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RESUMO 

O leite de ovelha tem atraído consumidores e despertado interesse na indústria de 
lacticínios de investir no desenvolvimento de novos produtos obtidos dessa matéria 
prima devido ao seu alto valor nutricional. Seu consumo tem sido associado à diversos 
fatores benéficos à saúde, mas sua produção ainda é pouco difundida no país. Este 
trabalho teve como objetivo desenvolver duas formulações de iogurtes utilizando leite 
de ovelha concentrado por ultrafiltração. Os iogurtes foram elaborados com leite 
desnatado de ovelha concentrado por ultrafiltração, utilizando cultura termofílica para 
iogurte e açúcar refinado. Foram elaboradas duas formulações: integral e desnatada 
(0% e 6% de gordura, respectivamente). Os iogurtes foram avaliados quanto ao teor 
de sólidos totais, gordura, proteína, caseína, cinzas, pH e acidez titulável conforme 
métodos de análises oficiais. Também foi realizada a determinação do perfil de ácidos 
graxos, análise de microscopia eletrônica por varredura (MEV) e quanto a capacidade 
antioxidante pelo método de DPPH. A vida útil do produto foi monitorada durante 1, 7, 
14, 21 e 28 dias sob armazenamento refrigerado através da determinação de 
sinérese, parâmetros de textura, pH, acidez titulável e a viabilidade das bactérias 
ácido láticas (BAL). A análise sensorial dos iogurtes foi realizada através dos testes 
afetivos de preferência e intenção de compra. Além disso, foi aplicado um questionário 
de análise descritiva (ADQ), o CATA (Check-all-that-apply). Os resultados foram 
comparados pelo teste de Mann-Whitney, Wilcoxon e teste t de Student (p<0,05). Nos 
parâmetros físico-químicos, a presença da gordura no iogurte integral apresentou 
diferença significativa (p<0,05) para acidez, sólidos totais, gordura e sinérese em 
relação ao iogurte desnatado. Os valores de pH, acidez e sinérese tiveram diferença 
significativa (p<0,05) ao longo do armazenamento para formulação integral e 
desnatada. A contagem de L. bulcaricus e S. thermophilus apresentou diferença 
significativa (p<0,05) entre as formulações no dia 1 de produção. Houve diminuição 
da contagem de S. thermophilus ao longo do armazenamento refrigerado para as duas 
formulações. Na textura, o iogurte integral apresentou diferença sigfinicativa (p<0,05) 
nos parâmetros de dureza e adesividade em relação ao iogurte desnatado. A dureza 
aumentou (p<0,05) ao longo do armazenamento em ambas formulações. Não houve 
diferença significativa (p>0,05) para o perfil de ácidos graxos no iogurte integral no 
tempo avaliado, assim como não houve boa ação antioxidante para ambas 
formulações. A análise sensorial, apresentou diferença significativa (p<0,05) para os 
quesitos de aparência e textura entre o iogurte integral e o desnatado. Os atributos 
mais mencionados no CATA para o iogurte integral foram cor branca, azedo, gordura 
e forte, enquanto que para o desnatado foram brilhosa, leite, ácido, agradável, suave, 
natural, firme e consistente. Conclui-se que a presença da gordura influenciou nas 
características dos iogurtes, principalmente nos parâmetros de textura avaliados. Os 
iogurtes tiveram boa aceitação sensorial e se mantiveram estáveis durante período de 
armazenamento avaliado.  
 
Palavra-chave: iogurte concentrado, leite de ovelha, processos de membrana. 
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ABSTRACT 

Sheep's milk has attracted consumers and aroused interest in the dairy industry to 
invest in the development of new products obtained from this raw material due to its 
high nutritional value. Its consumption has been associated with several beneficial 
factors to health, but its production stills little widespread in Brazil. The aim of this work 
was to develop two yogurt formulations using sheep’s milk concentrated by 
ultrafiltration. The yogurts were made with skimmed sheep’s milk concentrated by 
ultrafiltration, using thermophilic culture for yogurt and refined sugar. Two formulations 
were made: whole and skimmed formulations (0% and 6% fat, respectively). Yogurts 
were evaluated for total solids, fat, protein, casein, ash, pH and titratable acidity 
according to official analysis methods. The fatty acid profile, the scanning electron 
microscopy (SEM) and the antioxidant capacity by the DPPH method were also carried 
out. The shelf life’ products was monitored for 1, 7, 14, 21 and 28 days under cold 
storage by determining syneresis, texture parameters, pH, titratable acidity and the 
viability of lactic acid bacteria (LAB). The yogurts sensory analysis was performed 
through affective tests of preference and purchase intention. In addition, a descriptive 
analysis questionnaire, the CATA (Check-all-that-apply), was applied. The results were 
compared using the Mann-Whitney, Wilcoxon and Student's t tests (p <0.05). In the 
physical-chemical parameters, the fat presence in the whole formulation showed a 
significant difference (p <0.05) for acidity, total solids, fat and syneresis in relation to 
skimmed formulation. The values of pH, acidity and syneresis had a significant 
difference (p <0.05) during storage for both formulations. The L. bulcaricus and S. 
thermophilus count showed a significant difference between whole and skimmed 
yogurts on day 1 of production (p<0,05). There was a decrease in the S. thermophilus 
count during cold storage for both formulations. In texture, the whole formulation 
showed significant difference (p <0.05) in the hardness and adhesion parameters in 
relation to skimmed formulation. Hardness increased (p <0.05) over storage for both 
formulations. There was no significant difference (p> 0.05) for the fatty acid profile in 
whole yogurt at the time evaluated, as well as there was no good antioxidant action for 
both formulations. Sensory analysis showed a significant difference (p <0.05) for 
appearance and texture between whole and skimmed yogurts. The most mentioned 
attributes in CATA for whole formulation were white, sour, fat and strong, while for 
skimmed formulation they were shiny, milk, acidic, pleasant, smooth, natural, firm and 
consistent. To sum up, the fat presence influenced the characteristics of the yoghurts, 
mainly in the evaluated texture parameters. Yogurts had good sensory acceptance and 
remained stable during storage. 
 

Keywords: concentrated yogurt, sheep's milk, membrane processes. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
Por apresentar uma variedade de propriedades benéficas, o leite de ovelha e 

seus derivados tem atraído consumidores e despertado interesse na indústria de 

lacticínios de investir no desenvolvimento de novos produtos obtidos dessa matéria 

prima.  

O rebanho ovino representa o quarto lugar em produção no Brasil, sendo 

destinado, em sua maioria, à produção de carne e lã (IBGE, 2017). O leite de ovelha 

é um alimento nutricionalmente superior ao leite de vaca e ao leite de cabra por possuir 

valores elevados de proteína, lipídeos, vitaminas e minerais (BALTHAZAR et al., 

2017). No Brasil, grande parte da produção leiteira dessa espécie é destinada à 

fabricação de queijos finos e iogurtes, por ser mais concentrado e contribuir para o 

rendimento desses derivados. Além disso, a ovinocultura leiteira pode ser uma 

alternativa de produção mais sustentável, com baixo custo inicial e mão de obra 

facilitada (SUÁREZ; BUSETTI, 2006).   

O iogurte é um produto lácteo proveniente da fermentação do leite por bactérias 

ácido-láticas: Streptococus salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus, majoritariamente produzido com leite de origem bovina. Seu 

consumo tem sido associado a diversos fatores benéficos à saúde, mas sua produção 

utilizando leite de ovelha ainda é pouco difundida no país. Em contrapartida, o iogurte 

e outros derivados do leite de ovelha são comumente produzidos e consumidos na 

bacia do Mediterrâneo, além de outros países da Europa (CLAEYS et al., 2014).  

O iogurte concentrado difere do tradicional sobretudo na porcentagem de 

proteína e de sólidos totais (TAMIME; ROBINSON, 1985). O Brasil Dairy Trends 2020 

destaca como tendência de mercado produtos lácteos que contenham maior 

densidade nutricional, ou seja, produtos capazes de enriquecer a dieta com nutrientes 

naturalmente encontrados no leite. Por este motivo, a indústria de lacticínios tem 

buscado o desenvolvimento de novos produtos lácteos, com elevada densidade 

nutricional (ricos em proteínas, cálcio e vitaminas) e tecnologias de concentração mais 

eficientes, acessíveis e rentáveis (ITAL, 2017).  

Portanto, diante da escassez de pesquisas abordando produtos derivados do 

leite de ovelha e por ser uma alternativa para consumidores alérgicos à proteína do 

leite de vaca, esse trabalho teve como objetivo desenvolver um iogurte, utilizando leite 
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de ovelha concentrado por ultrafiltração, avaliando suas características, com a 

intenção de ajudar o desenvolvimento do setor e agregar valor nutricional a novos 

produtos. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 LEITE DE OVELHA  

 

A domesticação da ovelha durante migrações humanas na região do 

Mediterrâneo e Ásia permitiu que houvesse extensão da atividade da ovinocultura de 

leite, ocupando lugar de destaque em muitos países da Europa, Ásia e África 

(BOYAZOGLU; MORAND-FEHR, 2001).  

Segundo dados estatísticos da FAO – Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO, 2018), a produção mundial de leite originada da ovinocultura em 

2016 foi de 10,3 milhões de toneladas. Neste mesmo ano, a produção de leite ovino 

na América Latina representou 33.233 toneladas. Em escala mundial, essa produção 

corresponde a cerca de 1,5% do volume total de leite produzido (FAO, 2018). 

O rebanho ovino no Brasil tem uma representatividade de produção de 13,7 

milhões de cabeças (IBGE, 2017). Dentre os maiores estados produtores estão a 

Bahia (3,7 milhões) e Rio Grande do Sul (3,4 milhões), seguido de Ceará (2,2 milhões) 

e Pernambuco (2,1 milhões), estes animais são utilizados na produção de carne, lã e 

leite. Segundo levantamento do Censo Agropecuário (IBGE, 2017), a produção de 

leite de ovelha neste mesmo ano foi de 1,72 milhões de litros de leite. Os dados de 

produção devem ser avaliados com cautela devido a sua sazonalidade.  

A introdução da primeira raça ovina com aptidão leiteira no Brasil ocorreu em 

1992. A raça Lacaune, de origem francesa, se adaptou bem às condições climáticas 

do país e tem uma produção de 1,5 a 2,0 litros por dia, sendo no pico de lactação uma 

produção de até 4,5 litros por dia, ocorrendo 30 dias pós-parto, tendo uma duração 

aproximada do período de lactação de 150 dias (BRITO et al., 2006). Animais da raça 

East Friesian, originária da Alemanha, foram introduzidos no Brasil através da 

importação de matrizes da Argentina e Uruguai, entre os anos de 2008 e 2010 (ACCO, 

2020).  
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Bianchi (2018), avaliando 15 propriedades em sete estados brasileiros, do qual 

representam 80% do total das propriedades de ovinocultura leiteira no país, verificou 

4125 matrizes especializadas para produção de leite e produção anual total de 612 

mil litros de leite, no ano de 2017. Além disso, observou que 67% do rebanho dessas 

propriedades eram compostas por animais da raça Lacaune e 33% de animais 

Lacaune e East Friesian puros e mestiços.  

Produtos lácteos derivados do leite de ovelha têm obtido relevante potencial 

comercial por apresentar propriedades sensoriais e benéficas à saúde, características 

apetecidas pelo consumidor. O leite de ovelha, em comparação com leite bovino e 

caprino (Tabela 1), apresenta elevado teor proteico (6,2%) e lipídico (7,9%), além de 

ser rico em cálcio, ferro, fósforo, magnésio e zinco. Também atua como fonte de 

vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, e de aminoácidos 

essenciais (PARK et al., 2007; TAMIME et al., 2011). Além dos fatores nutricionais, a 

quantidade dos componentes sólidos no leite de ovelha propicia à formação do gel e 

minimiza os efeitos de sinérese, características ambicionadas na produção de iogurte 

(MILANI; WENDORFF, 2011), sobretudo favorecendo um ótimo rendimento para 

obtenção de produtos lácteos.  

 

Tabela 1 – Comparação entre a composição dos leites de ovelha, cabra e vaca.  

Composição Ovelha Cabra Vaca 
Sólidos Totais (%) 19,3 12,3 12,7 

Gordura (%) 7,9 3,8 3,6 
Sólidos Não Gordurosos (%) 12,0 8,9 9,0 

Lactose (%) 4,9 4,1 4,7 
Proteína Total (%) 6,2 3,4 3,2 

Caseína (%) 4,2 2,4 2,6 
Cinzas (%) 0,9 0,8 0,7 

Cálcio (mg/ 100g) 193 134 122 
Fósforo (mg/ 100g) 158 121 119 

Vitamina C (mg/ 100g) 4,2 1,3 0,9 
Fonte: Adaptada de Park et al. (2007).  
 

