de 12 horas 
até dois dias para passar através 
dos intestinos. Assim, os sintomas 
podem perdurar por longo tempo 
e é difícil determinar exatamente 
quais alimentos são os responsá-
veis pelo distúrbio (Intolerância à 
lactose, 2009).

Segundo Lopes (2009), os sinto-
mas podem ser controlados com uma 
dieta cuidadosa, limitando a lactose, 
sem no entanto diminuir ou excluir o 
cálcio, ingerido principalmente sob a 
forma de suplementos.

A lactose está presente em todos 
os tipos de leite, e todos os mamífe-
ros, inclusive no ser humano. Quan-
do nascem em condições normais, os 
indivíduos estão aptos a digerir este 
açúcar. No entanto, 75% da popula-
ção mundial sofre de intolerância 
à lactose, que é uma inabilidade 
para digerir completamente esse 
dissacarídeo predominante no leite 
(Lopes, 2009).

Para que possa ser assimilada pelo 
organismo, é necessário que a lactose 
seja hidrolisada em galactose e glico-
se no intestino delgado, pela ação da 
enzima lactase, também chamada de 
beta-galactosidase. A ausência dessa 
enzima na mucosa intestinal implica 
na não absorção e utilização do açú-
car (Lopes, 2009).

Estudos realizados em diferentes 
partes do mundo demonstram que 
a intolerância à lactose apresenta 
alta prevalência mundial, variando 
em relação ao grupo étnico, po-
dendo chegar a 100% em algumas 
regiões da África, e menos de 1% 
na Dinamarca. Há uma teoria que 
preconiza que a persistência da 
lactase no adulto é um traço adapta- 
tivo da evolução do homem. No 
Brasil, a miscigenação, associada às 
condições precárias de higiene, com 
constante contaminação do tubo di-
gestivo, originam baixa atividade da 
lactase nas crianças (Lopes, 2009).

CONSUMO MUNDIAL DE SORVETE

País Consumo 
(L)

Posição 
mundial

Nova Zelândia 26,3 1

EUA 22,5 2

Canadá 17,8 3

Austrália 17,8 4

Suíça 14,4 5

Suécia 14,2 6

Finlândia 13,9 7

Dinamarca 9,2 8

Itália 8,2 9

França 5,4 10

BRASIL 4,74 11

Alemanha 3,8 12

China 1,8 13
Fonte: ABIS (2009).
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milhões de unidades por ano. O sor-
vete soft, mais sofisticado, também 
apresenta números significativos, 
abrangendo cerca de 8% do mercado 
ou 72 milhões de litros. Já os sorvetes 
de massa são responsáveis por um 
volume de cerca de 653 milhões de 
litros (Pitondo, 2008).

Esses porcentuais só tendem a 
crescer com a entrada de novos con-
sumidores no mercado. De acordo 
com dados do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística), a 
renda da classe C teve um incremen-
to de 20%, enquanto as classes D e E 
tiveram um aumento de cerca de 1%. 
Esse aumento fez com que cerca de 
85% da população tenha se tornado 
um amplo universo consumidor, 
impulsionando as vendas do setor 
(Pitondo, 2008).

Uma iniciativa das indústrias 
produtoras de sorvetes é associar o 
produto a alimentos nutritivos e não 
mais às guloseimas. A tendência do 
setor aponta para a consolidação do 
sorvete na categoria de lácteos, já 
que os produtos podem atingir de 8% 
à 16% da dose diária recomendada 
de cálcio para uma dieta de 2.000 
calorias (Pitondo, 2008).

Segundo pesquisas de mercado 
da empresa Unilever, as mulheres 
são consideradas um público-alvo em 
potencial para a indústria de doces. 
De acordo com o levantamento, 93% 
das mulheres dizem sentir vontade de 
comer algo gostoso para se desligar 
dos problemas e 76% afirmam que 
neste momento preferem um doce, 
como sorvete ou chocolate. Ainda 
segundo a pesquisa, o consumo de 
doces desperta emoções positivas e 
o sabor de chocolate é considerado 
irresistível para as mulheres. Outro 
estudo realizado pela Universidade 

de Amsterdã revela que o consumo 
de sorvete está diretamente ligado à 
felicidade. Também foi detectado que 
o chocolate é o item mais irresistível 
para as mulheres e que as brasileiras 
estão entre as maiores fãs do ingre-
diente (Pitondo, 2008).

