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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi desenvolver um spread fermentado com creme de leite de 
ovelha, soro de queijo, polpa de fruta (uva e açaí) e avaliar as características físico-
químicas dos produtos durante o processo de fabricação e armazenamento por 28 
dias. O creme foi pasteurizado (83°C por 15'), refrigerado e mantido em banho-maria 
a 45°C para a adição de cultura láctea (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 
e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus). Após esta etapa, o creme foi 
fermentado por 8 horas até o pH atingir 4,8. Na etapa seguinte, o creme fermentado 
foi dividido em três frações, que corresponderam às diferentes formulações 
estudadas: FC (controle) (mantida a 15°C por 12horas e a 10°C por 4h para maturação 
física), FU (com adição de polpa de uva) e FA (com adição de polpa de açaí). As 
formulações FU e FA foram refrigeradas a 20°C e adicionadas da cultura de 
Saccharomyces cerevisiae pré-hidratada, para fermentação alcoólica e maturação 
física (15°C por 12 horas e a 10°C por 4h). Após esta etapa inicial, as três formulações 
foram diluídas isoladamente com soro refrigerado (5±2°C), para a obtenção do spread. 
Todas as formulações foram adicionadas de 4% de trealose durante o batimento. 
Foram realizadas as seguintes análises, no dia 2 e semanalmente, durante 28 dias: 
pH, atividade de água, índice de refração, colorimetria e consistência. Além disso, 
avaliou-se no 28º dia a composição centesimal, sólidos totais e composição em ácidos 
graxos por cromatografia. Os resultados demonstraram que o processo foi eficiente e 
comportamento estável para as formulações durante o armazenamento (pH, atividade 
de água, índice de refração, espaço de cor e consistência). Foi possível observar 
diferenças significativas nos valores médios de pH (FC: 6,35; FU: 3,84; FA: 4,78), nos 
espaços de cor, na composição em ácidos graxos com aumento no esteárico (C18:0), 
oleico (C18:1n9c) e linoleico (C18:2n6c) e redução do mirístico (C14:0), na 
composição centesimal e na consistência (p<0,05). O alimento de base lipídica 
apresentou-se como um produto diferenciado do padrão de manteiga estabelecido 
pela legislação brasileira, com processo de fabricação eficiente, características 
próprias, estáveis, com potencial tecnológico e nutricional. 
 
Palavras-chave: Creme. Uva. Açaí. Trealose. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to develop a kind of food like butter, with sheep 
heavy cream, cheese whey, fruit pulp (grapes and acai berry) and to evaluate physical-
chemical characteristics of these products throughout manufacturing and storage 
process during 28 days. The cream was pasteurized (83°C by 15'), refrigerated, kept 
in water-bath set at 45°C in order to add cultured dairy products (Streptococcus 
salivarius subsp. thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus). After 
this, the cream was fermented for 8 hours until its pH reached 4.8. The following step 
was to divide the fermented cream in three fractions that corresponds to different 
analyzed formulations: FC (control) (it was kept at 15°C for 12 hours and at 10°C for 4 
hours for cream ripening), FU (adding grape pulp) e FA (adding acai berry pulp). FU 
and FA formulation were refrigerated at 20°C and pre-hydrated Saccharomyces 
cerevisiae culture was added to it, for ethanol fermentation and ripening process (at 
15°C for 12 hours and at 10°C for 4h). After that, these three formulation were 
individually diluted with refrigerated whey (5±2°C), in order to obtain butter. It was 
added 4% of trehalose to all formulation during beating. The following analysis were 
carried out on day 2 and weekly during 28 days: pH, water activity, refraction levels, 
colorimetry and consistency. Besides that, on day 28, percent composition, total solids 
and fatty acid composition were analysed by phase-chromatography. The results have 
shown an efficient process and a stable performance of these formulations during 
storage (pH, water activity, refraction levels, colorimetry and consistency) and some 
variation. Among all formulations, it is possible to underline substantial differences in 
pH average values (FC 6,35; FU 3,84;FA 4,78), color range (FC L*75,91, a*-8,89, 
b*7,23), (FU L*48,19, a*13,36, b*-5,15), (FA L*56,04, a*0,31, b*15,73), fatty acid 
composition (increase of stearic (C18:0), oleic (C18:1n9c) and linoleic (C18:2n6c) and 
decrease of myristic (C14:0)), in percentage composition and consistency. Lipid-based 
food was presented as a differentiated product when compared to the butter-pattern 
one established by Brazilian law. That involves an efficient manufacturing process, its 
own stable characteristics and a strong technological and dietary potential. 
 
Keywords: Cream. Grape. Açai. Trehalose. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria láctea busca inovações para seus produtos. Alimentos diferenciados 

em características tecnológicas, sensoriais e nutricionais. O leite de ovelha, utilizado 

principalmente para a produção de queijos possui características que o diferenciam 

do leite de vaca, principalmente no que refere-se ao conteúdo lipídico, com destaque 

para maior percentual de gordura e ácidos graxos de cadeia longa, estrutura dos 

glóbulos de gordura menores e ausência de carotenoides, entre outros. (HILALI; 

MAYDA; RISCHOWSKY, 2011; ILALI et al., 2011; MEDINA et al., 2011; MILANI; 

WENDORFF, 2011; PARK et al., 2007; PIRISI et al., 2011). Tais características o 

tornam matéria prima potencial para produtos de base lipídica, como a manteiga por 

exemplo. Fabricada a partir do leite de ovelha, a partir processos tradicionalmente 

singulares, possui características próprias em diversos países e regiões onde é 

produzida (BALL; AYADI; ATTIA, 2009).  