Os glóbulos de gordura presentes no leite de ovelha possuem como 

característica singular tamanho inferior a 3,5 µm. Além de ser um componente 

essencial para conferir textura, características sensoriais e nutricionais ao produto, o 

tamanho do glóbulo propicia uma melhor digestibilidade e maior eficiência do 
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metabolismo lipídico quando comparado a outras espécies. A estrutura e composição 

da membrana dos glóbulos de gordura se assemelham à espécie bovina e caprina 

(KALYANKAR et al., 2016). Na espécie ovina, a gordura é majoritariamente composta 

por 97-98% de triglicerídeos, 0,5-1,5% de fosfolipídios e 0,7-1,5% de ácidos graxos 

livres (CLAEYS et al., 2014). Ácidos graxos C10:0, C14:0, C16:0, C18:0, C18:1 

perfazem 75% da composição total da gordura deste leite. O nível de ácido graxo 

saturado equivale a 65-75 g/100g de ácido graxo total, sendo comparativo ao leite de 

vaca, cabra e búfala. Diferenças na estrutura nuclear e de membrana do glóbulo de 

gordura conferem ao leite de ovelha peculiaridades em relação a sua capacidade 

benéfica à saúde (KALYANKAR et al., 2016).  

Os lipídios são moléculas heterogêneas subdivididas em duas classes: a) 

lipídios neutros de cadeias longas de hidrocarbonetos e característica hidrofóbica; b) 

lipídios polares, que além das cadeias de hidrocarbonetos possuem grupos 

hidrofílicos como hidratos de carbono ou fosfato (LORDAN; TSOUPRAS; 

ZABETAKIS, 2017). O leite de ovelha contém teor lipídico polar equivalente à 29,8 

mg/100g no leite cru, tendo em abundância fosfolipídios como fosfatidilcolina (26,4-

27,2%), fosfatidiletanolamina (26,1-40,0%), esfingomielina (22,6-29,7%) e em 

menores proporções fosfatidilserina (4,96-10,7%) e fosfatidilinositol (4,16-6,40%). 

Essa fração lipídica polar confere ao leite de ovelha importante propriedade anti-

inflamatória, antitrombótica, efeitos sobre a regulação celular e protetores contra o 

câncer colorretal (LORDAN et al., 2019; LORDAN; TSOUPRAS; ZABETAKIS, 2017; 

LORDAN; ZABETAKIS, 2017).   

O Ácido Linoléico Conjugado, do inglês Conjugated Linoleic Acid (CLA) é um 

grupo de isômeros derivado do ácido linoleico e α-linolênico, ácidos graxos poli-

instaurados essenciais na alimentação humana, tendo o leite e seus derivados como 

uma das suas principais fontes de obtenção. A síntese do CLA se dá através da 

biohidrogenação dos ácidos graxos insaturados pelas bactérias ruminais e através da 

dessaturação enzimática da 9 dessaturase (Δ9) nas glândulas mamárias 

(SERAFEIMIDOU et al., 2013; ZIDIRICH, 2011). Atualmente, o consumo de CLA, 

principalmente do isômero cis-9, trans-11, tem sido associado a efeitos benéficos à 

saúde. Podemos citar benefícios como a prevenção de doenças cardiovasculares, 

diminuição dos níveis de glicose no sangue, potencial anti-carcinogênico, 

imunomodulador e anti-inflamatório, além de contribuir para redução de índices de 

obesidade e diabetes (SOFI et al., 2010; SAILAS; FRIEDRICH, 2009; LORDAN; 
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ZABETAKIS, 2017). Segundo Balthazar et al. (2016), 78% do total de ácidos graxos 

poli-insaturados encontrados em iogurte de leite de ovelha é representado pelo 

isômero cis-9, trans-11, sendo 2% do total dos ácidos graxos do produto, admitindo o 

leite de ovelha e seus derivados como ótima fonte de ácido linoléico conjugado.  

A composição proteica do leite de ovelha é de 5,8%, porcentagem maior que 

as encontradas no leite de vaca e cabra. Os componentes proteicos são divididos em 

duas fases. Uma delas é composta por micelas de caseína que ficam suspensas, fase 

conhecida como micelar instável (αs1-caseína, αs2-caseína, β-caseína e κ-caseína). 

Nesta fase, as micelas de caseína estão ligadas por moléculas de fosfato de cálcio, 

magnésio, sódio, potássio e citrato, que difundidas em luz exibem a cor branca opaca 

do leite. A segunda fase é composta por proteínas do soro (β-lactoglobulina, α-

lactoalbumina e soroalbumina) (PARK et al., 2007).  

Segundo Masoodi e Shafi (2010), o leite de ovelha pode ser uma alternativa 

para consumidores que apresentam alergia à proteína do leite de vaca. Essa 

característica deve-se a diferença na sequência de aminoácidos das αs1-caseína e 

αs2-caseína entre as duas espécies, enquanto as espécies ovina e caprina 

apresentam similaridade dessa sequência de pelo menos 99%. Além disso, os 

anticorpos específicos para alérgicos ao leite de vaca (IgE) não identificam as frações 

proteicas do leite de cabra e ovelha (AH-LEUNG et al., 2006).  

As proteínas do soro no leite de ovelha têm uma representatividade de 17-22%, 

tendo proporções maiores de β-lactoglobulina e α-lactoglobulina. A α-lactoglobulina é 

considerada uma metaloproteína contendo um átomo de cálcio para cada molécula. 

Esse átomo caracteriza uma importância significativa devido à sua exigência na 

síntese de lactose (PARK et al., 2007).  

Os fatores benéficos do iogurte podem ainda ser elevados durante o processo 

de fermentação. Peptídeos bioativos que são encontrados na forma inativa no leite 

tornam-se ativos durante processo fermentativo através da proteólise e condições 

proteolíticas (CHOBERT et al., 2005; DONKOR et al., 2007; PAPADIMITRIOU et al., 

2007). Peptídeos ativos conferem ao iogurte propriedades de ação antimicrobiana, 

antioxidante, anti-hipertensiva, antitrombótica, atividade inibitória da ECA (Enzima 

Conversora de Angiotensina) e atividade imunomoduladora (RIZZELLO et al., 2016). 

De acordo com Politis e Theodorou (2016) em estudo comparativo, o iogurte grego à 

base de leite de ovelha demonstrou maior atividade inibitória da ECA e concentração 

de peptídeos bioativos em relação ao iogurte à base de leite bovino, com dezoito dias 
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de armazenamento. A eficiência na geração desses peptídeos em produtos derivados 

do leite de ovelha ainda não é totalmente elucidada, mas pode estar associada à 

qualidade do leite dessa espécie e sua divergência estrutural das proteínas 

(TAGLIAZUCCHI et al., 2018).  

 

2.2 IOGURTES CONCENTRADOS  

 

De acordo com a Instrução Normativa n° 46 de outubro de 2007, por definição, 

“entende-se por leites fermentados os produtos adicionados ou não de outras 

substâncias alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite, ou 

reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica 

mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos. Além disso, estes micro-

organismos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu prazo 

de validade” (BRASIL, 2007). O iogurte cabe a essa classificação, cuja fermentação é 

oriunda dos cultivos protosimbióticos de Streptococus salivarius subsp. thermophilus 

e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, aos quais podem acompanhar, de forma 

complementar, outras bactérias ácido-láticas que, por sua atividade, contribuem para 

a determinação do produto final. 

O iogurte tradicional é um produto lácteo proveniente da fermentação do leite 

por bactérias ácido-láticas definidas como cultura starter. Os tipos de iogurtes 

produzidos podem ser qualificados através da sua composição química, método de 

produção, diferença na textura, da utilização de aromatizantes, probióticos ou outros 

aditivos, e do processo pós fermentação (BEHARE; KUMAR; MANDAL; 2016). Além 

disso, Tamime e Robinson (1999) propuseram uma classificação pautada nas 

características físicas do produto, sendo líquido ou viscoso, semi-sólido, sólido e em 

pó. O iogurte concentrado é classificado como sendo um produto semi-sólido.  

Iogurte concentrado difere do tradicional sobretudo na porcentagem de 

proteína e de sólidos totais (ST), contendo até 9% e 26%, respectivamente, valor 

superior em até 2,5 vezes a composição proteica do iogurte comum (TAMIME; 

ROBINSON, 1985). Dentre outras propriedades, podemos citar a concentração de 

gordura 6,42%–10,70%, minerais 1,07%–1,33%, ácido lático 0,8%–1,2% e lactose 

2,86%–4,91% (FARKYE, 2017). Dependendo da sua origem, o iogurte concentrado 

pode ser denominado como Labneh (Oriente Médio, Turquia e região dos Balcãs), 

Skyr (Islândia), Shrikhand ou Chakka (Índia), Besa (Bulgária), Than ou Tan (Armênia), 
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Ymer (Dinamarca) Greek-style (Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Canadá e 

Nova Zelândia) (ARYANA, OLSON, 2017; CHANDAN, 2017; UDUWERELLA; 

CHANDRAPALA; VASILJEVIC, 2017; TAMIME; ROBINSON, 1999; TAMIME; 

HICKEY; MUIR, 2014). No Brasil, não há legislação vigente de classificação e 

definição deste produto.  

 

2.3 MÉTODOS DE CONCENTRAÇÃO  

 

Os métodos de concentração foram desenvolvidos com a intenção de prolongar 

o tempo que o iogurte permanece exposto à temperatura ambiente. Um dos primeiros 

métodos de concentração relatados foi a evaporação e a absorção do soro em pele 

animal, resultando em um produto concentrado, firme e acidificado (TAMIME, 2006).  

 

2.3.1 Método Tradicional 

 

O método tradicional utiliza-se de sacos de tecido para dessoragem. Nesta 

técnica, o princípio é a remoção do soro do iogurte natural através de pressão aplicada 

ou por força da gravidade até concentração de sólidos totais desejada, tendo como 

principais desvantagens as condições higiênico-sanitárias e esforço físico. A 

drenagem do soro pode demorar de 15 a 20 horas em temperatura menor que 10°C 

(FARKYE, 2017; TAMIME, 2006).  

 

2.3.2 Método de Centrifugação 

 

A concentração do iogurte também pode ocorrer através de separação 

mecânica, como é o caso do método de centrifugação. A concentração é atingida 

utilizando separadores de queijo ou bocais, onde o leite é aquecido à 60°C sobre 

agitação da centrífuga, em seguida é resfriado à 40°C até atingir concentração de 18% 

de ST. Chegando a esta concentração, o leite é resfriado à 15°C, a gordura é 

padronizada, e o produto embalado. A concentração obtida por separação mecânica 

é de 24% de ST (TAMIME, 2006).  

 

2.3.3 Método de Reconstituição ou Recombinação 
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O método de reconstituição ou recombinação envolve a adição de leite em pó 

desnatado à água, gordura (creme de leite), estabilizador e sal (opcional), até atingir 

concentração de ST desejada. O resultado do produto final utilizando essa técnica 

será de 23,5–24% de ST, 6,5-7% proteína e 7-7,5% de gordura. De acordo com 

Tamime (2006), a desvantagem que este método apresenta é a separação do soro 

devido a acidificação do produto durante armazenamento. No Brasil, seria um método 

de pouca aplicação, já que não há disponibilidade de sólidos do leite de ovelha para 

reconstituição.  

 

2.3.4 Processos de Membrana 

 

A concentração de iogurte por meio da utilização dos processos de membrana 

pode resultar um produto final com alta concentração de sólidos totais. Os processos 

de membrana são utilizados na indústria de lacticínios para concentração de leite 

fluído com a remoção de parte da água que compõe o leite, separação dada por uma 

membrana semipermeável. Essa técnica também pode ser aplicada na produção de 

queijos ultrafiltrados, whey protein e quando se objetiva o aumento da vida útil do leite, 

já que algumas membranas são capazes de reter micro-organismos, como bactérias 

e vírus. Os dois processos mais utilizados na concentração do leite fluído visando 

aumento do teor de sólidos são a microfiltração (MF) e a ultrafiltração (UF). A diferença 

entre as duas classificações se dá no tamanho dos poros e no tipo de partículas 

retidas. A microfiltração utiliza membrana com poros > 0,2 µm de diâmetro, o que 

permite a retenção de partículas como bactérias e glóbulos de gordura, enquanto que 

na UF a membrana possui poros de 0,003 a 0,3 µm  de diâmetro, sendo possível a 

retenção de macromoléculas como proteínas (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 

2006).  

A concentração pelas membranas como tecnologia para produção de iogurte 

concentrado pode ser feita antes ou depois da fermentação do iogurte. Antes da 

fermentação, o leite fluído é padronizado e concentrado até atingir concentração de 

ST de, aproximadamente, 23%, seguido da adição da cultura starter para fermentação 

até pH de 4,0 e resfriamento (4-6ºC). A concentração após a fermentação ocorre com 

o iogurte a 42ºC até concentração de ST de, aproximadamente, 23% e pH igual a 4,3 

seguido de resfriamento (4-6ºC) (FARKYE, 2017; OZER et al., 1999).  
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Figura 1 – Processos de filtração de acordo com o tamanho de partícula retida.  

 
              MF: microfiltração; UF: ultrafiltração; NF: nanofiltração; OR: osmose reversa.  
              Fonte: NaturalTec (2020).  