ESTAbILIDADE E 
ALTERAçõES NO 
SORVETE 

O corpo, a textura, o sabor e a cor 
do sorvete são fatores importantes 
para sua aceitação. As alterações 
desses parâmetros podem acarretar 
perda de qualidade e rejeição por 
parte do consumidor (Sarantópoulos 
et. al., 2001).

O parâmetro crítico de perda de 
qualidade do sorvete ao longo da 
estocagem é a perda de estabilidade 
do complexo sistema físico-químico 
em que se constitui. Dentre os fatores 
que mais contribuem para a quebra 
da emulsão estão a elevação e a flutu-
ação da temperatura de estocagem. 
Com a flutuação da temperatura, os 
pequenos cristais de gelo derretem 
e, ao se congelarem novamente, 
tendem a aumentar de tamanho, com 
isto, há o comprometimento da es-
trutura cristalina original e o colapso 
das células de ar. Como conseqüência 
prática, o produto torna-se arenoso, 
perde a textura suave e diminui de 
volume (Sarantópoulos et. al., 2001).

Portanto, o controle da tempe-
ratura de estocagem é o parâmetro 
fundamental na manutenção da 
qualidade dos sorvetes. O sorvete não 
deve ser estocado acima de -18ºC e as 
flutuações na temperatura devem ser 
evitadas, pois afetam negativamente 
a textura do produto e contribuem 

para desidratação superficial (Saran-
tópoulos et. al., 2001).

O sorvete é um produto estável 
do ponto de vista de deterioração 
microbiológica, uma vez que, além 
de ser pasteurizado, é conservado 
sob congelamento. Apesar de ser 
um produto rico em nutrientes, du-
rante a comercialização (abaixo de 
-18°C) grande parte da água livre está 
congelada e a água líquida residual 
apresenta elevada concentração de 
solutos. Logo, mesmo que a flora 
microbiana pudesse se desenvolver a 
baixas temperaturas, não haveria água 
livre disponível para seu metabolismo 
(Sarantópoulos et. .al., 2001).

Alterações de cor e sabor do pro-
duto podem ocorrer ao longo da es-
tocagem, em função dos ingredientes 
utilizados para colorir e aromatizar o 
sorvete. Visto que muitos pigmentos 
são susceptíveis a oxidação e fotode-
gradação e muitos componentes de 
aromas são oxidáveis, a necessidade 
de proteção contra a ação do oxigê-
nio e da luz depende da estabilidade 
desses ingredientes (Sarantópoulos 
et. al., 2001).

As causas dos defeitos do corpo 
e textura são: má composição dos 
ingredientes da mistura, tempo insu-
ficiente de maturação, congelamen-
to lento e condições inadequadas 
de armazenamento relacionadas, 
principalmente, com oscilações de 
temperaturas (Sarantópoulos et. 
al., 2001).

Outro problema que o sorvete 
pode apresentar é encolhimento, ca-
racterizado pela redução de volume 
de produto, que é normalmente vi-
sualizado no interior da embalagem. 
O tipo de embalagem que é utilizada 
também pode contribuir para o en-
colhimento do produto, como por 

Levantamento feito pela Associação Brasileira 
das Indústrias da Alimentação (ABIA) aponta um 

crescimento de 20% ao ano no consumo de alimentos 
funcionais no Brasil nos últimos cinco anos.
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exemplo, as embalagens celulósicas, 
que podem absorver umidade do 
produto, levando-o ao encolhimento 
(Sarantópoulos et. al., 2001).

Para os gelados comestíveis à 
base de leite, as determinações 
físico-químicas empregadas no con-
trole de qualidade mais usuais são: 
sólidos totais, açúcares redutores 
em lactose, açúcares não redutores 
em sacarose, proteínas, gorduras 
totais, resíduos por incineração 
(cinzas), corantes orgânicos arti-
ficiais, minerais e, eventualmente, 
vitaminas e alguns aditivos (Zene-
bon et. al., 2008). 

ObJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo 

o processamento de sorvete com adi-
ção de produtos derivados da soja em 
substituição aos produtos derivados 
do leite, destinado a consumidores 
com intolerância à lactose e também 
àqueles que procuram produtos com 
teor de gordura reduzido.