         O processo tecnológico que envolve sua fabricação determina diversas 

características do produto final. A pasteurização é determinante para as propriedades 

microbiológicas, reológicas e sensoriais, a fermentação pode agregar atributos 

sensoriais, influenciar características físico-químicas e de composição lipídica 

(NARINE; MARANGONI 1999; RONHOLT et al., 2012, 2014). A adição ou introdução 

de ingredientes, como as polpas de uva e açaí podem torná-la um produto único em 

atributos sensoriais, nutricionais e tecnológicos (BAGCHI et al., 2000; COSTA et al., 

2013; GALBISET et al., 2015; GUERRA et al., 2015; HASAN et al., 2014; 

KONDRASHOV et al., 2009; ROCKENBACH et al.,2011; YAMAGUCHI et al., 2015). 

Complementarmente, a trealose, um edulcorante natural também pode somar 

características tecnológicas e de promoção de saúde dos consumidores de manteiga, 

que buscam produtos com apelo saudável e mais natural, principalmente quando 

disponibilizada e valorizada a informação sobre os processos de obtenção, fabricação 

e efeitos benéficos à saúde proporcionados pelo consumo dos produtos. (ARAI et al., 

2010; RICHARDS et al., 2002; SAULAIS, RUFFIEUX, 2012). O objetivo deste estudo 

foi desenvolver um alimento tipo manteiga fermentado com polpa de frutas, 

caracterizá-lo e acompanhar seu comportamento durante 28 dias. 
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2 OBJETIVOS 

 Desenvolver um spread fermentado com gordura de leite ovino, soro de queijo, 

polpas de uva e açaí. 

 Caracterizar o processo de fabricação, às formulações e os alimentos 

produzidos. 

 Acompanhar a vida de prateleira dos alimentos ao longo de 28 dias de 

armazenamento refrigerado.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Leite de ovelha 

 

A produção e consumo do leite de ovelha, ligada ao início da domesticação 

destes animais, por volta de 10.000 anos atrás, possui raízes históricas nos países do 

Oriente Médio e mediterrâneo, que somados a China correspondem aos maiores 

produtores deste leite (FOOD AND AGRICULTUAL ORGANIZATION,2011). Utilizado 

pela indústria principalmente para fabricação de queijos, os produtos oriundos desta 

matéria-prima são característicos das populações locais, que transformam 

praticamente todo leite produzido, aproveitando o rendimento proporcionado pelos 

elevados percentuais protéico (6,2%), lipídico (7,9%), de sólidos totais (12%) em 

relação ao leite de vaca, somados ao volume limitante de produção diária por animal 

(média de 3 litros) (ILALI et al., 2011; MEDINA et al., 2011; MILANI; WENDORFF, 

2011; PIRISI et al., 2011). Entre os compostos presentes neste leite, destaca-se a 

fração lipídica, ainda pouco explorada pela indústria láctea. A gordura presente no 

leite ovino tem composição e percentuais que variam de acordo com a raça, 

alimentação, período de lactação, efeitos sazonais e regionais (MAYER, FIECHER, 

2012; SAMPELAYO et al., 2007). 

Os maiores produtores mundiais estão concentrados na Europa e Ásia, sendo 

que o Brasil possui uma produção muito baixa quando comparada com a produção de 

leite de vaca. No país, a ovinocultura leiteira está concentrada principalmente nos 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

3.1.1 Fração lipídica 

 

De acordo com Park et al. (2007), a fração lipídica do leite de ovelha é formada 

por glóbulos menores que 3,5mm, composta por triacilgliceróis (98%), lipídios simples 

(diacilgliceróis, monoacilgliceróis e ésteres de colesterol), lipídios complexos 

(fosfolipídios), e compostos lipossolúveis (esteróis, ésteres de colesterol e 

hidrocarbonetos). Proporcionalmente maior que a encontrada no leite de cabras e 

vacas, aproximadamente 70% da composição total é formada por cinco ácidos graxos 

(C10:0, C14:0, C16:0, C18:0, C18:1n-9), destacando-se ainda os ácidos cáprico 

(C6:0), caprílico (C8:0) e láurico (C12:0). Os ácidos graxos mono e poliinsaturados, 

ômega 3 e ômega 6, e os lipídios da membrana do glóbulo (0,8% da composição) 
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também encontrados em percentuais maiores que vacas e cabras, completam a 

composição total dos ácidos graxos (HILALI; MAYDA; RISCHOWSKY, 2011). 

Particularmente neste leite destaca-se também a ausência de carotenóides, 

evidenciada pela cor branca característica. Esta composição influencia as 

características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais das manteigas e outros 

derivados lipídicos (SAGDIC et al., 2004). 

Outra característica desta fração é a presença do ácido linoleico conjugado 

(CLA) em percentuais maiores que os encontrados em leites de vacas e cabras, entre 

outros, sendo este formado por uma mistura de isômeros posicionais e geométricos 

do ácido octadecadienóico com duplas ligações conjugadas, sendo o isômero 

principal o CLA (9-cis, 11-trans) 18: 2, responsável por cerca de 80-90% do CLA total 

(COLLOMB et al., 2006; ROACH et al., 2002; TSIAFOULIS et al., 2014). Citada por 

Benjamin e Spener (2009), tem potencial na prevenção e combate à obesidade, 

carcinogênese, aterogênese, diabetes, tem ação imunomoduladora, entre outras. 