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Desenvolver, caracterizar e comparar duas formulações de iogurtes, 

uma integral e uma desnatada, utilizando leite de ovelha concentrado.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar e comparar a composição, características físico-químicas, 

sinérese, perfil de ácidos graxos, contagem de micro-organismos starter, 

propriedades texturais, microestrutura, ação antioxidante e vida útil no 

período de 28 dias de duas formulações de iogurtes de leite de ovelha 

concentrado integral e desnatado; 

• Avaliar a aceitação sensorial, perfil sensorial e intenção de compra dos 

produtos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE IOGURTE 
UTILIZANDO LEITE DE OVELHA CONCENTRADO POR 

ULTRAFILTRAÇÃO 

 

Carla Prado Rosolem, Joice Sifuentes dos Santos1 

 

 
RESUMO 

 
O leite de ovelha possuí maiores teores de proteína, lipídeos, vitaminas e minerais. O iogurte 
concentrado difere do tradicional sobretudo na porcentagem de proteína e sólidos totais. 
Neste trabalho, utilizou-se o método de ultrafiltração para concentração do leite de ovelha e 
produção dos iogurtes. Foram elaboradas duas formulações: integral com 6% de gordura; e 
desnatada. A fermentação ocorreu à 42°C por 4h, mantidos sob refrigeração por 28 dias. Os 
resultados foram comparados pelo teste de Mann-Whitney, Wilcoxon e teste t de Student 
(p<0,05). Nos parâmetros físico-químicos, a presença da gordura no iogurte integral 
apresentou diferença significativa (p<0,05) para acidez, sólidos totais, gordura e sinérese em 
relação ao iogurte desnatado. Acidez, pH e sinérese tiveram diferença significativa (p<0,05) 
ao longo dos 28 dias. A contagem de L. bulcaricus e S. thermophilus apresentou diferença 
significativa (p<0,05) entre as duas formulações no dia 1 de produção. Houve diminuição da 
contagem de S. thermophilus durante armazenamento para formulação integral e desnatada. 
Na textura, a integral apresentou diferença sigfinicativa (p<0,05) nos parâmetros de dureza e 
adesividade em relação à desnatada. A dureza aumentou (p<0,05) ao longo do 
armazenamento em ambas. A análise sensorial, apresentou diferença significativa (p<0,05) 
para os quesitos de aparência e textura entre os dois iogurtes. Os atributos mais mencionados 
no CATA para integral foram cor branca, azedo, gordura e forte, enquanto para desnatada 
foram brilhosa, leite, ácido, agradável, suave, natural, firme e consistente. A gordura 
influenciou nas características dos iogurtes, principalmente nos parâmetros de textura 
avaliados. Os iogurtes tiveram boa aceitação sensorial.  

 
Palavra-chave: iogurte concentrado, leite de ovelha, processos de membrana.  

 
ABSTRACT 

 
Sheep's milk had higher levels of proteins, lipids, vitamins and minerals. Concentrated yogurt 
differs from traditional one mainly in protein and total solids amount. In this work, the 
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Tel: +55 43 3371-7723 Fax: +55 43 3371-7834 
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ultrafiltration method was used to concentrate sheep's milk and produce yogurts. Two 
formulations were prepared: whole with 6% fat; and skimmed formulations. Fermentation took 
place at 42°C for 4h, kept under refrigeration for 28 days. The results were compared using 
the Mann-Whitney, Wilcoxon and Student tests (p <0.05). In physical-chemical parameters, 
the fat presence in the whole formulation showed a significant difference (p <0.05) for acidity, 
total solids, fat and syneresis in relation to skimmed formulation. Acidity, pH and syneresis had 
a significant difference (p <0.05) over 28 days. The L. bulcaricus and S. thermophilus count 
showed a significant difference between whole and skimmed formulations on day 1 of 
production (p<0.05). There was a decrease in S. thermophilus count during storage for both 
formulations. In texture, whole yogurt showed a significant difference (p <0.05) in the hardness 
and adhesion parameters in relation to skimmed yogurt. Hardness increased (p <0.05) over 
storage for whole and skimmed yogurts. Sensory analysis showed a significant difference (p 
<0.05) for appearance and texture between both formulations. The most common attributes in 
CATA for whole yogurt were white, sour, fat and strong, while skimmed yogurt they were shiny, 
milk, acid, pleasant, smooth, natural, firm and consistent. The fat influenced the characteristics 
of the yogurts, mainly in the evaluated texture parameters. Yogurts had good sensory 
acceptance. 

 
Keywords: concentrated yogurt, sheep's milk, membrane processes. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A produção de leite de ovelha ocupa posição de destaque em muitos países da 

Europa, Ásia e África. No Brasil, essa atividade ainda é pouco desenvolvida, sendo o 

maior número de animais destinados à produção de lã e carne (BOYAZOGLU; 

MORAND-FEHR, 2001). O consumo de leite de ovelha e seus derivados têm obtido 

relevante capacidade comercial pertinente às suas características sensoriais de sabor 

e aroma, e propriedades benéficas à saúde.  

O leite de ovelha apresenta elevado teor de componentes sólidos, capaz de 

influenciar características físicas e sensoriais no iogurte. A composição proteica 

propicia a formação do gel e diminuí os efeitos de sinérese na produção do iogurte. 

Além disso, atua como fonte de vitaminas do complexo B, C, D e E, cálcio, ferro, 

magnésio e zinco (PARK et al., 2007; MILANI; WENDORFF, 2011).  

Os glóbulos de gordura presentes no leite de ovelha são menores quando 

comparados a outras espécies, favorecendo sua digestibilidade e metabolismo 

(KALYANKAR et al., 2016). Além de apresentar propriedades anti-inflamatória, anti-

trombótica, efeitos sobre a regulação celular e proteção contra o câncer colorretal 

(LORDAN, et al., 2019; LORDAN; TSOUPRAS; ZABETAKIS, 2017; LORDAN; 

ZABETAKIS, 2017).   
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O consumo de leite de ovelha pode ser uma alternativa para alérgicos à 

proteína do leite de vaca. Essa característica deve-se às diferenças na sequência de 

aminoácidos das caseínas entre as duas espécies e a não identificação de frações 

proteicas desse leite por anticorpos específicos (AH-LEUNG et al., 2006; MASOODI; 

SHAFI, 2010).  

O iogurte pode ser classificado de acordo com suas características físicas em 

líquido ou viscoso, semi-sólido, sólido e em pó (TAMIME; ROBINSON, 1999). O 

iogurte concentrado é um produto semi-sólido e difere do tradicional pela porcentagem 

de proteína e sólidos totais, podendo apresentar teor proteico superior em até 2,5 

vezes do iogurte comum (TAMIME; ROBINSON, 1985).  

O primeiro relato de concentração de iogurte foi através da evaporação e 

absorção do soro em pele animal (TAMIME, 2006). Os principais métodos utilizados 

para concentração são: o método tradicional, com a utilização de sacos de tecidos 

para dessoragem; método de centrifugação, que concentra através da separação 

mecânica do soro; método de reconstituição, o qual envolve a adição de sólidos em 

pó; e a concentração por processos de membrana, sendo a ultrafiltração (UF) a mais 

utilizada. A UF é utilizada para concentração de leite fluído visando o aumento do 

conteúdo sólido do leite por remoção de parte da água através de membrana com 

poros de 3 a 300nm de diâmetro, sendo possível a retenção de macromoléculas como 

proteínas (FARKYE, 2017; TAMIME, 2006; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006).   

Portanto, diante da escassez de informação abordando derivados lácteos de 

leite de ovelha concentrado, este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar 

propriedades físico-químicas, texturais e sensoriais de duas formulações de iogurte 

utilizando leite de ovelha concentrado por ultrafiltração.  

 
2 MATERIAL E MÉTODOS  

 
2.1 MATÉRIA PRIMA E INGREDIENTES 

 

Foi utilizado leite de ovelha integral pasteurizado (Casa da Ovelha, Bento 

Gonçalves, Brasil), açúcar refinado (União, São Paulo, Brasil) e cultura starter para 

iogurte Thermophilic yogurt culture – YoFlex ® Mild 1.0 (Chr. Hansen, Valinhos, 

Brasil).   
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2.2 DESNATE DO LEITE PASTEURIZADO DE OVELHA 

O leite integral foi descongelado, aquecido (45ºC) e semidesnatado em 

desnatadeira modelo 154 GR – 275 litros/ hora (Casa das Desnatadeiras, Goiânia, 

Brasil) até obter 0,3% de gordura.  

 

2.3 CONCENTRAÇÃO DO LEITE DE OVELHA POR PROCESSO DE FILTRAÇÃO POR MEMBRANA 

 

Para o processo de ultrafiltração (UF) foi utilizado leite de ovelha pasteurizado 

desnatado. O leite foi aquecido à 45ºC, a uma pressão de entrada de 3,5 bar e 

submetido ao processo de concentração utilizando unidade de filtração piloto (Modulo 

Pall/ MS1E001PIL 20 UZ/20NMZ/ diâmetro do poro igual a 0,020µm e área filtrante de 

0,24 m²). O fluxo do permeado foi igual a 13,39 L.h.m2.bar e calculado conforme a 

equação: 

 

𝐹𝑃 =
𝐷	𝑥	𝐾𝑡
0,24  

 

Onde:  

FP = fluxo de permeado; 

D = vazão do permeado (L.h-1); 

Kt = coeficiente de correção da temperatura;  

0,24 = área de superfície da membrana expressa em m2. 

 

 

O fator de concentração volumétrico (FCV) do retentado foi calculado conforme 

a equação:  

 

𝐹𝐶𝑣 = 	
𝑉𝑖
𝑉𝑟 

Onde:  

FCv = fator de concentração volumétrico;  

Vi = volume inicial;  

Vr = volume retido.  
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A ultrafiltração dos 36,42 Kg de leite de ovelha resultou na obtenção de 7,4 Kg 

de retentado com FCV igual a 4,9, de modo que o conteúdo de sólidos totais do leite 

concentrado atingiu 15,62%. 

 

2.4 ELABORAÇÃO DO IOGURTE CONCENTRADO 

 

A elaboração das duas formulações de iogurte concentrado a partir do 

retentado da ultrafiltração foi baseada na metodologia proposta por Tamime (2006) 

conforme fluxograma apresentado na Figura 2.  

 

2.4.1 Formulação Integral  

 

A formulação integral foi padronizada a 6% (p/v) de gordura com adição de 

creme de leite de ovelha com teor de gordura equivalente à 43,50% (p/v), 4% (p/v) de 

açúcar refinado e 89,9% (p/v) de retentado. Foi pasteurizada (85 a 90°C/ 5 minutos), 

seguida de resfriamento (42°C) e adição de 0,1% (p/v) da cultura starter de iogurte. A 

fermentação ocorreu em BOD à 42°C ± 3°C por 4 horas, mantidos sob refrigeração 

(7°C ± 2) por 28 dias. 

 

2.4.2 Formulação Desnatada  

 

A formulação desnatada composta por 4% (p/v) de açúcar refinado e 95,9% 

(p/v) de retentado foi pasteurizada (85 a 90°C/ 5 minutos), seguida de resfriamento 

(42°C) e adição de 0,1% (p/v) da cultura starter de iogurte. A fermentação ocorreu em 

BOD à 42°C ± 3°C por 4 horas, mantidos sob refrigeração (4-7°C ± 2) por 28 dias. 
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2.5 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO IOGURTE CONCENTRADO 

 

As análises físico-químicas foram realizadas no dia seguinte à produção (dia 

1). Os iogurtes foram avaliados quanto ao teor de sólidos totais, gordura, proteína, 

caseína e cinzas, conforme padrão e normas da AOAC (2012). Os valores de pH 

foram aferidos diretamente das amostras utilizando pHmetro digital (Tecnal, TEC-5). 

Para a análise de acidez titulável, utilizou-se solução NaOH (0,1 mol/L) e substância 

indicadora de cor fenolftaleína. O resultado foi expresso em porcentagem de ácido 

lático (%) por grama de produto (AOAC, 2012).  

 

2.6 MONITORAMENTO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO 

 

A vida útil dos iogurtes foi avaliada através das análises de pH, acidez titulável, 

índice de sinérese, parâmetros de textura e viabilidade das BAL presentes nas 

Fonte: autora (2020).  

 Figura 2 – Fluxograma geral de produção dos iogurtes concentrados.  
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amostras. Esses parâmetros podem indicar características deteriorantes no produto 

ou perda de suas características. As análises foram feitas semanalmente (1, 7, 14, 21 

e 28 dias) com os produtos mantidos armazenados sobre refrigeração (4-7°C ± 2).  

 
2.6.1 Sinérese 

 

O índice de sinérese foi determinado por centrifugação e diferença entre o valor 

da amostra e sobrenadante. As amostras foram pesadas (15g) e centrifugadas a 

600rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi coletado e pesado. O índice de sinérese 

foi determinado de acordo com o seguinte cálculo (AOAC, 2012):  

 

𝑆𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒	(%) =
𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒	(𝑔)
𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠	(𝑔) 	𝑥	100 

 

2.6.2 Análise Instrumental de Textura 

 
O perfil de textura instrumental (TPA) foi estimado de acordo com metodologia 

proposta por Paseephol et al. (2008), onde foi utilizado um analisador de textura 

instrumental (Texture Analyser CT3, Brookfield, Middleboro, EUA) com auxílio do 

programa Texture Pro CT (v.1.4, Build 17) equipado com carga celular de 10Kg e 

probe cilíndrica de acrílico (25mm de diâmetro). As amostras acondicionadas em 

recipientes plásticos (comprimento 10mm, largura 50mm e profundidade 30mm) foram 

comprimidas até altura de 10 mm em velocidade constante de 2mm/s e carga de 

0,05N. Os iogurtes foram mantidos a 7ºC e só foram retirados da refrigeração no 

momento da análise. O parâmetro de textura foi avaliado quanto à dureza (N), 

coesividade (adimensional), elasticidade (mm), adesividade (mJ) e gomosidade (N) 

(DOMAGALA et al., 2006).  