DESCRIçãO DO 
PROCESSAmENTO

Mistura
A etapa de mistura ocorre depois 

de selecionado os ingredientes a se-
rem utilizados, sendo então realizada 
a pesagem e a mistura. Os ingredien-
tes em pó devem ser adicionados após 
a mistura dos líquidos e antes que 
atinja 50°C.

Componentes insolúveis devem 
ser mantidos em suspensão até serem 
totalmente hidratados, ou serem 
dispersos em tamanhos tão peque-
nos que continuem suspensos até a 
mistura estar pronta.

Os estabilizantes devem ser pri-
meiramente dispersos em açúcar 
(ou ingrediente sólido em pó), na 
proporção de cinco vezes o seu peso, 
e só então adicionados à mistura.

Alguns ingredientes, como no 
caso a gordura, devem ser cortados 
em pequenos pedaços e adicionados 
em tempo suficiente para que derre-
tam ao logo do tempo, antes do início 
da pasteurização.

A mistura pode ser feita em mis-
turadores (tanques equipados com 
hélice e aquecimento) ou no próprio 
tanque de pasteurização, que pos-
teriormente será submetida a esse 
tratamento térmico.

Pasteurização
A pasteurização garante a quali-

dade sanitária do sorvete através da 
destruição de bactérias patogênicas. 
Além disso, a pasteurização reduz o 
número de outros microorganismos 
indesejáveis, como os psicrotróficos 
e auxilia na hidratação de alguns 
componentes da mistura, como das 
proteínas e dos estabilizantes (Goff, 
2005a; Pinto Correia et.al, 2007).  

Enzimas hidrolíticas, mesmo as 
naturalmente presentes, podem preju-
dicar o aroma, o sabor e a textura do 
produto final, que também são inativas 
pela pasteurização (Sorvete, 2001).

Uma pasteurização apropriada 
consiste em um aquecimento rápido 
por um tempo mínimo, seguido de 
um resfriamento rápido a tempe-
raturas inferiores a 5°C. Deve-se 
evitar altas temperaturas durante a 
pasteurização para não provocar a 
mudança de sabores e a desnaturação 
das proteínas (Sorvete, 2001).

A pasteurização também solubili-
za e dispersa melhor os ingredientes, 
melhorando a qualidade do produto 
final, conferindo uniformidade e sa-
bor mais acentuado (Sorvete, 2001).

Homogeneização
A homogeneização consiste na 

quebra ou redução do tamanho dos 
glóbulos de gordura da emulsão, 
tornando-os uniformes. A homoge-
neização também age no sentido 
de aumentar a área superficial dos 
glóbulos de gordura e, conseqüen-
temente, é uma etapa importante 
para a formação da rede lipídica do 
sorvete, chegando a reduzir em 1/10 
do seu tamanho normal, aumentando 
o número de glóbulos em 800%, o que 
permite que mais proteínas cubram 
os glóbulos de gordura, evitando a 
sua separação (Goff, 2005b; Pinto 
Correia et. al, 2007; Sorvete, 2001).

Quando faz-se o uso de gorduras 
vegetais hidrogenadas, a homoge-

neização deve ser feita à quente, 
de modo a liquefazê-las e facilitar a 
mistura (Pinto Correia et. al, 2007). 

A mistura deve ser homogenei-
zada a temperatura de 50°C ou um 
pouco mais alta, onde se tem a cer-
teza de que toda a gordura se tornou 
líquida para uma maior eficiência do 
processo (Sorvete, 2001).

A homogeneização resulta em 
uma textura mais suave, maior corpo 
e melhor capacidade de batimento, 
reduz o tempo necessário para a ma-
turação e possibilita a diminuição no 
teor de estabilizantes. Se a mistura 
for devidamente homogeneizada, a 
gordura não irá se separar, evitando 
a formação de uma camada de gor-
dura e o produto congelado não terá 
aparência ou textura amanteigada 
(Sorvete, 2001).

Resfriamento
A mistura deve ser resfriada ra-

pidamente a uma temperatura de 
4°C, caso contrário o produto final 
torna-se excessivamente viscoso, fa-
zendo com que o sorvete não derreta 
suavemente (Sorvete, 2001).

Maturação
Nesta fase acontece a adição de 

polpas de frutas, aromatizantes, 
emulsificantes e acidulantes, que 
são sensíveis ao tratamento térmico 
(Pinto Correia et. al, 2007).