Porém, são necessários mais estudos in vivo com humanos, para melhor evidenciar 

os efeitos benéficos e possíveis distúrbios à saúde (BENJAMIN et al., 2015). Em 

alguns trabalhos científicos, observou-se que durante o processamento do leite de 

ovelha, (aquecimento), diferentemente do ocorrido com o leite de vaca, produtos como 

queijo e iogurte, apesar de submetidos a aquecimento, sofreram aumento no 

percentual total de CLA durante a maturação sob refrigeração (BUCCIONI et al., 2010; 

LUNA et al., 2005; SERAFEIMIDOU et al., 2012, 2013). 

 
3.2 Manteiga e produtos lipídicos fermentados 

 

Resultado da inversão de fase emulsão de óleo-em-água, para emulsão água-

em-óleo através de ação mecânica, a manteiga é composta por uma fase lipídica 

contínua, em que as gotas de água, glóbulos de gordura e uma rede de cristais de 

gordura estão dispersos, fortemente relacionados com a composição e estrutura 

global e essencial na determinação da espalhabilidade, aparência e paladar. A relação 

e equilíbrio entre a gordura sólida e líquida, o emprego de tecnologias e fatores como 

temperatura e tempo nas etapas de aquecimento, pasteurização e arrefecimento, por 

exemplo, são determinantes na formação das propriedades reológicas do produto 

(NARINE; MARANGONI 1999; RONHOLT et al., 2012, 2014). 

Outros fatores importantes a serem destacados são a especificidade do leite, 
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as influências histórico-culturais, as características da produção pecuária leiteira e as 

preferências de consumo. Como exemplo é possível citar a singular e tradicional 

manteiga turca Yayik elaborada a partir de iogurte. De acordo com Senel, Atamer e 

Öztekin (2011), as características físico-químicas desta manteiga, quando elaborada 

a partir de leites de vaca, cabra e ovelha, apresentam diferenças na composição de 

ácidos graxos e teor livre destes, estabilidade oxidativa, índice de peróxidos, teor de 

ácido lático, atributos sensoriais e possíveis defeitos durante seu tempo de 

armazenamento. O processo de fermentação do leite por culturas lácteas utilizado 

para fabricação da manteiga também pode ser evidenciado na tradicional manteiga 

tunisiana (BALL; AYADI; ATTIA, 2009).  

No processo de fabricação de iogurte, Serafeimidou et al. (2013) encontraram 

importantes diferenças entre os iogurtes derivados de leites de vacas e ovelhas. 

Enquanto que no primeiro houve aumento dos níveis de ácidos graxos saturados e 

diminuição dos ácidos graxos mono e poliinsaturados durante período de 

armazenamento, no iogurte de leite de ovelha não houve mudança significativa em 

relação aos ácidos graxos saturados e houve aumento significativo de ácidos graxos 

insaturados, entre eles o CLA durante o armazenamento refrigerado. Desta maneira, 

é possível que a realização do processo de fermentação do iogurte possa agregar 

potenciais tecnológicos e nutricionais à manteiga e produtos lipídicos derivados do 

leite de ovelha, assim como a inserção de ingredientes diferentes dos utilizados 

normalmente pela indústria de alimentos possa transformar a manteiga em alimentos 

com propriedades funcionais. Para Saulais e Ruffieux (2012), o comportamento dos 

consumidores de manteiga volta-se a formulações com apelos saudáveis e mais 

naturais, principalmente quando disponibilizada e valorizada a informação sobre os 

processos de obtenção, fabricação e efeitos benéficos à saúde proporcionados pelo 

consumo dos produtos. 

 

3.3 Ingredientes funcionais e fermentação 

3.3.1 Açaí 

 

O açaí (Euterpe oleracea Mart.), fruto do açaizeiro, uma palmeira amazônica, 

tem sua polpa extraída da parte comestível do fruto (epicarpo e mesocarpo) após 

amolecimento realizado por processos tecnológicos de despolpamento, refino, 
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pasteurização (80 a 85º C por 10”) embalagem e congelamento. Obtida de frutas 

frescas, sãs, maduras, desprovidas de terra, sujidade, parasitas e microrganismos que 

possam tornar o produto impróprio para o consumo. Segundo a classificação, açaí fino 

ou popular (tipo C) é a polpa extraída com adição de água e filtração, apresentando 

de 8 a 11% de sólidos totais e aparência pouco densa (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2000). 

Considerado um dos alimentos funcionais mais populares da Amazônia e 

amplamente utilizado no mundo, seu extrato tem diversos componentes fenólicos com 

propriedades antioxidantes como a orientina, isorentina, ácido vanílico, antocianinas 

cianidina-3-glucosididio e cianidina-3-rutinosídio, ligadas a funções cardioprotetoras, 

antiinflamatórias, antiproliferativas, entre outras (COSTA et al., 2013; GUERRA et al., 

2015; YAMAGUCHI et al., 2015). A composição média apresenta ácidos graxos 

poliinsaturados (11%), monoinsaturados (60%), saturados (29%) com predominância 

dos ácidos oleico (54%), palmítico (27%) representando aproximadamente 8% do 

peso seco total (SCHAUSS et al., 2006). Além disso, destaca-se ainda sua atividade 

anti microbiana, potencializando sua ação como inibidor de bactérias patogênicas em 

alimentos, conforme relatado por Galbiset al. (2015). 