 
2.6.3 Viabilidade das BAL 

 

A viabilidade do L. bulgaricus foi realizada utilizando ágar MRS (Acumedia, 

Michigan, EUA) incubado em anaerobiose à 37°C/72 horas. A viabilidade do S. 

thermophilus foi feita utilizando o meio M17 (Sigma, Adrich, Missouri, EUA) e 

incubação em aerobiose à 37°C/48 horas, ambos com plaqueamento em 
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profundidade (AOAC, 2012). 

 

2.7 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

A extração do conteúdo lipídico total das amostras foi feita pelo método de 

Bligh-Dyer (1959). O perfil de ácidos graxos foi avaliado em amostras de iogurte com 

1 e 28 dias de armazenamento. A determinação da composição dos ácidos graxos 

seguiu utilizando metodologia descrita por Gonzalez et al. (2013) no qual, utilizou-se 

60mg de amostra de lipídeo total com solução metanólica de hidróxido de sódio e BF3-

metanol (derivatizante, Sigma, Adrich). A análise foi conduzida em cromatógrafo a gás 

(GC-MS QP2010 SE, Shimadzu), equipado com coluna capilar DB-WAX (Zebron, 30m 

x 0,25mm id x 0,25m). O hélio foi usado como gás de arraste a uma vazão de 1,0mL 

min-1, com razão de separação igual a 40 e quantidade da amostra injetada de 1µL. A 

temperatura da coluna foi incialmente programada à 70ºC, aumentando para 200ºC a 

uma taxa de 4ºC min-1, mantida por 20 minutos. As temperaturas da interface do injetor 

e GC-MS foram mantidas a 225ºC e 250ºC, respectivamente. Os espectros de massa 

foram registrados a 70V com intervalo de massa de m/z 35 a 650 amu (unidade de 

massa atômica). Os compostos foram identificados através da comparação de dados 

de espectro e aqueles apresentados nas bibliotecas espectrais NIST14.lb e 

NIST14.lbs. A área do pico do composto foi considerada relativa à área total dos picos 

identificados no cromatograma, determinando a porcentagem de cada composto na 

composição de ácidos graxos da fração lipídica. Os dados obtidos foram convertidos 

e apresentados em % para 100g de amostra de iogurte.  

Os índices aterogênicos (IA) e trombogênicos (IT) (BATISTA et al., 2017; 

SPERRY et al., 2018), os ácidos graxos desejados (AGD) e os ácidos graxos 

saturados hipercolesterolêmicos (AGSH) (BARLOWSKA et al., 2018), foram 

calculados de acordo com as seguintes equações:  

 

𝐼𝐴 = 	
𝐶12: 0 + 4𝑥	𝐶14: 0 + 𝐶16: 0

[∑𝑀𝑈𝐹𝐴 + ∑𝑃𝑈𝐹𝐴	(𝑛 − 6)(𝑛 − 3)] 

 

𝐼𝑇 =
(𝐶14: 0 + 𝐶16: 0 + 𝐶18: 0)

[0,5	𝑥 ∑𝑀𝑈𝐹𝐴 = 0,5∑𝑃𝑈𝐹𝐴	(𝑛 − 6) + 3𝑥	 ∑𝑃𝑈𝐹𝐴	(𝑛 − 3) +	𝑛 − 3𝑛 − 6]
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𝐴𝐺𝐷 = 𝑀𝑈𝐹𝐴 + 𝑃𝑈𝐹𝐴 + 𝐶18: 0 

 

𝐴𝐺𝑆𝐻 = 𝐶12: 0 + 𝐶14: 0 + 𝐶16: 0 

 

2.8 ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA POR VARREDURA (MEV) 

 

Amostras dos iogurtes foram congeladas liofilizadas (Liobras, Modelo L101, 

São Carlos, São Paulo) para verificação das imagens no LMEM – Laboratório de 

Microscopia Eletrônica e Microanálise da Universidade Estadual de Londrina (UEL – 

PR). As amostras foram fraturadas e montadas em “stubs” de alumínio, a fratura feita 

de forma manual com o auxílio do microscópio de baixo aumento dotado de foco de 

luz. A lâmina foi comprimida na borda da amostra quebrada, ou, podendo ser rompida 

pressionando-se as extremidades com o auxílio de duas pinças. Em seguida, os 

fragmentos da amostram foram montados em “stubs” para o Microscópio Eletrônico 

marca FEI-Phillips, modelo Quanta 200, utilizando-se cimento condutivo de prata 

coloidal.  

Os fragmentos das amostras foram revestidos com pó de ouro em altas 

pressões (13 a 113mPa ou 10-4 a 10-3 Torr), em equipamento metalizador BAL-TEC, 

modelo SCD-050, o que permite que os átomos de ouro colidam com as moléculas de 

nitrogênio e se depositem nas amostras em várias direções. As amostras foram 

analisadas após sua metalização com o ouro.  

 

2.9 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE 

 

A capacidade antioxidante foi avaliada em amostras de iogurte com 1 dia de 

armazenamento a partir da metodologia baseada na captura do radical orgânico 

DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) por antioxidantes descrito por Brand-Williams et al., 

(1995) com adaptações (RUFINO et al., 2007).  

A obtenção dos extratos das amostras foi feita utilizando 40mL de metanol 50% 

e 10g de amostra, seguida de agitação e repouso por 60 minutos. As amostras foram 

centrifugadas à 15000rpm por 15 minutos (MARCONI, MA 140/CFT, São Paulo) para 

obtenção do sobrenadante. Foi adicionado 4 mL de metanol 50% ao resíduo da 

primeira extração, seguida de agitação e repouso por 60 minutos. Centrifugou-se a 

15000rpm por 15 minutos e transferiu-se o sobrenadante para balão volumétrico (100 
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mL) contendo o sobrenadante da primeira extração. Transferiu-se 0,1 mL de cada 

extrato (triplicata) para tubo de ensaio com 3,9mL da solução de DPPH (0,06mM). A 

leitura foi feita em espectrofotômetro (Thermo Electron Corporation®, Spectronic 

Genesys 6®, EUA) a 515nm. Os resultados obtidos das leituras foram calculados e 

expressos como percentual de inibição de oxidação do radical, calculado conforme a 

seguinte equação:  

 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜	𝐷𝑃𝑃𝐻(%) = S
𝐴𝑏𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐴𝑏𝑠	𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎	

𝐴𝑏𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 V 𝑥	100 

 

Onde:  

Abs amostra= Absorbância da amostra extraída.  

Abs controle= Absorbância solução DPPH 0,06mM.   

 

2.10 ANÁLISE SENSORIAL  

 

A avaliação sensorial foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo seres Humanos na Universidade Norte do Paraná, Paraná, Brasil (número 

do processo 14161819.0.0000.0108) (Anexo A).  

A análise sensorial foi conduzida em laboratório específico com cabines 

individuais no Laboratório de Análise Sensorial da Unopar (Piza, Londrina, Paraná), 

sob luz branca, contando com um painel de 80 julgadores não treinados, ambos os 

sexos, adultos com idade entre 18 e 60 anos compostos, majoritariamente, de 

membros da comunidade acadêmica, sendo convidados de forma voluntária a 

participar da pesquisa. Os indivíduos abordados foram informados que não deveriam 

possuir restrições alimentares como intolerância ou alergias aos componentes do 

leite. Além disso, não poderiam apresentar nenhuma indisposição, estarem gripados 

ou resfriados. Atendendo a essas condições, os voluntários poderiam participar da 

análise sensorial sem risco ou desconforto.  

Os iogurtes integral e desnatado foram avaliados após 5 dias de 

armazenamento refrigerado (7ºC), quando os resultados de inocuidade microbiológica 

foram concluídos e estiveram de acordo com a legislação vigente. Os julgadores 

receberam amostras dos dois tipos de iogurte concentrado (integral e desnatado), 

numa porção de 30 g, servidas em recipientes plásticos descartáveis de 50mL, a 7ºC 
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– 10ºC, codificados com números de três dígitos aleatórios. As amostras foram 

apresentadas simultaneamente com ordenação balanceada acompanhados de colher 

descartável, bolacha água e sal e água mineral à temperatura ambiente para limpeza 

do palato entre uma amostra e outra.  

Foi realizado um teste afetivo para avaliação da aceitabilidade do produto, onde 

os provadores utilizaram escala hedônica em que 1: desgostei muitíssimo e 9: gostei 

muitíssimo (STONE; SIDEL, 1993). Os atributos avaliados foram: aparência, textura, 

sabor, aroma e impressão global. Os iogurtes também foram avaliados quanto à 

intenção de compra realizada de acordo com metodologia descrita por Lawless e 

Heymann (2010), onde os provadores utilizaram uma escala de atitude estruturada 

em que 1: certamente não compraria o produto e 5: certamente compraria o produto 

(Anexo B). Os julgadores também responderam a um questionário em relação ao 

consumo de iogurte, leite de ovelha e derivados (Anexo C).  

Além dos testes afetivos, foi aplicado um questionário de Análise Descritiva 

Quantitativa (ADQ), o CATA (Check-all-that-apply). Um grupo de cinco provadores foi 

recrutado para desenvolvimento de uma lista descritiva de atributos sensoriais dos 

dois iogurtes. Os provadores foram convidados a provarem e compararem as duas 

formulações de iogurtes considerando diferenças e semelhanças relevantes entre as 

amostras. Ao término dessa etapa, o grupo foi conduzido por um líder para definição 

dos termos que melhor descreveriam as amostras. Uma lista contendo esses termos 

foi elaborada (Anexo D), sendo entregue na sequência do teste anterior aos 80 

julgadores participantes da análise sensorial (TARREGA et al., 2017).  

O índice de aceitabilidade dos produtos foi calculado conforme a equação: 

 

𝐼𝐴	(%) =
𝐴	𝑥	100
𝐵  

 

Onde:  

A= nota média obtida para o produto;  

B= nota máxima dada ao produto.  

 

O IA com boa repercussão deve ser ≥ 70% (MONTEIRO, 1984).  
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2.10.1 INOCUIDADE DO PRODUTO 

 

Para atender a legislação vigente prevista na RDC nº 12 de 2001, para leite 

fermentado, afim de garantir a seguridade dos iogurtes para consumo, foi avaliado a 

presença de coliformes termotolerantes (45ºC) utilizando Petrifilm, incubado a 45ºC/ 

48 horas (3M, Saint Paul, EUA).  

 

2.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

As duas formulações de iogurte concentrado foram elaboradas em dois lotes 

diferentes. Os resultados das análises foram submetidos ao teste de Lilliefors para 

avaliação da normalidade da distribuição dos dados.  

As médias da composição físico-química, do perfil de textura e das contagens 

microbiológicas entre integral e desnatada foram comparadas através do teste de 

Mann-Whitney. As médias de pH, acidez, sinérese, perfil de textura e dados 

microbiológicos de cada formulação (integral e desnatada) foram comparadas pelo 

teste de Wilcoxon ao longo dos 28 dias de armazenamento refrigerado.   

Os escores de aparência, textura, sabor, aroma, impressão global e intenção 

de compra obtidos da análise sensorial e os dados do perfil de ácidos graxos foram 

comparados pelo teste de t de Student. Todos os testes foram realizados no software 

estatístico Statistica versão 13.1 ao nível de 5% de significância (p<0,05).  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO IOGURTE CONCENTRADO  

 

Do ponto de vista físico-químico, houve diferença significativa (p<0,05) nos 

parâmetros de acidez, sólidos totais e gordura entre as formulações integral e 

desnatada (Tabela 2). Resultados de pH, proteína, caseína e cinzas não 

apresentaram diferença significativa. A diferença entre o teor de sólidos totais pode 

ser justificada pela adição do creme para padronização da gordura no iogurte integral, 

tendo em vista que não houve variação de outros compostos sólidos nos produtos. 
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Tabela 2 – Composição dos iogurtes concentrados integral e desnatado de leite 
de ovelha prontos para consumo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,b: Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença 
significativa pelo teste de Mann-Whitney entre as formulações de iogurte (p<0,05). 
 
A variação da acidez pode ser elucidada pela diferença obtida da contagem 

total dos microrganismos específicos. O iogurte integral apresentou valores de 6,91 

LogUFC/g e 8,83 LogUFC/g para L. bulgaricus e S. thermophilus, respectivamente, 

enquanto o desnatado apresentou o equivalente a 6,78 LogUFC/g para L. bulgaricus 

e 9,11 LogUFC/g para S. thermophilus (p>0,05). O valor total das bactérias lácticas 

encontra-se de acordo com as exigências mínimas para iogurte (BRASIL, 2007).  

Observou-se predominância do S. thermophilus em relação ao L. bulgaricus. 