Durante a maturação, a gordura 
se solidifica, o comportamento das 
proteínas pode ser alterado, a visco-
sidade aumenta e a gelatina ou outro 
estabilizante, se for utilizado, unem-
se à água. A maturação proporciona 
ao sorvete uma textura mais macia, 
mais corpo e também melhora a 
capacidade de incorporação de ar à 
massa de sorvete (Sorvete, 2001).

Se a mistura for mantida entre 
0°C a 2°C, tem-se um aumento na 
taxa de cristalização da gordura, um 
aumento na capacidade de conge-
lamento, e praticamente elimina-se 
a probabilidade do crescimento de 
microorganismos na mistura. As  
melhorias de qualidade do sorvete e 
do congelamento são mais pronun-
ciadas quando a maturação dura de 4 
a 12 horas, ou mais (Sorvete, 2001).
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Batimento e congelamento
O congelamento é uma das etapas 

mais importantes na fabricação de 
sorvetes e é dividido em duas fases:
•	 A mistura é congelada rapidamen-

te, enquanto é agitada para que 
ocorra a incorporação de ar e para 
limitar o tamanho de cristais de 
gelo formados;

•	 O produto parcialmente congelado 
é endurecido sem agitação para 
remover calor rapidamente.
Quando o ponto de consistência 

desejada for atingido, o produto 
deve ser posto no freezer a uma 
temperatura mínima de -18°C, para 
que o processo de congelamento e 
endurecimento se complete (Sorvete, 
2001).

Acondicionamento
Embora a temperatura de es-

tocagem seja o parâmetro de 
maior importância na qualidade 
do sorvete, as especificações do 
material da embalagem podem 
prolongar a vida útil do produto 
por isolá-lo temporariamente da 
temperatura ambiente. Tal fato 
tem bastante importância no trans-
porte do sorvete do ponto de vista 
de comercialização até o freezer 
do consumidor. A escolha de uma 
embalagem inadequada também 
pode resultar em encolhimento 
do produto, sendo um dos fatores 
principais a absorção de água do 
sorvete pela permeabilidade da 
embalagem (Sorvete, 2001). 

A pasteurização do sorvete e o 
enchimento em condições assépticas 
em embalagens esterilizadas são im-
portantes para garantir a segurança 
alimentar do produto final. Após a 
etapa de envase, o produto é então 
armazenado (Sorvete, 2001).

Congelamento final
Logo que o sorvete é processa-

do, ainda possui uma consistência 
semi-sólida, sem estrutura sufi-
ciente para manter seu formato. 
De tal forma, o processo de conge-
lamento continua nas câmaras de 
armazenamento, com temperaturas 
preferencialmente entre -25°C e 
-30°C. Um endurecimento rápido é 
desejado para evitar a formação de 
grandes cristais de gelo, geralmente 
formados quando se tem um con-
gelamento lento (Sorvete, 2001).

O tempo necessário de armaze-
namento depende de fatores como 
o tamanho e a forma da embalagem, 
a temperatura de congelamento, a 
temperatura da câmara (ou túnel), e 
a velocidade do ar. Depois do congela-
mento final o sorvete está finalmente 
pronto para ser distribuído e comer-
cializado (Sorvete, 2001).

Armazenagem
Se a temperatura durante a ar-

mazenagem não for adequada, todo 
o processamento pode ser compro-
metido, resultando em alterações 
na textura e, conseqüentemente, em 
perda de qualidade (Sorvete, 2001).

Matérias-primas
A seguir, tem-se as matérias-

primas utilizadas no desenvolvimento 
de sorvete de soja sabor chocolate 
com morango:
•	 Extrato de soja – Soya Ice (Duas 

Rodas);
•	 Chocolate – base para sorvetes 

Algemix (Duas Rodas);
•	 Polpa de morango (Ice Fruit);
•	 Açúcar refinado (Guarani);
•	 Gordura vegetal (Mesa);
•	 Liga neutra (Siber);
•	 Emulsificante (Emulsiber - Siber).

Análises físico-químicas
As análises físico-químicas foram 

realizadas no Laboratório de En- 
genharia de Alimentos da Universida-
de Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 
para as seguintes determinações:
•	 Sólidos totais;
•	 Gorduras totais.