3.3.2 Uva 

 

A composição e características da uva (Vitis sp.) como cor, teor de sólidos, 

sabor, aroma, entre outros, são determinados e influenciados pela variedade, 

condições climáticas, grau de maturação, propriedades do solo, disponibilidade 

hídrica, entre outros. No Brasil, as variedades mais utilizadas para produção de sucos, 

doces e vinhos tintos são as variedades americanas (Vitis labrusca), destacando-se 

as cultivares Isabel, Bordô e Concord (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 2014). Suas características predominantes são coloração intensa, 

aroma e sabores característicos. Além dos atributos sensoriais, a uva possui 

compostos fenólicos como o resveratrol (4,3,5-trihidroxiestilbeno) e as 

proantocianidinas entre outros, em concentrações diferenciadas nas partes do fruto, 

potencialmente bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, anticancerígenos e 

antibacterianos (BAGCHI et al., 2000; ROCKENBACH et al.,2011). Os polifenóis 

presentes no fruto e seu potencial bioativo, também são encontrados nos produtos 

derivados da uva, como sucos, doces e vinhos, porém, os processos tecnológicos de 
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fabricação alteram e influenciam o percentual de disponibilidade desses compostos 

(HASAN et al., 2014; KONDRASHOV et al., 2009). Dentre estes derivados, destaca-

se a polpa de uva, que pode agregar características tecnológicas (sabor, aroma e 

coloração) e funcionais (presença dos compostos descritos anteriormente) 

importantes no processo de desenvolvimento de novos alimentos. Sua polpa foi obtida 

da partir variedade Isabel, casta de uvas híbrida de Vitis vinífera e Vitis labrusca 

submetida aos processos tecnológicos de amolecimento das fibras por calor, 

despolpagem, tratamento térmico, concentração até 20º Brix e congelamento.  

 

3.3.3 Trealose 

 

Utilizada geralmente como crioprotetor na liofilização de leveduras e bactérias, 

a trealose também é classificada como ingrediente alimentar com utilização aprovada 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dispensado de registro 

quando o alimento ao qual adicionado também assim o for. Segundo a mesma agência 

reguladora, em alimentos cuja porção única de consumo resulte em ingestão de 

trealose superior a 50 g deve-se incluir na rotulagem do alimento “este produto pode 

ter efeito laxativo” (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2005). 

Edulcorante natural e seguro, a trealose, um dissacarídeo não redutor formado 

por uma ligação alfa, alfa 1-glicosídeo entre duas unidades de alfa-glicose, possui 

45% do poder dulçor da sacarose, tem capacidade de suavizar sabores amargos, e 

sua absorção no organismo é similar a de outros dissacarídeos, com hidrólise para 

glicose e absorção intestinal (RICHARDS et al., 2002).  Em estudo realizado por Arai 

et al. (2010) a ingestão de trealose suprimiu a hipertrofia dos adipócitos e 

consequentemente o armazenamento de triglicerídeos em ratos submetidos à dietas 

ricas em gordura e obesidade induzida, atenuou a resistência à insulina e diminuiu 

sua secreção. Esses mesmos efeitos não ocorreram com outros sacarídeos como 

glucose ou frutose, sugerindo possível efeito funcional deste sacarídeo, como inibidor 

da possível ocorrência de síndrome metabólica. Segundo Blüher, Kratsh e Kiess 

(2005), a insulina tem importante relação com a diferenciação dos pré-adipócitos. Na 

condição de resistência à insulina onde as células musculares e adipócitos não a 

utilizam adequadamente, situação frequente em pacientes com síndrome metabólica, 

ocorre aumento da hidrólise dos triglicerídeos armazenados, resultando em aumento 
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de ácidos graxos livres no plasma. Esse quadro é considerado ligação causal entre a 

obesidade e diabetes. O desequilíbrio energético provocado pela ingestão excessiva 

de energia a partir de uma dieta rica em gordura combinado a baixo gasto energético 

pode resultar na hipertrofia dos adipócitos, desenvolvimento de hipertensão e 

hiperlipidemia, interferindo e reduzindo a sensibilidade da insulina. Desta maneira, a 

supressão da hipertrofia dos adipócitos mostra-se importante estratégia para melhoria 

da resistência à insulina (ARAI et al., 2010). 

3.3.4 Processos fermentativos das polpas 

 

Utilizada largamente na elaboração de alimentos e bebidas, a fermentação é 

uma técnica milenar aplicada para as mais diversas finalidades. Nas indústrias do 

gênero, utilizam-se microrganismos como leveduras e bactérias com ações 

específicas. De maneira geral, observam-se e controlam-se variáveis importantes 

para a ação desejada como a origem e características do substrato, tempo, 

temperatura, pH do meio e condições ótimas para a realização do processo. Como 

exemplo, é possível destacar a fabricação de vinhos, onde é utilizada largamente a 

levedura Saccharomyces cerevisiae, que apresenta efeitos fermentativos 

importantíssimos na produção ésteres, álcoois, compostos voláteis, com ação nos 

metabólitos secundários, transformando propriedades sensoriais influenciadas 

decisivamente pelo controle do processo de fermentação (COELHO et al.,2015; 

MACIEJEWSKA; SZCZUREK; KERÉNYI, 2006). 