As duas espécies ácido lácticas atuam durante a fermentação em uma relação 

protosimbiótica, interação positiva que leva à estimulação do crescimento do L. 

bulgaricus por meio da produção de metabólitos como o ácido fórmico e o ácido lático 

pelo S. thermophilus (ZOURARI; ACCOLAS; DESMAZEAUD, 1991).   

A legislação brasileira vigente não dispõe de padrões de identidade e qualidade 

específicos para iogurte concentrado de leite de ovelha, bem como há escassez de 

publicação científica utilizando essa matéria-prima. Foi adotado o Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados (BRASIL, 2007) para 

atender requisitos mínimos de qualidade do produto.  

 

3.2 MONITORAMENTO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO 

 

Nos parâmetros de pH, acidez e sinérese, apenas o pH não apresentou 

diferença significativa (p>0,05) entre as duas formulações de iogurte durante período 

de armazenamento, com médias de 4,89 e 4,90 no dia 1 e 4,58 e 4,57 no dia 28 para 

formulações integral e desnatada, respectivamente (Tabela 3). Entretanto, houve 

diferença significativa (p<0,05) deste parâmetro para cada formulação, observando 

 Integral Desnatado 
Sólidos Totais (g/100g) 24,40a 18,80b 

Gordura (g/100g) 5,60a 0,00b 
Proteína (g/100g) 15,10a 15,86a 
Caseína (g/100g) 14,90a 15,63a 
Cinzas (g/100g) 1,16a 1,16a 

pH 4,89a 4,90a 
Acidez (mg ác. lático/100g) 1,05b 1,22a 
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decréscimo do pH ao longo do armazenamento. A diminuição do pH é justificada pela 

atividade dos microrganismos que fermentam a lactose e resulta na produção de ácido 

lático (COSTA; CONTE-JUNIOR, 2015; COSTA et al., 2016). Os valores mais altos 

de pH em produtos derivados do leite de ovelha são atribuídos à sua capacidade de 

tamponamento devido ao alto teor de proteína (LI; GUO, 2006; SALAUN et. al, 2005).  

A acidez apresentou diferença significativa (p<0,05) nos dias 1, 14 e 28 entre 

integral e desnatada, com tendência ao decréscimo no iogurte desnatado ao longo do 

armazenamento (Tabela 3). A formulação integral apresentou diminuição da acidez 

entre os dias 1 e 14, voltando a subir a partir do dia 21. Esses resultados divergem 

dos dados obtidos por Vianna et al. (2017), onde houve diminuição da acidez em 

relação ao tempo de armazenamento (28 dias).  

A sinérese apresentou variação significativa (p<0,05) entre as duas 

formulações (Tabela 3) e ao longo do armazenamento para cada iogurte. O efeito de 

sinérese ocorre devido à incapacidade do gel de conter o soro de leite.  

 

Tabela 3 – pH, acidez e sinérese dos iogurtes concentrados integral e desnatado 
de leite de ovelha durante 28 dias de armazenamento.  

  Dia  pH Acidez (mg ác. lático/100g) Sinerese (%) 

Integral 

1 4,89a,A 1,05b,A 1,27b,D 
7 4,72a,B 0,92a,A,C 9,03b,A 
14   4,61a,A,B,C 0,90b,B,C 9,61b,A 
21 4,50a,C 0,96a,A,C 6,66b,B 
28 4,58a,C 1,02a,A 2,96b,C 

Desnatado  

1 4,90a,A 1,22a,A 12,74a,A 
7 4,70a,B 0,79a,B,C 12,57a,A 
14 4,63a,B,C 0,91a,B 14,35a,A 
21 4,56a,C 0,92a,B 9,07a,B 
28 4,57a,C 0,67b,C,D 6,39a,B 

a,b: Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa 
pelo teste de Mann-Whitney entre as formulações de iogurte (p<0,05).  
A,B,C,D: Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 
significativa pelo teste de Wilcoxon  ao longo do armazenamento para cada formulação de iogurte 
(p<0,05).  
 

De acordo com Amatayakul et al. (2006), o aumento do teor de sólidos totais e 

proteína contribuem para a formação de uma matriz mais densa e, 

consequentemente, diminuição da sinérese. A diferença dos resultados obtidos entre 

as duas formulações é devido a presença da gordura no iogurte integral, que interage 

com a proteína, contribuindo com a formação de ligações cruzadas na rede de gel. 

Além disso, o tamanho dos glóbulos de gordura no leite de ovelha pode diminuir os 
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efeitos de sinérese no produto final (PARK et al., 2007; NGUYEN et al., 2014).   

Os dados da contagem microbiológica da cultura starter estão apresentados na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Contagem da cultura starter durante 28 dias de armazenamento dos 
iogurtes concentrados integral e desnatado de leite de ovelha.  

  Dia  Lactobacillus bulgaricus 
(LogUFC/g) 

Streptococcus thermophilus 
(LogUFC/g) 

Integral  

1 6,91a 8,83b,A 
7 6,50a 8,55a,B 
14 5,92b 8,68a,A 
21 5,67a 8,27a,C 
28 5,50b 8,24a,C 

Desnatado  

1 6,78b 9,11a,A 
7 6,61a 8,49a,A,B 
14 6,23a 8,65a,B 
21 5,97a 8,61a,B 
28 6,30a 8,62a,B 

a,b: Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa 
pelo teste de Mann-Whitney entre as formulações de iogurte (p<0,05) em um mesmo dia de 
armazenamento. 
A,B,C: Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 
significativa pelo teste de Wilcoxon  ao longo do armazenamento para cada formulação de iogurte 
(p<0,05).  
 

A contagem de L. bulgaricus apresentou diferença significativa entre as 

formulações integral e desnatada nos dias 1, 14 e 28, enquanto S. thermophilus 

apresentou diferença (p<0,05) somente do dia 1. Além disso, notou-se diferença 

significativa na contagem de S. thermophilus ao longo do armazenamento para cada 

formulação.  

De maneira geral, houve diminuição da contagem de L. bulgaricus e S. 

thermophilus do dia 1 ao dia 28, havendo queda de apenas 1 ciclo para L. bulgaricus 

na formulação integral e S. thermophilus na formulação desnatada.  

Balthazar et al. (2016) avaliaram a contagem da cultura starter em iogurte 

prebiótico de leite de ovelha com adição de diferentes níveis de inulina, onde 

observaram diferenças (p<0,05) para S. thermophilus (9 a 11 Log UFC/mL) e L. 

bulgaricus (8 a 9 Log UFC/mL) no dia 1, diminuindo para valores de 8 a 9 Log UFC/mL 

e 6 a 7 Log UFC/mL para S. thermophilus e L. bulgaricus, respectivamente, ao final 

do período de 28 dias. No referido estudo, não foi verificado efeito protetor da inulina 

em relação a viabilidade dessas bactérias, independente do nível de inulina 

adicionado ao iogurte prebiótico de leite de ovelha.  

Pode-se observar na Tabela 5 os resultados do perfil de textura instrumental 
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(TPA) com médias obtidas para os parâmetros de dureza, adesividade, coesividade, 

gomosidade e elasticidade.  

 

Tabela 5 – Textura do iogurte concentrado integral e desnatado de leite de ovelha 
durante 28 dias de armazenamento.  

  Dia  Dureza 
(N) 

Adesividade 
(mJ) Coesividade Gomosidade 

(N) 
Elasticidade 

(mm) 

Integral 

1 2,55a,D 9,23a,A 0,36a,A 2,33a,A 10,42a,B 
7 2,75a,C 10,52a,A 0,39a,A 2,15a,A 10,86a,A,B 
14 3,35a,B 9,82a,A 0,35a,A 2,38a,A 10,79a,A 
21 3,53a,A 8,42a,A 0,34a,A 2,39a,A 10,02a,A,B 
28 3,60a,A 4,12a,B 0,24a,B 2,03a,A 10,86a,A,B 

Desnatado 

1 2,53a,C 7,62b,A,B 0,39a,A 2,05a,A 10,06a,A 
7 2,65a,C 7,15b,A 0,37a,A 1,83a,A 10,67a,A 
14  2,89b,A,B,C 5,68b,B 0,33a,A,B 1,98a,A 10,39a,A 
21 3,05b,B 4,58b,A,B 0,36a,A,B 2,15a,A 10,34a,A 
28 3,28b,A 3,30a,A,B 0,26a,B 1,72a,A 10,66a,A 

a,b: Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa 
pelo teste de Mann-Whitney entre as formulações de iogurte para um mesmo período de 
armazenamento (p<0,05).  
A,B,C,D: Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 
significativa pelo teste de Wilcoxon  ao longo do armazenamento em uma mesma  formulação de 
iogurte (p<0,05).  
 
 

As formulações integral e desnatada apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) para os parâmetros de dureza e adesividade. O iogurte integral apresentou 

maior dureza em relação ao desnatado nos dias 14, 21 e 28; e maior adesividade 

entre os dias 1 e 21.  

Ao longo do armazenamento, o parâmetro de dureza nas duas formulações 

aumentou progressivamente (p<0,05). O aumento do teor dos sólidos totais com a 

adição da gordura na formulação integral, somado ao alto teor proteico do leite de 

ovelha, favoreceram a estabilização da rede matricial tornando o iogurte integral mais 

duro que o desnatado (NGUYEN et al., 2014). Park et al. (2007) corroboram que o 

leite de ovelha contém maior quantidade de caseína e por esse motivo produtos 

derivados apresentam maior firmeza quando comparados com derivados de leite de 

vaca. Nguyen, Afsar e Day (2018) obtiveram resultados que indicam que a firmeza do 

iogurte não é afetada somente pelo teor de sólidos e concentração proteica, mas 

também pelas diferenças nas propriedades físico-químicas dessas proteínas.  

Quanto a adesividade, observou-se diferença do dia 1 ao dia 28 na formulação 
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integral, com diminuição na última semana de armazenamento em ambas 

formulações. A formulação desnatada apresentou menores valores de adesividade 

em relação à integral.  A adesividade é um parâmetro mecânico definido de forma 

sensorial como a força requerida para remover o material que adere à boca (palato) 

durante o processo normal de comer (CIVILLE; SZCZESNIAK, 1973). 

Segundo El-Nagar et al. (2002), o aumento da adesividade está correlacionado 

com a formação de um gel mais viscoso. Desta forma, supõe-se que o aumento do 

teor de gordura na formulação integral contribuiu para à formação de um gel mais 

viscoso e, portanto, mais adesivo. Esse resultado contrapõe a afirmação de Altschul 

(1993) sobre produtos desnatados apresentarem maior adesividade quando 

mastigados. O teor de proteína do iogurte também pode influenciar em sua 

adesividade. Pereira et al. (2003) corroboram que quanto maior a concentração 

proteica, maior será sua adesividade. A diminuição da quantidade de água livre na 

matriz proteica impede a liberação de soro tornando o gel mais adesivo. O iogurte 

desnatado apresentou maior teor de proteína em relação ao integral e, portanto, 

deveria ter obtido médias maiores para o parâmetro de adesividade.  

O teor de gordura não mostrou efeito sobre a coesividade, já que as 

formulações não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre si. Observou-se 

diminuição desse parâmetro ao final dos 28 dias de armazenamento. Durante o 

armazenamento, o processo de proteólise da matriz proteica causa rearranjo de 

associações e interações entre os componentes do iogurte, alterando a integridade 

estrutural da matriz proteica e, consequentemente, redução da coesividade (VAN 

HEKKEN; TUNICK; PARKS, 2004; IRUDAYARAJ; CHEN; McMAHON, 1999).  

A elasticidade encontrada nas formulações integral e desnatada não 

apresentou diferença significativa (p>0,05), mas houve diferença (p<0,05) na análise 

do dia 1 e 14 em relação aos outros dias de armazenamento na formulação integral. 

Houve aumento da elasticidade nas duas formulações durante o período de 1 a 7 dias 

de armazenamento, com diminuição entre o período de 14 a 21 dias (p>0,05).  Ao 28º 

dia de estocagem, os valores passaram a ser os mesmos da segunda semana de 

armazenamento. Segundo Cardarelli (2003), existe uma relação inversamente 

proporcional entre valores de pH e elasticidade, ou seja, quanto menor o pH do 

produto, maior será a elasticidade. De fato, enquanto ocorreu diminuição do pH ao 

longo do armazenamento, os valores de elasticidade aumentaram, principalmente na 

primeira semana. O processo de proteólise da matriz proteica também está 
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relacionado a diminuição da elasticidade (HORT; LE GRYS, 2001).   

 

3.3 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

O perfil de ácidos graxos do iogurte concentrado integral (Tabela 6) aponta 

aumento na porcentagem de ácido caprílico (C8:0), ácido tridecanóico (C13:0), ácido 

mirístico (C14:0), ácido miristoléico (C14:1), ácido pentadecanóico (C15:0), ácido 

linoléico (C18:2 n-6) e ácido α-linolênico (C18:3 n-3) ao longo do armazenamento, 

entretanto não houve aumento significativo dessas porcentagens (p>0,05).  

Dados obtidos por Serafeimidou (2013) em iogurte grego de leite de ovelha 

armazenado por 14 dias sobre refrigeração (5ºC) não apresentaram diferença 

significativa em ácidos graxos de cadeia curta. Em contrapartida, obteve-se diferença 

(p<0,05) para ácidos graxos de cadeias muito longas (C20:0 a C24:0), resultados não 

obtidos nesta pesquisa. Em estudo realizado por Balthazar et al. (2016), houve 

aumento significativo durante armazenamento (28 dias) de ácidos graxos de cadeias 

médias e longas.  