Análise de gordura pelo método 
Rose-Gottlieb

Neste método, a amostra foi ini-
cialmente tratada com hidróxido de 
amônio e álcool. O álcool precipita a 
proteína que se dissolve no hidróxido, 
facilitando a extração das gorduras 
com uma mistura de éteres. O resul-
tado é expresso em porcentagem em 
massa de gordura.

Pesou-se 5g da amostra em um 
béquer de 50ml e diluiu com 10ml 
de água. Adicionou 2ml de hidróxido 
de amônio e fez-se a mistura. Então 
foi aquecido em banho-maria por 20 
minutos a 60°C e agitando ocasional-
mente. Transferindo, com pouca água, 
para um funil de separação. Após 
este processo houve o resfriamento. 
Adicionando em seguida 10ml de 
álcool, agitando bem, após a agitação 
adicionou-se 25ml de éter, novamente 
sendo agitado, agora por um minuto, 
seguindo a adição 25ml de éter de pe-
tróleo e repetindo a agitação. Deixan- 
do em repouso até a separação das 
fases, que ocorreu por volta de 20-25 
minutos após a agitação. Em seguida 
fez-se a decantação da fase inferior 
diretamente para outro funil de se-
paração. Transferindo a fase etérea 
para outro béquer de 150ml já tarado. 
Repetindo a extração da fase aquosa, 
por mais duas vezes, utilizando 15ml 
de cada éter. Reunindo os extratos 
no béquer tarado. Lavou-se o funil 
de separação e a tampa com partes 

Embora a temperatura de estocagem seja o 
parâmetro de maior importância na qualidade 
do sorvete, as especificações do material da 

embalagem podem prolongar a vida útil do produto.
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iguais dos éteres, juntando aos ex-
tratos. Para a evaporação completa-
mente dos solventes, foi colocado em 
banho-maria na capela, com água a 
aproximadamente 75°C-80°C. Em 
seguida colocou-se o béquer contendo 
a gordura em estufa a (100 ± 1)°C. 
Resfriando em dessecador por 2 horas 
e pesando. Assim fez-se as pesagens 
para a verificação da quantidade de 
gordura.

Análise de sólidos totais
Fez-se a secagem do pesa-filtro em 

estufa a 100°C, por aproximadamente 
1 hora, em seguida o resfriamento em 
dessecador por 30 minutos, então 
pesou-se em torno de 5g de cada 
amostra efetuando as análises em du-
plicata,  em seguida levou-se o pesa-
filtro já com amostra para a estufa 
regulada a 100°C  durante 12 horas, 
logo após o processo de secagem 
levou-se o material para dessecador, 
para o resfriamento, durante 2 horas, 
pesando-se em seguida e anotando-se 
os resultados

Analise sensorial
A análise sensorial foi realizada 

para verificação de aceitabilidade e 
de intenção de compra do produto. 
No teste de aceitação, os atributos 
avaliados foram: aparência, aroma, 
sabor, textura e impressão global uti-
lizando a escala hedônica não estru-
turada de 9 cm.  No teste de intenção 
de compra foi avaliada a intenção de 
compra dos provadores através da es-
cala de intenção de compra. A análise 
sensorial foi feita com 64 provadores 
representantes do público-alvo. As 
duas formulações de leite e de soja 
foram apresentadas aos consumi-
dores devidamente codificadas com 
algarismos de três dígitos, de forma 
monádica e aleatorizada. As análises 

foram realizadas no Laboratório de 
Análise Sensorial da Universidade 
Metodista de Piracicaba.

Análise dos resultados
Os resultados das análises físico-

químicas e da análise sensorial foram 
avaliados por análise estatística de 
variância (ANOVA) e teste de média 
de Tukey.

Resultado da análise de  
sólidos totais

De acordo com a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
(2009), a quantidade mínima de só-
lidos totais para sorvetes deve ser de 
26g/100g, sendo assim, considera-se 
que o sorvete de soja com chocolate 
e morango esta dentro das normas 
estabelecidas.

Em comparação com os trabalhos 
de Santos et. al (2007) e Santana 
et. al (2002) pode-se considerar que 
a quantidade de sólidos totais pre-
sentes no sorvete de soja sabor de 
chocolate com morango estão acima 
dos encontrados, porém os valores 
estão de acordo com a quantidade 
estipulada para sorvete pelas normas 
da ANVISA.