Conforme relataram Valero, Millán e Ortega (2001), a maceração realizada 

previamente nas uvas, para fabricação de vinhos, liberou concentração maior de 

ácidos graxos no mosto, aumentando o teor de ácidos graxos das membranas da 

levedura e sua capacidade fermentativa sem afetar a multiplicação ou viabilidade 

celular desta. Considerando a polpa de uva e o açaí substratos favoráveis para o 

processo fermentativo desta levedura, possivelmente aumentado pela composição de 

ácidos graxos presentes no creme de leite de ovelha, é possível que a soma destes 

fatores formem e agreguem compostos aromáticos ao produto final. 
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O objetivo deste estudo foi desenvolver um spread fermentado com creme de leite de 
ovelha, soro de queijo, polpa de fruta (uva e açaí) e avaliar as características físico-
químicas dos produtos durante o processo de fabricação e armazenamento por 28 
dias. O creme foi pasteurizado (83°C por 15'), refrigerado e mantido em banho-maria 
a 45°C para a adição de cultura láctea (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 
e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus). Após esta etapa, o creme foi 
fermentado por 8 horas até o pH atingir 4,8. Na etapa seguinte, o creme fermentado 
foi dividido em três frações, que corresponderam às diferentes formulações 
estudadas: FC (controle) (mantida a 15°C por 12horas e a 10°C por 4h para maturação 
física), FU (com adição de polpa de uva) e FA (com adição de polpa de açaí). As 
formulações FU e FA foram refrigeradas a 20°C e adicionadas da cultura de 
Saccharomyces cerevisiae pré-hidratada, para fermentação alcoólica e maturação 
física (15°C por 12 horas e a 10°C por 4h). Após esta etapa inicial, as três formulações 
foram diluídas isoladamente com soro refrigerado (5±2°C), para a obtenção do spread. 
Todas as formulações foram adicionadas de 4% de trealose durante o batimento. 
Foram realizadas as seguintes análises, no dia 2 e semanalmente, durante 28 dias: 
pH, atividade de água, índice de refração, colorimetria e consistência. Além disso, 
avaliou-se no 28º dia a composição centesimal, sólidos totais e composição em ácidos 
graxos por cromatografia. Os resultados demonstraram que o processo foi eficiente e 
comportamento estável para as formulações durante o armazenamento (pH, atividade 
de água, índice de refração, espaço de cor e consistência). Foi possível observar 
diferenças significativas nos valores médios de pH (FC: 6,35; FU: 3,84; FA: 4,78), nos 
espaços de cor, na composição em ácidos graxos com aumento no esteárico (C18:0), 
oleico (C18:1n9c) e linoleico (C18:2n6c) e redução do mirístico (C14:0), na 
composição centesimal e na consistência (p<0,05). O alimento de base lipídica 
apresentou-se como um produto diferenciado do padrão de manteiga estabelecido 
pela legislação brasileira, com processo de fabricação eficiente, características 
próprias, estáveis, com potencial tecnológico e nutricional. 
 
Palavras-chave: Creme. Uva. Açaí, Trealose. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A indústria láctea busca inovações para seus produtos. Alimentos diferenciados 

em características tecnológicas, sensoriais e nutricionais. O leite de ovelha, utilizado 

principalmente para a produção de queijos possui características que o diferenciam 

do leite de vaca, principalmente no que refere-se ao conteúdo lipídico, com destaque 

para maior percentual de gordura e ácidos graxos de cadeia longa, estrutura dos 

glóbulos de gordura menores e ausência de carotenoides, entre outros. (HILALI; 

MAYDA; RISCHOWSKY, 2011; ILALI et al., 2011; MEDINA et al., 2011; MILANI; 

WENDORFF, 2011; PARK et al., 2007; PIRISI et al., 2011). Tais características o 

tornam matéria prima potencial para produtos de base lipídica, como a manteiga por 

exemplo. Fabricada a partir do leite de ovelha, a partir processos tradicionalmente 

singulares, possui características próprias em diversos países e regiões onde é 
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produzida (BALL; AYADI; ATTIA, 2009). Variações como ghee ou manteiga clarificada 

também são tradicionalmente fabricadas (ONGOL, ASANO, 2013). 

O processo tecnológico que envolve sua fabricação determina diversas 

características do produto final. A pasteurização é determinante para as propriedades 

microbiológicas, reológicas e sensoriais, a fermentação pode agregar atributos 

sensoriais, influenciar características físico-químicas e de composição lipídica 

(NARINE; MARANGONI, 1999; RONHOLT et al., 2012, 2014). A adição ou introdução 

de ingredientes, como as polpas de uva e açaí podem torná-la um produto único em 

atributos sensoriais, nutricionais e tecnológicos (BAGCHI et al., 2000; COSTA et al., 

2013; GALBISET et al., 2015; GUERRA et al., 2015; HASAN et al., 2014; 

KONDRASHOV et al., 2009; ROCKENBACH et al., 2011; YAMAGUCHI et al., 2015). 

Complementarmente, a trealose, um edulcorante natural também pode somar 

características tecnológicas e de promoção de saúde dos consumidores de manteiga, 

que buscam produtos com apelo saudável e mais natural, principalmente quando 

disponibilizada e valorizada a informação sobre os processos de obtenção, fabricação 

e efeitos benéficos à saúde proporcionados pelo consumo dos produtos (ARAI et al., 

2010; RICHARDS et al., 2002; SAULAIS; RUFFIEUX, 2012). O objetivo deste estudo 

foi desenvolver um spread fermentado de gordura de leite ovino com diferentes polpas 

de frutas e avaliar suas características físico-químicas durante 28 dias de 

armazenamento refrigerado. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Obtenção e processamento do soro e creme de leite 

O soro de queijo de ovelha (Laticínio Casa da Ovelha, Bento Gonçalves, Brasil) 

foi imediatamente resfriado a 5±2°C após a coleta, armazenado em baldes plásticos 

(sanitizados e com tampa lacrada) e mantido sob refrigeração (5±2°C) até o momento 

de sua utilização. 

O creme de leite de ovelha (Laticínio Casa da Ovelha)  foi submetido ao processo 

de pasteurização (83°C durante 15 minutos). Após o tempo de 15 minutos, o creme 

foi refrigerado com banho de imersão em água gelada e agitação mecânica até atingir 

a temperatura de 45°C para a etapa de fracionamento e fermentação. 