Os ácidos graxos encontrados em maior quantidade para ambos períodos 

foram o ácido palmítico (C16:0), ácido oléico (C18:1 n-9) e o ácido mirístico (C14:0). 

Balthazar et al. (2016) obtiveram resultado semelhante, com predominância do ácido 

oleico, seguido pelo ácido palmítico e ácido mirístico, respectivamente, em iogurte de 

leite de ovelha. Serafeimidou (2013) obteve predominância dos ácidos palmítico, 

mirístico, esteárico e oléico.  

Revilla et al. (2017) denotam que a composição da gordura do leite de ovelha 

é altamente saturada e compreende de 65 a 75% dos ácidos graxos totais, sendo que 

11% representam ácidos graxos de cadeia curta e média. São característicos da 

gordura do leite os seguintes ácidos graxos: ácido palmítico, mirístico, esteárico, 

oléico e linoléico (TVRZICKA et al., 2011).  

O ácido linoleico (C18:2 n-6) e o ácido α-linolênico (C18:3 n-3) são os principais 

ácidos graxos poli-insaturados presentes no leite de ovelha (Balthazar et al., 2017). 

No presente trabalho, nota-se a presença dos ácidos linoleico (C18:2 n-6) e α-

linolênico (C18:3 n-3) em maior quantidade ao final do período de armazenamento 

(Tabela 6, p>0,05).   

O termo CLA (Conjugated Linoleic Acid – Ácido Linoleico Conjugado), refere-

se ao nome do grupo de isômeros posicionais e geométricos derivados do ácido 
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linoleico e α-linolênico. Vinte e sete isômeros distintos são conhecidos, podendo 

ocorrer nas seguintes configurações geométricas: cis-trans, trans-cis, cis-cis, ou trans-

trans. Muitos estudos clínicos e epidemiológicos têm mostrado uma relação positiva 

entre o consumo do CLA e efeitos benéficos à saúde. Os principais efeitos estão 

relacionados ao desenvolvimento infantil, ação anticarcinogênica, diminuição dos 

riscos de doenças cardiovasculares, ação imunomoduladora e anti-inflamatória, 

controle da diabetes e obesidade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, 

depressão, artrite reumatóide e asma (RIEDIGER et al., 2009; SOFI et al., 2010; 

SAILAS; FRIEDRICH, 2009; LORDAN; ZABETAKIS, 2017).  

O isômero mais encontrado em leite e derivados com 90% do CLA na gordura 

láctea, é o cis-9, trans-11 ou ácido rumênico (STANTON et al., 2003; BAUMAN et al., 

2003). Embora o isômero CLA tenha sido observado na formulação integral com 

média de 80 mg/100g, não apresentou diferença significativa ao final do período de 

armazenamento sobre refrigeração (p>0,05). Balthazar et al. (2016) relataram 

aumento significativo do CLA cis-9, trans-11 durante armazenamento com valores de 

0,38mg/mL no dia 1 a 0,68mg/mL no dia 28. Ao final do armazenamento do iogurte 

integral, o CLA cis-9, trans-11 representou 19,5% do total dos AGPI e 0,85% do total 

de ácidos graxos. Normalmente, este valor em derivados de leite bovino representa 

1% (MORENO et al., 2012). Assim, o iogurte concentrado de leite de ovelha não 

representou boa fonte de CLA.  

Os resultados encontrados para ácidos graxos saturados (AGS), 

monoinsaturados (AGMI), poli-insaturados (AGPI), desejáveis (AGD), saturados 

hipercolesterolêmicos (AGSH) e os índices aterogênico (IA) e trombogênico (IT) 

(Tabela 6) não apresentaram diferença significativa (p<0,05) no período de 28 dias.  

Os AGS são considerados como aterogênicos, ou seja, favorecem a adesão 

lipídica no sangue elevando os níveis de LDL; e trombogênicos, aumentando 

tendência de formação de trombos nos vasos sanguíneos. O efeito 

hipercolesterolêmico dos AGS está associado principalmente aos ácidos láurico 

(C12:0), mirístico (C14:0) e palmítico (C16:0) (APAS et al., 2015; GHAENI, 

GHAHFAROKHI, ZAHERI, 2013; GRUMMER, 1991). Os AGMI e AGPI atuam de 

forma antagônica a estes efeitos, inibindo à agregação plaquetária, reduzindo os 

níveis de colesterol e riscos de doenças cardiovasculares (GARAFFO et al., 2011), 

sendo altamente desejáveis no produto final.   
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Tabela 6 – Perfil de Ácidos Graxos em g contido em 100g de amostra de iogurte 
concentrado integral entre dias 1 e 28 de armazenamento.  

Ácidos Graxos Dia 1 Dia 28 
Ác. Capróico (C6:0) 0,11 0,11 
Ác. Caprílico (C8:0) 0,20 0,21 
Ác. Cáprico (C10:0) 0,76 0,76 
Ác. Láurico (C12:0) 0,54 0,53 
Ác. Tridecanóico (C13:0) 0,01 0,02 
Ác. Mirístico (C14:0) 1,20 1,22 
Ác. Miristoléico (C14:1) 0,02 0,03 
Ác. Pentadecanóico (C15:0) 0,10 0,11 
Ác. Palmítico (C16:0) 2,67 2,65 
Ác. Palmitoléico (C16:1) 0,09 0,08 
Ác. cis-10-Heptadecenóico (C17:1) 0,02 0,02 
Ác. Esteárico (C18:0) 1,12 1,11 
Ác. Oléico (C18:1 n-9) 1,97 1,95 
Ác. Elaidico (trans C18:1 n-9) 0,12 0,12 
Ác. Linoleico (C18:2 n-6) 0,25 0,27 
Ác. Alfa-linolênico (C18:3 n-3) 0,05 0,06 
Ác. 9-cis,11-trans-octadecadienoato (CLA) (9Z,11E C18:2 n-6) 0,08 0,08 
⅀AGS 6,73 6,72 
⅀AGMI 2,22 2,21 
⅀AGPI 0,38 0,41 
IA 6,38 6,41 
IT 3,12 3,07 
AGD 3,73 3,73 
AGSH 4,42 4,40 

*CLA: Ácido Linoleico Conjugado; AGS: Ácidos Graxos Saturados; AGMI: Ácidos Graxos 
Monoinsaturados; AGPI: Ácidos Graxos Poli-insaturados; IA: Índice Aterogênico; IT: Índice de 
Trombogênico; AGD: Ácidos Graxos Desejáveis; AGSH: Ácidos Graxos Saturados 
Hipercolesterolêmicos.  
 

3.4 ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA POR VARREDURA (MEV) 

 

As micrografias dos iogurtes estão apresentadas nas Figura 3. Através delas, 

é possível identificar a formação do gel pelo arranjo composto da soma de proteínas 

e gordura durante a fermentação, afetando diretamente na textura do produto final 

(NGUYEN et al., 2014). Nas duas ampliações demonstradas, nota-se diferença na 

superfície da matriz proteica entre formulação integral (Figura 3A e 4A) e desnatada 

(Figura 3B e 4B). Em F1, observa-se matriz mais homogênea e compacta, recoberta 

por conteúdo aparentemente lipídico, formando espécie de filme na superfície de todo 
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o gel. As imagens de do iogurte desnatado mostram maior irregularidade na matriz 

independente da ampliação utilizada. Na Figura 4B é possível observar imagem 

correspondente aos microrganismos da cultura starter.  

 
Figura 3 – Micrografia eletrônica de varredura com imagem ampliada em 400x de 
amostras do iogurte concentrado integral (A) e iogurte concentrado desnatado (B). 
As imagens sob (A) e (B) estão ampliadas em 1500x. (C) representa amostra do 
iogurte concentrado integral e (D) iogurte concentrado desnatado. As setas 
indicam possíveis imagens dos L. bulgaricus e S. thermophilus.  
 

 
Fonte: autora (2020).  

 

Nguyen, Afsar e Day (2018), em estudo comparativo com iogurtes desnatados 

produzidos com leite de três diferentes espécies, verificaram estrutura mais porosa no 

iogurte feito com leite de cabra, no qual a rede de proteína formada era mais aberta 

A 
 

B 

C D 
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e, consequentemente, mais fraca, levando a uma textura de produto inferior que 

iogurtes produzidos com leite de vaca e ovelha. Este mesmo grupo observou que as 

micelas de caseína no iogurte produzido com leite de ovelha formavam uma rede 

proteica compacta e com pequenos poros, devido à formação de cadeias altamente 

interconectadas por crosslinks (ligações covalentes).  

Domagala (2009) observou mesma característica da matriz proteica em iogurte 

de leite de ovelha. Essa matriz era composta por cadeias formadas por micelas de 

caseínas únicas e raramente agrupadas, que atribuíam ao gel um aspecto mais forte, 

compacto e mais resistente à deformação. As diferenças na microestrutura desses 

iogurtes podem estar associadas às diferentes propriedades físico-químicas do leite 

de cada espécie, como por exemplo a maior proporção de αs1-caseína no leite de 

ovelha (33±8%) que contribui para um gel mais resistente (Bramanti et al., 2003).  

 

3.5 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE 

 

A análise relacionada à capacidade antioxidante (método DPPH) das duas 

formulações evidenciou uma baixa atividade antioxidante dos iogurtes integral e 

desnatado no dia 1. As porcentagens encontradas foram de 14% e 10,3% no integral 

e desnatado, respectivamente.  

Os antioxidantes são compostos sintéticos ou naturais adicionados aos 

alimentos com o objetivo de prevenir ou retardar danos causados pela ação do 

oxigênio (HUANG; OU; PRIOR, 2005). Como exemplos de substâncias antioxidantes 

provenientes da dieta, podemos citar os compostos fenólicos, vitaminas E e C, e os 

carotenoides. Estudos clínicos estabelecem uma correlação entre a ingestão de 

substâncias antioxidantes e a diminuição de ocorrência de doenças inflamatórias, 

doenças cardiovasculares, câncer e envelhecimento precoce (KAUR; KAPOOR; 

2001).  

Embora o leite de ovelha contenha uma alta concentração de vitamina C 

(4,16mg/100g) em relação ao leite de vaca (0,94mg/100g) (PARK el al., 2007), não foi 

possível observar uma ação antioxidante desejada aplicando esta metodologia. De 

acordo com Zainoldin e Baba (2009), a atividade antioxidante de iogurte natural 

produzido com leite de vaca é de 19,16%. Lima et al. (2015) avaliaram a capacidade 

antioxidante de peptídeos extraídos de leite de ovelha fermentado por Kefir obtendo 

valores de 27 a 72% de inibição do radical DPPH.  
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3.6 ANÁLISE SENSORIAL 

 

O perfil dos provadores foi majoritariamente composto por mulheres (58 de 80 

provadores), com faixa etária entre 21 e 30 anos, não consumidores de leite de ovelha 

e derivados.  

Os resultados da aceitação sensorial e intenção de compra dos produtos estão 

ilustrados na Tabela 7. As médias para os quesitos de aparência e textura 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre as formulações integral e 

desnatada. As maiores notas foram atribuídas à formulação desnatada, com médias 

de 7,85 e 7,56 para aparência e textura, respectivamente, enquanto a formulação 

integral apresentou médias equivalentes à 7,09 para aparência e 7,03 para textura. 

Deste modo, sugere-se que os provadores tenham preferência ao iogurte desnatado, 

todavia o quesito sabor não apresentou diferença significativa (p>0,05), atributo de 

maior importância na escolha de um iogurte pelo consumidor.  

 

Tabela 7 – Aceitação sensorial dos iogurtes concentrados integral e desnatado de 
leite de ovelha em uma população de 80 provadores.  

 
  Integral Desnatado 

Aparência 7,09b 7,85a 
Textura 7,03b 7,56a 
Sabor 6,21a 6,59a 
Aroma 6,38a 6,60a 

Impressão Global 6,51a 7,00a 
Intenção de Compra 3,22b 3,53a 

a,b: Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença 
significativa pelo teste t de Student entre as formulações de iogurte (p<0,05).  
Escala hedônica para aceitação sensorial onde: 1 – Desgostei muitíssimo; 9 – Gostei 
muitíssimo.  
Intenção de compra onde: 1 – Certamente não compraria; 5 – Certamente compraria.  

 

As médias das notas adquiridas para intenção de compra dos produtos também 

apresentaram diferença significativa (p<0,05). A formulação desnatada obteve maior 

média em relação à integral, apesar das duas notas indicarem que os provadores 

talvez comprassem/ talvez não comprassem os iogurtes, permanecendo no intervalo 

de nota 3 em escala de 1 a 5.  

O IA para os quesitos de aparência, textura, aroma e impressão global foram 

superiores a 70% em ambas formulações. O quesito sabor no iogurte integral foi igual 

a 69% e não atingiu a porcentagem mínima de aceitabilidade. De maneira geral, os 
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produtos obtiveram boa repercussão.  