Resultado da análise de gordura
De acordo com Santos et. al 

(2007), que desenvolveram sorvete 
sabor café, pode-se comparar que 
a quantidade de 30,94 para sorvete 
de leite esta na média em trabalhos 
publicados, e em comparação com o 
trabalho de Nogueira et.al. (2009) 
onde desenvolveu o sorvete funcional 
de soja com prebióticos, pode-se di-
zer que o sorvete de soja com choco-
late e morango tem uma quantidade 
maior de gordura, observando-se 
que as duas amostras desenvolvidas 
neste trabalho são consideradas 

como sorvetes super-premium, cuja 
quantidade de gordura deve ser acima 
de 20% (Doce Inverno Gelado, 2009). 

Em relação às normas da ANVISA 
(2009) os sorvetes desenvolvidos es-
tão dentro dos padrões estabelecidos 
para a quantidade de gordura, que 
deve ser de no mínimo 3g/100g.

Resultados da análise sensorial
As amostras foram avaliadas por 

64 consumidores de sorvete. Em 
relação aos atributos aparência, 
sabor, textura e impressão global, 
as amostras apresentaram diferença 
significativa (p<0,05) entre si, sendo 
que a amostra elaborada com leite 
obteve a maior média nestes atribu-
tos, indicando uma maior preferência 
dos consumidores pela mesma. Em 
relação ao aroma, as amostras não 
apresentaram diferença significativa 
entre si (p≥0,05). 

Teste de intenção de compra
Para a análise de intenção de com-

pra pode-se observar que a amostra 
de sorvete de leite foi a mais aceita 
pelo fato de um maior número de 
provadores afirmarem que certamen-
te comprariam este produto, porém 
25,56% dos consumidores disseram 
que certamente comprariam o sor-
vete de soja e que apenas 3,12% 
destes provadores afirmaram que não 
comprariam a amostra em questão. 
Embora estes produtos tenham sido 
desenvolvidos em equipamentos 
caseiros e com poucas condições de 
monitoramento durante os proces-
sos, pode-se dizer que a intenção de 
compra deste produto foi significa-
tiva e de grande importância e valor 
para o projeto, principalmente pelo 
fato dos consumidores não estarem 
acostumados com produtos à base 
de soja, especialmente sorvetes. Com 
base nisso, pode-se propor melhora-
mentos para projetos de desenvolvi-
mento futuros. 

CONCLUSõES
O objetivo do trabalho foi alcança-

do, podendo-se afirmar que foi viável 
a elaboração de um sorvete com 
substituição de produtos derivados 

RESULTADOS DA AVALIAçãO SENSORIAL  
DOS SORVETES à bASE DE LEITE E à bASE DE SOjA

Amostras Aparência Aroma Sabor Textura Impressão Global

Amostra 1 (soja) 5,33 b 5,72 a 5,39 b 5,03 b 5,16 b

Amostra 2 (leite) 6,21 a 6,42 a 6,37 a 6,10 a 5,58 a

DMS 0,75 0,71 0,77 0,67 0,6
DMS: Diferença Mínima Significativa
As amostras foram avaliadas por 64 consumidores de sorvete.
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do leite para produtos derivados da 
soja. O produto apresentou boas ca-
racterísticas sensoriais, considerando 
que nos dias atuais ainda há grande 
parte da população que desconhece 
ou possui impressões negativas para 
produtos à base de soja.  

A análise sensorial mostrou que 

REfERêNCIA bIbLIOgRáfICA

para os atributos de aparência, sa-
bor, textura e impressão global, as 
amostras apresentaram diferença 
significativa entre as duas versões. 
O atributo textura apresentou uma 
baixa média de aceitação, que pode 
ser devido ao fato das etapas de matu-
ração e congelamento não terem sido 

monitoradas e controladas adequa-
damente. As análises físico-químicas 
revelaram um produto de excelente 
valor nutricional e que do ponto de 
vista comercial poderia ser classifica-
do como “SUPER PREMIUM”.

O sorvete à base de soja também 
é uma alternativa de novo produto, 
principalmente pela característica de 
não conter lactose, próprio para pes-
soas com intolerância a esse açúcar e 
pelo fato de ser considerado como um 
produto saudável, que tem procura 
crescente pelos consumidores nos 
dias atuais, além de ser um mercado 
em grande crescimento.
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O sorvete à base de soja também é uma 
alternativa de novo produto, principalmente pela 
característica de não conter lactose, próprio para 

pessoas com intolerância a esse açúcar.
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