 

2.2 Fermentação do creme de leite 
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O creme foi acondicionado em bacias de aço inox previamente sanitizadas e 

mantido a 45°C em banho-maria (Nova Ética, Vargem Grande Paulista, Brasil) para a 

realização da etapa de fermentação lática. Após a estabilização da temperatura 

(45°C), a cultura láctea Lyofast Y 4.72 E, composta por Streptococcus salivarius 

subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Sacco, Vila 

Manzoni, Itália) foi adicionada ao creme na proporção de 1UC/hl, conforme 

recomendação do fabricante. O creme adicionado da cultura permaneceu nesta 

temperatura por aproximadamente 8 horas, até atingir o pH 4,8. Após esta etapa, 1/3 

do peso do creme foi separado e transferido para câmara de controle de fermentação 

(Venâncio, Venâncio Aires, Brasil) por 12h a 15°C, para a etapa de maturação física. 

Após este período, o creme foi resfriado a 10°C e mantido nesta temperatura por 4h, 

para ser utilizado na obtenção da formulação controle (FC) do spread. O creme 

restante (2/3), foi pesado e dividido igualmente em duas frações para a etapa de 

adição das polpas e fermentação, para a obtenção das demais formulações. 

 

2.3 Adição das polpas ao creme e etapa de fermentação 

Foram utilizadas polpas de uva e açaí congeladas, obtidas comercialmente (Ice 

Fruit, Tatuí, Brasil). Estas foram descongeladas sob refrigeração (5°C) e adicionadas 

separadamente às porções de creme (descritas no item 2.2), sendo que os volumes 

adicionados de polpa ao creme foram proporcionalmente iguais (50% de creme e 50% 

de polpa). As formulações obtidas estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Adição de polpa de fruta e processos fermentativos utilizados para cada 

formulação desenvolvida. 

Ingredientes 

  Formulações 

FC1 FU2 FA3 

 Polpa de uva - + - 

Polpa de açaí fino - - + 

FLI4 + + + 

FPF5 - + + 
-: ausência; +: presença. 
1 FC: formulação controle, sem adição de polpa de fruta. 
2 FU: formulação com adição de polpa de uva. 
3 FA: formulação com adição de polpa de açaí. 
4 FLI: cultura láctea Lyofast Y 4.72 E composta por Streptococcus salivarius subsp. thermophilus e 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Sacco, Vila Manzoni, Itália). 
5 FLP: cultura composta por Saccharomyces cerevisiae FA 33 (Laffort, Bourdeax, França). 
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A temperatura das misturas foi padronizada para 20°C, através da utilização de 

um banho-maria (Venâncio, Venâncio Aires, Brasil), para adição da levedura 

Saccharomyces cerevisiae (Laffort, Bourdeax, França), hidratada previamente. A 

adição foi realizada na proporção de 1UC/hl do volume total de creme e polpa, 

conforme recomendação do fabricante. A hidratação iniciou com a diluição de 10% do 

peso de levedura em 90% de volume de água à 37°C e armazenamento em estufa 

com circulação de ar (Biopar, Porto Alegre, Brasil) por 20’ a 37°C. Foram adicionadas 

frações de polpas de frutas a 20°C, no volume de 90% do peso inicial da levedura, 

separadamente para cada formulação. A mistura foi mantida por 10’ a 37°C. A 

levedura, uma vez hidratada, foi incorporada às respectivas formulações, sob leve 

agitação manual, por 1. Após esta etapa, as misturas foram armazenadas em câmara 

de controle de fermentação (Venâncio, Venâncio Aires, Brasil) por 12h a 15°C, para a 

ação da cultura e maturação física. Após este período, os cremes adicionados de 

polpa foram resfriados a 10°C e mantidos nesta temperatura por 4 horas, para serem 

utilizados na obtenção do spread. 

 

2.4 Diluição, batimento, malaxagem e adição da trealose 

Após a etapa de maturação física, todas as formulações foram diluídas 

individualmente com soro de queijo refrigerado a 5±2°C. O volume de soro adicionado 

em cada formulação foi calculado e obtido pela aplicação da fórmula de padronização 

de sólidos solúveis totais (Tabela 2). Para a fórmula de diluição, considerou-se como 

padrão o resultado do IR (°Brix) da mistura entre o creme de leite e o soro de queijo, 

utilizando este valor como referência para a correção devido à diferença do IR das 

polpas de frutas. 

 

Tabela 2 – Fórmulas de diluição do creme, soro e polpas. 

Descrição Fórmulas 

 C1: °Brix do creme 

°Brix final 

C1 + C2 

V1+ V2 

Volume X:              

C1+C2+C3=Brix final 

V1+X-1+C3 

 

C2: °Brix do soro 

C3: °Brix da polpa  

V1: volume de creme  

V2: volume de soro  

V3: volume de polpa  

V4: volume de soro a ser adicionado 
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Iniciando o processo individual e respectivamente, cada formulação (FC, FU, 

FA) foi transferida para uma batedeira de manteiga (Sotronic, Erechim, Brasil), 

juntamente com o volume de soro previamente calculado. Esta mistura foi submetida 

ao batimento para ocorrência da inversão das fases descontínua dos glóbulos de 

gordura e contínua do soro, e surgimento dos grãos de manteiga. A inversão de fases 

ocorreu em aproximadamente 6, 15 e 20 minutos para as formulações FC, FU e FA, 

respectivamente. Após o processo de batimento, o leitelho (contendo também o soro 

residual) foi escoado completamente pelo dreno do equipamento. Amostras de leitelho 

de cada formulação foram coletadas em potes plásticos previamente higienizados, e 

mantidas sob refrigeração a 5±2°C, para análise. A massa obtida foi lavada com água 

potável resfriada (2°C), através de batimento (2’30”) no próprio equipamento. O 

processo foi realizado três vezes e ao término de cada um deles o leitelho foi retirado 

da batedeira. Após a etapa de lavagem, a massa foi submetida ao processo de 

malaxagem, realizado na batedeira, por 2 minutos. Nesta etapa ocorreu a adição da 

trealose (Cargill, Mairinque, Brasil) à massa, na proporção de 4%. Os produtos foram 

embalados em embalagens de polipropileno previamente sanitizadas específicas para 

alimentos e armazenados sob refrigeração (5±1°C) para realização das análises. 