A frequência de respostas do questionário de consumo indica que 85% dos 

provadores nunca consumiram leite de ovelha. O consumo de iogurte ou outros 

derivados de leite de ovelha representou somente 16,25%, enquanto 82,5% 

responderam que nunca provaram produtos contendo esse tipo de leite. Em relação 

ao consumo de iogurte, 56,25% responderam que sabem o que é iogurte concentrado 

e 37,5% já consumiu. Desse percentual, 53,3% citaram como exemplo o iogurte 

Grego, 6,6% o iogurte tipo Skyr, 3,3% iogurte de marca denominada NaturalWhey. O 

restante dos provadores não respondeu com exemplos.  

De acordo com este mesmo questionário, é possível notar que a maioria dos 

provadores não tem periodicidade de consumo de qualquer tipo de iogurte, onde 

48,75% responderam que quase nunca consomem iogurte (menos de 4 vezes por 

mês), 26,25% consomem mensalmente (pelo menos 4 vezes por mês), 18,75% 

consomem semanalmente (pelo menos 4 vezes por semana) e 6,25% consomem 

diariamente.  

Os termos descritivos mais assinalados no ADQ estão apresentados na Figura 

4. De modo geral, os atributos mais mencionados foram cor branca, sólida e brilhosa 

para aparência; leite, azedo, ácido e gordura para o aroma; ácido, forte, agradável, 

suave, natural e pouco doce para sabor; e cremosa, firme e consistente para textura.  

Os principais termos descritivos que poderiam diferenciar as duas formulações 

estão relacionados à presença de gordura no iogurte integral. Termos como presença 

de gordura nos lábios, sabor gorduroso e presença visual de gordura foram reportados 

por 13,75%, 16,25% e 22,50% dos provadores, respectivamente. Isso denota que a 

presença de gordura, principalmente no aspecto visual, foi percebida por parte dos 

provadores, podendo atuar como fator limitante para a aceitabilidade do produto no 

mercado. O tamanho do glóbulo de gordura no leite de ovelha foi uma das causas 

responsáveis por essa separação bifásica no iogurte integral. Os glóbulos escapam 

pela trama do gel e concentram na superfície do produto.  
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Figura 4 – Atributos sensoriais descritivos de maior ocorrência (%) no questionário 

CATA (Check-all-that-apply) para iogurtes concentrados integral e desnatado de leite 

de ovelha.   

 
Fonte: Autora (2020). 

 
CONCLUSÃO  
 

Este trabalho avaliou as características físico-químicas, propriedades texturais, 

perfil de ácido graxos, capacidade antioxidante, microestrutura e a vida útil de iogurtes 

produzidos com leite de ovelha concentrado, integral e desnatado. As duas 

formulações de iogurtes apresentaram características distintas, indicando que a 

presença da gordura interfere no produto final. Ambas formulações apresentaram 

características físico-químicas adequadas, mantendo a viabilidade da cultura starter 

superior à 107 UFC/g como prevê a legislação brasileira, durante todo o período de 

armazenamento refrigerado. A presença da gordura no iogurte integral aumentou os 

parâmetros de dureza e adesividade, resultando em um produto mais firme em 

comparação ao iogurte desnatado. Na avaliação sensorial, as formulações diferiram 

nos quesitos de aparência e textura, tendo maior nota atribuídas à formulação 

desnatada. Os iogurtes concentrados podem ser uma alternativa interessante ao 

mercado, agregando valor e contribuindo para desenvolvimento do setor de 

ovinocultura.   
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5 CONCLUSÃO GERAL 
 
 
• A incorporação da gordura ocasionou diferenças na composição centesimal e 

parâmetros de textura em iogurtes utilizando leite concentrado obtido por UF. Entre 

os parâmetros físico-químicos, a adição da gordura na formulação integral 

apresentou diferença significativa (p<0,05) comparada a formulação desnatada 

para os parâmetros de acidez, sólidos totais, gordura e sinérese. Ao longo do 

armazenamento, entre as características físico-químicas, a formulação integral e 

a formulação desnatada apresentaram variação significativa para pH, acidez e 

sinérese (p<0,05).  Não houve diferença significativa (p>0,05) para o perfil de 

ácidos graxos na formulação integral no tempo avaliado. A contagem de L. 

bulcaricus e S. thermophilus apresentaram diferença significativa (p<0,05) no 

primeiro dia de produção entre as duas formulações. Os valores para S. 

thermophilus diminuiu ao longo do armazenamento refrigerado na formulação 

integral e formulação desnatada. Na textura, entre os parâmetros analisados, a 

formulação integral apresentou diferença significativa na dureza e adesividade em 

relação à formulação desnatada. O parâmetro de dureza aumentou (p<0,05) ao 

longo do armazenamento nas duas formulações. Nas micrografias, foi possível 

identificar diferença na superfície da matriz proteica entre as duas formulações. Os 

iogurtes obtiveram pouca ação antioxidante no tempo avaliado.  

• Na análise sensorial, houve diferença significativa (p<0,05) nos quesitos de 

aparência e textura entre a formulação integral e formulação desnatada. O índice 

de aceitabilidade para aparência, textura, aroma e impressão global foram 

superiores a 70% para as duas formulações e de 69% para sabor na formulação 

integral. Os atributos mais mencionados no CATA para formulação integral foram 

cor branca, azedo, gordura e forte, enquanto para formulação desnatada foram 

brilhosa, leite, ácido, agradável, suave, natural, firme e consistente.  

• Conclui-se que, a presença da gordura influenciou nas características dos iogurtes, 

principalmente nos parâmetros de textura avaliados. Os iogurtes tiveram boa 

aceitação sensorial e podem ser opções interessantes aos consumidores que 

buscam alimentos com alta densidade nutricional.  
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APÊNDICE 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Análise Sensorial. 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

1. DADOS SOBRE A PESQUISA  
 
Título do Projeto de Pesquisa: Caracterização e Análise Sensorial de Iogurte utilizando Leite de 
Ovelha Concentrado por Ultrafiltração.  
Pesquisadora: Profa. Dra. Joice Sifuentes dos Santos (docente orientadora da pesquisa e 
coordenadora do colegiado do Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e 
Derivados).   
Avaliação do risco da Pesquisa: os voluntários, participantes da pesquisa, poderão apresentar 
alergia às proteínas do leite ou intolerância à lactose, e por consequência apresentarem erupções 
ou manchas vermelhas na pele, flatulência, cólica, diarreia e/ou enjoo se consumirem o produto. 
Os sintomas descritos costumam cessar com a interrupção do consumo do produto que contenha 
tais ingredientes. Caso você apresente quaisquer dos sintomas citados, você será acompanhado 
ao atendimento médico mais próximo para investigação da causa e do tratamento da 
sintomatologia apresentada. Assim, recomendamos que se você houver conhecimento prévio 
destas condições não participe da pesquisa.  
Duração da Pesquisa: Esta pesquisa terá duração de 1 ano, sendo que o período destinado a 
análise sensorial será de no máximo 1 mês. 
 
2. REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR SOBRE A PESQUISA AO 

PARTICIPANTE 
 
Você está sendo convidado (a) a participar da análise sensorial de iogurte concentrado, que tem a 
finalidade de avaliar as características sensoriais de um produto cremoso composto de leite de 
ovelha, desenvolvido pela Médica Veterinária Carla Prado Rosolém, sob a orientação da 
Professora Dra. Joice Sifuentes dos Santos (farmacêutica), do Programa de Mestrado em Ciência 
e Tecnologia de Leite e Derivados da Universidade Pitágoras Unopar, unidade Piza. 
Para participar desta análise, você deve apresentar faixa etária entre 18 e 60 anos de idade, ser 
consumidor de derivados lácteos, sem nenhum tipo de manifestação de alergia ou intolerância ao 
leite, lactose ou proteína do leite, alem de não poder estar gripado, resfriado ou indisposto. 
Atendendo a estes requisitos, você terá a oportunidade de participar da análise sensorial, provando 
estes produtos. Esta pesquisa contará com a participação de 100 provadores não treinados no 5° 
dia após fabricação do produto e outros 100 provadores não treinados no 20° dia após fabricação, 
totalizando 200 provadores.  
A análise consiste em uma etapa onde você irá provar o produto e irá responder a questões 
referentes as características gerais, o sabor, o aroma, a cor e doçura do produto, bem como 
intenção de compra. Você poderá expor as impressões obtidas nessa pesquisa em formulários 
próprios, no laboratório de análise sensorial da UNOPAR. Participando da pesquisa, você poderá 
contribuir com o desenvolvimento de um novo produto lácteo utilizando leite de ovelha como 
principal componente. Adicionalmente, o projeto envolve discentes de curso de Mestrado e de 
cursos de graduação, contribuindo, assim, para a formação de recursos humanos qualificados.  
Todos os ingredientes utilizados na formulação dos iogurtes são aprovados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). O produto foi desenvolvido e armazenado nos laboratórios do Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Leite e Derivados da Universidade Pitágoras Unopar, de acordo com as Boas 
Práticas de Fabricação de Alimentos. Foram realizadas análises microbiológicas dos produtos para 
a contagem da população de contaminantes (Staphylococcus coagulase positiva, coliformes totais, 
Escherichia coli e Salmonella sp.) conforme determina a legislação brasileira na Resolução RDC 
nº 12 de 02 de janeiro de 2001. É importante ressaltar que as análises microbiológicas de 
contaminantes foram realizadas apenas para verificar se algum desses micro-organismos 
eventualmente se desenvolveu no produto, uma vez que os iogurtes foram produzidos de acordo 
com as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos. A adequação do produto a legislação 
caracteriza-o como seguro para o consumo.  
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3. ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

PARTICIPANTE NA PESQUISA  
 
Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, você poderá recusar-se a 
participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo 
à sua pessoa. Não haverá remuneração financeira para os participantes da pesquisa. Os produtos 
avaliados serão fornecidos pela equipe de pesquisas.  
De acordo com a Resolução CNS nº 466/12, todas as informações serão mantidas sob sigilo, 
garantindo sua privacidade e de todos os participantes da pesquisa durante todas as suas fases.  
 
4. INFORMAÇÕES PARA CONTATO COM O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS E COM OS PESQUISADORES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa, ou CEP, é formado por um grupo de profissionais de diversas 
áreas com o objetivo de garantir a integridade e dignidade das pessoas voluntárias em projetos de 
pesquisa, contribuindo com o desenvolvimento da pesquisa científica dentro de padrões éticos. 
Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos sobre o produto que está sendo 
avaliado ou apresente quaisquer dos sintomas apresentados na avaliação de riscos da pesquisa, 
poderá nos contatar:  
 
Joice Sifuentes dos Santos e Carla Prado Rosolém – Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite 
de Derivados. Rua Marselha, nº 591, Jardim Piza – CEP: 86041-140 – Londrina - PR. Telefone: 
(43) 3371-7993, ou por e-mail: joice.sifuentes@gmail.com; carlarosolem@hotmail.com.  
 
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Universidade Norte do Paraná. Rua 
Marselha, nº 591, Jardim Piza – CEP: 86041-140 – Londrina – PR. Telefone (43) 3371-9849, ou 
por e-mail: cep@unopar.br. 
 
5. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 
Este TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO foi elaborado em duas vias, uma 
deve ser mantida por você e outra será arquivada pelo pesquisador. Todas as páginas deste 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO devem ser rubricadas por você e pelo 
pesquisador responsável. 
Declaro que concordo em participar da pesquisa intitulada como Caracterização e Análise Sensorial 
de Iogurte utilizando Leite de Ovelha Concentrado por Ultrafiltração.  
 
6. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
Nome Completo:__________________________________________ Sexo: (  )M  (  )F 

RG n°:_______________ Telefone: (__)______________ E-mail: ______________________ 
 

Londrina, __________ de ________________________ de ___________ 
 

_________________________                        _____________________________ 
                         PARTICIPANTE                                    JOICE SIFUENTES DOS SANTOS 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

UNIVERSIDADE NORTE DO
PARANÁ - UNOPAR

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE IOGURTE CONCENTRADO POR
MICROFILTRAÇÃO UTILIZANDO LEITE DE OVELHA

Joice Sifuentes dos Santos

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

3
14161819.0.0000.0108

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.508.998

DADOS DO PARECER

O leite de ovelha é um alimento nutricionalmente superior ao leite de vaca e ao leite de cabra por possuir
valores elevados de proteína, lipídeos, vitaminas e minerais (BALTHAZAR et al., 2017). No Brasil, grande
parte da produção leiteira dessa espécie é destinada à fabricação de queijos finos e iogurtes, por ser mais
concentrado e contribuir para o rendimento desses derivados. O iogurte é um produto lácteo proveniente da
fermentação do leite por bactérias ácido-láticas: Streptococus salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus, majoritariamente produzido com leite de origem bovina. Seu consumo tem
sido associado a diversos fatores benéficos à saúde, mas sua produção utilizando leite de ovelha ainda é
pouco dissipada no país. Este projeto tem como objetivo desenvolver duas formulações de iogurte
concentrado de leite de ovelha. Serão produzidos dois iogurtes concentrados (22-26% de sólidos totais)
contendo duas concentrações diferentes de gordura (0,3% e 6,5%). O pH e acidez do iogurte serão
acompanhados a cada 30 minutos durante o processo de fermentação. Serão feitas as seguintes análises
físico-químicas: pH e acidez titulável (% ácido lático), determinação de gordura, determinação de proteína,
determinação de extrato seco total e desengordurado,
determinação de cinzas e carboidratos, textura, viscosidade, cor, sinerese, frações proteicas, microestrutura,
ácidos graxos, atividade inibitória da enzima conversora de angiotensina (I-ECA) e análise sensorial.
Também será realizada análise microbiológica para contagem da cultura starter L. bulgaricus e S.
thermophilus; presença de coliformes totais, Escherichia coli, Staphylococcus

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

86.041-140

(43)3371-9849 E-mail: cep@unopar.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marselha, 591
Jardim Piza

UF: Município:PR LONDRINA

Página 01 de  05
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Continuação do Parecer: 3.508.998

coagulase positiva e Salmonella sp. A primeira etapa do projeto consistirá no desenvolvimento da melhor
formulação desnatada e integral. Inicialmente, será testada a formulação de iogurte concentrado contendo
4% de açúcar, 6,5% de gordura e 0,1% da cultura láctica. Após definição das formulações, os iogurtes serão
avaliados sensorialmente. Serão utilizados 200 provadores não treinados, com idade entre 18 e 60 anos,
entre alunos, funcionários e outras pessoas presentes no Campus Piza da Unopar, em Londrina - PR, e que
aceitem participar da pesquisa. Cada uma das formulações será testada em dois períodos diferentes de
fabricação (5 e 20 dias de prateleira). Os derivados lácteos que serão consumidos durante a Análise
Sensorial passarão por teste de controle de qualidade para garantir a inocuidade dos produtos. A análise
sensorial será conduzida em laboratório específico contando com um painel de 100 provadores não
treinados no 5° dia após fabricação do produto e outros 100 provadores não treinados no 20° dia após
fabricação, totalizando 200 provadores. Pessoas alérgicas à proteína do leite de vaca e de ovelha ou
intolerantes à lactose não deverão participar das avaliações. Após o recrutamento, onde os indivíduos serão
abordados, informados sobre a pesquisa e perguntados sobre intolerância ou alergia ao leite e se estão
gripados ou indispostos. Os indivíduos que responderem “não” a essas perguntas e aceitarem participar da
pesquisa, receberão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo dados do projeto aprovado
e informações sobre a pesquisa, estando ciente de todo o processo durante análise sensorial. Os
provadores receberão amostras dos dois tipos de iogurte concentrado (integral e desnatado), codificados
com números de três dígitos aleatórios. O fornecimento das amostras será concedido aos provadores após
análise microbiológica. Será realizado um teste afetivo para avaliação da aceitabilidade do produto, dada
por escala hedônica (9= gostei muitíssimo; 1= desgostei muitíssimo), teste de intenção de compra dado por
escala de 1 (certamente não compraria) a 5 (certamente compraria) pontos e, também, será aplicado um
questionário de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), o CATA (Check-all-that-apply). Os resultados das
análises serão submetidos ao teste de Lilliefors para avaliação da normalidade da distribuição dos dados.
Médias com distribuição normal serão comparadas por teste t de Student, enquanto médias não normais
comparadas pelo teste de Mann-Whitney. Todos os testes serão realizados no software estatístico Statistica
versão 13.1 ao nível de 5% de significância (p<0,05).

Objetivo Primário: Desenvolver, caracterizar e comparar duas formulações de iogurtes concentrado (tipo
Skyr) de leite de ovelha.
Objetivo Secundário: - Desenvolver formulações de iogurtes concentrados (tipo Skyr) com leite de ovelha
integral e desnatado utilizando método de filtração por membranas, avaliando a

Objetivo da Pesquisa:

86.041-140

(43)3371-9849 E-mail: cep@unopar.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marselha, 591
Jardim Piza

UF: Município:PR LONDRINA
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estabilidade do produto durante vida de prateleira; - Avaliar a composição, características físico-químicas,
propriedades texturais e vida útil do produto; - Avaliar sinérese;- Avaliar capacidade de atividade inibitória da
enzima conversora de angiotensina (ECA);- Avaliar Perfil de Ácidos Graxos;- Avaliar Frações Proteicas; -
Avaliar Microstrutura;- Análise Microbiológica - Avaliar a aceitação sensorial e intenção de compra dos
produtos; - Formar recursos humanos a nível de iniciação científica e Mestrado;- Valorizar a produção
científica e tecnológica dos programas Stricto Sensu da Unopar.

Riscos: Os voluntários, participantes da pesquisa, poderão apresentar alergia às proteínas do leite ou
intolerância à lactose, e por consequência apresentarem erupções ou manchas vermelhas na pele,
flatulência, cólica, diarreia e/ou enjoo se consumirem o produto. Os sintomas descritos costumam cessar
com a interrupção do consumo do produto que contenha tais ingredientes. Caso o voluntário apresente
quaisquer dos sintomas
citados, o voluntário será acompanhado ao atendimento médico mais próximo para investigação da causa e
do tratamento da sintomatologia apresentada. Assim, recomendamos que indivíduos com conhecimento
prévio destas condições não participem da pesquisa.
Benefícios: Com relação aos benefícios, os participantes contribuirão com o desenvolvimento de um novo
produto lácteo utilizando leite de ovelha como principal componente.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pra registro, os seguintes critérios de inclusão e exclusão foram especificados pela pesquisadora:
"Critério de Inclusão: Os provadores deverão apresentar faixa etária entre 18 e 60 anos de idade. Critério de
Exclusão: Os provadores não deverão possuir alergias ou intolerâncias alimentares à produtos lácteos
como: iogurtes, queijos, bebidas lácteas, leites fermentados, requeijão e sorvete, não estar gripado,
resfriado ou indisposto."

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os termos obrigatórios apresentados foram: Projeto Completo, PB-Informações Básicas do Projeto (com as
informações inseridas na Plataforma Brasil), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Folha de Rosto,
Cronograma e os Instrumentos de coleta de dados. Os documentos postados atendem às exigências das
Resoluções nº 510/16 e nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A Carta resposta ao CEP referente às
pendências elencadas em parecer consubstanciado anterior

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

86.041-140

(43)3371-9849 E-mail: cep@unopar.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marselha, 591
Jardim Piza

UF: Município:PR LONDRINA
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(Número do Parecer: 3.438.597) também foi apresentada pela pesquisadora.

Sem recomendações.
Recomendações:

Sem pendências ou inadequações. Não foram observados óbices éticos.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O protocolo de pesquisa atende às Resoluções CNS nº 466/12 e/ou CNS nº 510/2016 e demais Resoluções
complementares do CNS, bem como ao disposto em Normas Operacionais, Manuais e Cartas Circulares do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Deverão ser apresentados relatórios (parciais e/ou final) a cada 12 meses a partir da data de aprovação
deste protocolo. Para elaboração do relatório o(a) pesquisador(a) deverá utilizar o formulário específico
disponível no site do CEP UNOPAR (https://www.pgsskroton.com.br/unopar/comite-humanos.php) e
encaminhá-lo via Plataforma Brasil como NOTIFICAÇÃO.
O(a) pesquisador(a) também poderá apresentar relatórios a qualquer tempo, em casos de relevância. Os
relatos de eventos adversos devem ser informados a este comitê, de acordo com o disposto na Carta
Circular CONEP/CNS nº 008/2011.
Eventuais modificações no protocolo de pesquisa durante sua execução devem ser informadas ao CEP
UNOPAR como EMENDA, identificando as alterações, juntamente com a apresentação da justificativa.
Caso os relatórios pertinentes não sejam apresentados, o CEP poderá suspender temporariamente novas
análises de outros protocolos de pesquisa do(a) mesmo(a) pesquisador(a) responsável.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1352343.pdf

21/07/2019
18:42:17

Aceito

Outros Carta_Resposta_CEP_2.pdf 21/07/2019
18:41:25

CARLA PRADO
ROSOLEM

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /

TCLE_Analise_Sensorial_Versao_3.pdf 21/07/2019
18:41:16

CARLA PRADO
ROSOLEM

Aceito

86.041-140

(43)3371-9849 E-mail: cep@unopar.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marselha, 591
Jardim Piza

UF: Município:PR LONDRINA
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LONDRINA, 14 de Agosto de 2019

Audrey de Souza Marquez
(Coordenador(a))

Assinado por:

Justificativa de
Ausência

TCLE_Analise_Sensorial_Versao_3.pdf 21/07/2019
18:41:16

CARLA PRADO
ROSOLEM

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Carla_Prado_Rosolem_Versao2
.pdf

17/06/2019
11:30:09

CARLA PRADO
ROSOLEM

Aceito

Outros Ficha_Avaliacao_Sensorial_CATA.pdf 17/06/2019
11:29:38

CARLA PRADO
ROSOLEM

Aceito

Outros Ficha_Avaliacao_Sensorial_Aceitacao_I
ntencao_Compra.pdf

17/06/2019
11:29:14

CARLA PRADO
ROSOLEM

Aceito

Folha de Rosto Folha_de_Rosto.pdf 20/05/2019
16:29:28

Joice Sifuentes dos
Santos

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

86.041-140

(43)3371-9849 E-mail: cep@unopar.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marselha, 591
Jardim Piza

UF: Município:PR LONDRINA
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ANEXO B – Ficha de Avaliação Sensorial. 
 
 
 
 
 
     Teste afetivo de preferência pareada e de aceitação por escala hedônica 
 
 
 
        Nome: _______________________________________ Sexo: M (  ) / F (  ) 
        Faixa Etária: (  ) até 20 anos    (  ) entre 21 e 30 anos   (  ) acima de 30 anos 
 
 
1. Você está recebendo duas amostras codificadas de um iogurte concentrado de 

leite de ovelha. Por favor, prove as duas amostras da esquerda para direita, e 

indique, conforme escala abaixo, o quanto gostou ou desgostou em relação aos 

atributos: aparência, aroma, sabor, textura e impressão global.  

 
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 

 
N° da Amostra: 267 395 
Aparência   
Textura   
Sabor   
Aroma   
Impressão Global   

 
 
Comentários: ______________________________________________ 

 

 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL 
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                              Teste de aceitação por escala de atitude 
 

 

2. Se você encontrasse estes produtos à venda, qual seria sua atitude de compra 

conforme escala abaixo: 

 

5 – Certamente compraria 

4 – Provavelmente compraria 

3 – Talvez comprasse/ Talvez não comprasse 

2 – Provavelmente não compraria 

1 – Certamente não compraria 

 
N° da Amostra: 267 395 
Intenção de Compra   

 
Comentários: ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ANEXO C – Questionário de Consumo. 
 
 
 
 
 
        Nome: _______________________________________ Sexo: M (  ) / F (  ) 
        Faixa Etária: (  ) até 20 anos    (  ) entre 21 e 30 anos   (  ) acima de 30 anos 
 
 

 
1. Você já consumiu leite de ovelha alguma vez? 
(   ) Sim                (   ) Não 
 
 

 
 

2. Você já consumiu iogurte ou outros derivados lácteos de ovelha alguma vez?  
 (   ) Sim                (   ) Não 
 
 
 
 
3. Você sabe o que é iogurte concentrado?  
(   ) Sim                (   ) Não 
 
 

 
4. Você já consumiu algum tipo de iogurte concentrado? 
(   ) Sim                (   ) Não 
Se SIM, Qual? ________________ 
 
 

 
5. Com que frequência você consome Iogurte? 

 
(  ) Diário (praticamente todos os dias) 

(  ) Semanal (pelo menos 4 vezes por semana) 

(  ) Mensal (pelo menos 4 vezes por mês) 

(  ) Quase Nunca (menos de 4 vezes ao mês) 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DE CONSUMO 
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ANEXO D – Questionário de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ). 
 
 
 
 
 
                                       CATA – Check all that apply 
 
 
 
        Nome: _______________________________________ Sexo: M (  ) / F (  ) 
        Faixa Etária: (  ) até 20 anos    (  ) entre 21 e 30 anos   (  ) acima de 30 anos 
 
 
 

 
 
 
Por favor, assinale o(os) atributo(s) que você acha se aplicar melhor a amostra:  
 
 
 
1. Aparência 
(  ) Viscosa 
(  ) Sólida 
(  ) Suculenta 
(  ) Brilhosa 
(  ) Opaca 
(  ) Cor branca 
(  ) Cor branco-amarelado 
(  ) Lisa 
(  ) Cor pálida 
(  ) Cor uniforme 
(  ) Aparência heterogênea 
(  ) Presença visual de gordura 
 
2. Aroma 
(  ) Ácido  
(  ) Aromático 
(  ) Azedo 
(  ) Rançoso 
(  ) Gordura 
(  ) Leite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sabor 
(  ) Doce 
(  ) Ácido 
(  ) Forte 
(  ) Agradável 
(  ) Suave 
(  ) Levemente adstringente (amarrado) 
(  ) Fermentado 
(  ) Gorduroso 
(  ) Natural 
(  ) Rançoso 
(  ) Acentuado 
(  ) Pouco doce 
(  ) Pouco ácido 
 

4. Textura 
(  ) Cremosa 
(  ) Firme 
(  ) Dura 
(  ) Consistente  
(  ) Espessa 

 (  ) Presença de gordura nos lábios 

N° da AMOSTRA:  

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DESCRITIVA QUANTITATIVA (ADQ) 