A Tabela 3 apresenta, resumidamente, todas as etapas empregadas na 

produção dos spreads fermentados de gordura de leite ovino com polpa de frutas. 

 

Tabela 3 – Etapas de produção dos spreads fermentados de gordura de leite ovino 

com polpa de frutas. 

 Etapas de produção                                                      Formulações 

 FC FU FA 

Tratamento térmico (83°C/15') + + + 
Resfriamento (45°C) + + + 
Fermentação láctea (45°C/8h) + + + 
Adição de polpa e levedura (20°C) - + + 
Fermentação e maturação física (15°C/12h) - + + 
Maturação física (15°C/12h) + - - 
Término da maturação física (10°C/4h) + + + 
Diluição* + + + 
Batimento e malaxagem + + + 
Adição de trealose (4%) + + + 

-: ausência; +: presença. 
* Formula de diluição (Vide Tabela 2). 

 

2.5 Armazenamento e períodos de amostragem 

Para a avaliação dos parâmetros de cor, pH, atividade de água (Aw) e 
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consistência, as amostras dos spreads produzidos (FC, FU e FA) foram armazenadas 

durante 28 dias sob refrigeração a 5±1°C. Os períodos de realização das análises 

foram após 2, 7, 14, 21 e 28 dias da produção, exceto para a análise de consistência, 

que teve início no 7° dia. Para análise de composição centesimal, as amostras foram 

congeladas após a produção (dia 1) e analisadas após o término do período de 

armazenamento. Para as análises de composição em ácidos graxos, as amostras 

foram armazenadas sob refrigeração a 5±1°C, e as análises realizadas após 28 dias 

de fabricação. 

 

2.6 Análises físico-químicas 

O pH foi determinado por pHmetro (Digimed DM 22, Campo Grande, Brasil). A 

atividade de água foi determinada através de analisador de atividade de água 

(Aqualab Lite, São José dos Campos, Brasil). 

Para a análise de cor, utilizou-se colorímetro (Konica Minolta CR-400). Foram 

transferidas 10 g de cada formulação para recipientes plásticos de cor branca com 

tampa. As amostras foram armazenadas a 5°C em refrigerador (Eletrolux, Curitiba, 

Brasil), 10°C e a 15°C em B.O.D. modelo Bt 60 (Biothec, Piracicaba, Brasil) para 

estabilização e padronização da temperatura. Após 2 horas, as amostras foram 

retiradas e analisadas individualmente, protegidas por placa de vidro transparente, em 

ambiente com luz branca estável, sob bancada com fundo branco. O equipamento foi 

previamente calibrado conforme orientação do fabricante, programado para utilização 

do iluminante D65, efetuando automaticamente três disparos de luz de xenônio em 

regiões diferentes da amostra. As leituras foram realizadas no sistema CIELAB (L*, a* 

e b*), sendo L* o componente de claridade ou luminosidade (0 a 100) e a* e b* dois 

componentes de cor (-60 a + 60), nos quais a* varia de verde (-) a vermelho (+) e b* 

de azul (-) a amarelo (+). O índice de refração foi medido através de refratômetro 

portátil (RHB 32). 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

2.7 Análises para caracterização do spread fermentado de gordura de leite ovino 

com polpa de frutas 

2.7.1 Metodologia de esterificação, padrões e composição em ácidos graxos 

Os lipídios foram extraídos de acordo com a norma ISO 14156 método (ISO, 

2001), específico para a extração ou separação de lipídios e compostos lipossolúveis 
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a partir de leite e de produtos lácteos. Os ésteres metílicos de ácido graxo (FAME) de 

lipídios das amostras foram preparados por transesterificação de acordo com o 

método 15884 ISO (ISO, 2002). 

A análise foi realizada em cromatógrafo a gás modelo 430 GC (Varian GC, 

Minesota, EUA) equipado com injetor automático, detector de ionização de chama e 

o programa Varian’s Galaxie Chromatography Software. Foi utilizada uma coluna 

capilar de sílica fundida SP-2560 (Supelco, USA), com 100 m de comprimento x 0,25 

mm de diâmetro interno e contendo 0,2 µm de polietilenoglicol dentro da coluna. As 

condições foram: injeção split, razão de 50:1; temperatura da coluna: 140°C por 5 

minutos, programada até 240°C numa razão de 4°C/min; gás de arraste: hélio, em 

pressão isobárica de 37 psi; velocidade linear de 20 cm/s; gás make-up: hélio a 29 

mL/min; temperatura do injetor: 250°C; temperatura do detector: 250°C. A composição 

qualitativa foi determinada por comparação dos tempos de retenção dos picos com os 

respectivos padrões de ácidos graxos. A composição quantitativa foi realizada por 

normalização de área, sendo expressa como porcentagem em massa, de acordo com 

o método oficial Ce 1-62 da AOCS (AMERICAN OIL CHEMISTS´ SOCIETY, 1997a). 

 

2.7.2 Composição centesimal 

A determinação da composição total de gordura, sólidos totais, sólidos não 

gordurosos, cinzas, umidade e proteína foi realizada de acordo com a AOAC (AOAC 

INTERNATIONAL, 1997), em triplicata. Os carboidratos foram calculados por 

diferença. 

 

2.7.3 Avaliação da consistência 

A avaliação da consistência foi realizada por meio de teste de penetração com 

cone de acrílico com ponta não truncada e ângulo de 45°, em analisador de textura 

Texture Analyser CT3 (Brookfild, Middleboro, EUA), controlado por computador. Os 

dados foram coletados através do software Texture CT V1.4 Build 17 (Brookfild). Para 

a realização dos testes, os produtos foram acondicionados em potes plásticos (45 mm 

de largura x 55 mm de altura), transferidos para BOD modelo 347CD com temperatura 

controlada (Fanen, São Paulo, Brasil) e mantidos durante 24 horas, antes de serem 

analisados. Todas as amostras foram analisadas em temperaturas de 5, 10 e 15°C, 

em quadruplicata, obedecendo às seguintes condições: distância = 10 mm; velocidade 

= 2 mm/s e tempo = 5 segundos (RODRIGUES et al., 2004). Para o cálculo da 
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consistência (yield value) foi utilizada a seguinte equação, proposta por Haighton 

(1959): C = K.W/p1,6; Sendo: C = consistência (yield value) (gf/cm2); K = fator que 

depende do ângulo do cone (para ângulo de 45°, K é igual a 4.700); W =força em 

compressão (gf), para tempo de 5 segundos; p = profundidade de penetração. 

 

2.8 Análise estatística 

A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando-se o software 

STATISTICA v.8.0 (Statsoft Inc., Tulsa, USA). A normalidade dos resultados e a 

homogeneidade de variâncias foram avaliadas através do teste de Shapiro-Wilks e 

Brown-Forsythe, respectivamente, adotando-se α de 0,05. Quando a homogeneidade 

de variância não foi observada, os dados foram tratados através de análise de 

variância não-paramétrica, com aplicação dos testes de Kruskal Wallis e Mann 

Whitney U para identificação dos contrastes (p<0,05). Quando a homogeneidade de 

variâncias foi observada, foi realizada a análise de variância paramétrica e aplicação 

do teste de Tukey para a identificação das diferenças significativas entre as médias 

(p<0,05) (BOWER, 1997; BOWER, 1998a,b). Para as comparações entre os 

diferentes períodos de armazenamento para uma mesma formulação, quando a 

homogeneidade de variância não foi observada, os dados foram tratados pela análise 

de variância não-paramétrica, com aplicação do teste de Friedman e o LSD rank para 

identificação dos contrastes (p<0,05) (BOWER, 1998b). Quando houve a 

homogeneidade de variâncias, foi empregada análise de variância (ANOVA) para 

medidas repetidas e aplicação do teste de Tukey para detectar as diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias (BOWER, 1998a). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Composição centesimal 

Foram observadas diferenças significativas para o conteúdo de lipídios (p<0,05). 

As formulações FA, FC e FU apresentaram 67,21%, 64,35% e 64,8% de lipídios, 

respectivamente. Possivelmente, tal resultado pode ter ocorrido em virtude de parte 

dos lipídeos presentes na polpa de açaí terem sidos incorporados ao creme no 

processo de inversão de fases, fato que não ocorreu para as outras formulações, com 

os lipídios provenientes da polpa de uva e/ou soro, com menor valor lipídico. Em 

relação à umidade, a FC apresentou valor significativamente superior (p<0,05) 

(29,34%) quando comparada ás demais formulações, o que demonstra ter havido 
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menor incorporação de sólidos ao produto final, presentes nas formulações com 

adição de polpa (FU 26,24%) (FA 26,23%). Para os valores de carboidratos, o valor 

mais elevado foi observado para FU (8,45%), refletindo o maior IR (20°Brix) da polpa 

de uva, em comparação com 7° Brix da polpa de açaí e 9° Brix do soro de queijo 

(p<0,05). Para proteína e cinzas, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre as formulações (p<0,05), que apresentaram porcentagem média 

de 0,46% e 0,07%, para proteínas e cinzas, respectivamente. 

Para a legislação brasileira, este alimento não pode ser classificado como 

manteiga devido ao menor teor lipídico, maior percentual de umidade e também em 

função da adição das polpas (BRASIL, 1997). 

 

3.2 Análises físico-químicas – atividade de água (Aw), pH e índice de refração 

(IR) 

Com relação à atividade de água (Aw), pH e índice de refração (IR) (Tabela 4), 

não houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) ao longo do 

armazenamento. A adição das polpas foi determinante para a diferença de pH entre 

FC e as formulações com adição de polpa (FU e FA), tornando-se um possível recurso 

tecnológico para a limitação de ação de microrganismos. A estabilidade da Aw e do 

IR sugerem que os processos de fermentação lática e alcoólica contribuíram para a 

transformação de substratos potencialmente disponíveis à ação de microrganismos. 

Estes resultados demonstram ainda que as etapas de pasteurização e diluição foram 

eficientes e padronizadas. O fato da Aw e IR manterem-se estáveis (sem diferença 

estatisticamente significativa, com p>0,05) durante o armazenamento sugere que a 

cristalização ocorreu rapidamente, conforme descrito por Bulbo (2013). Durante a fase 

de cristalização, pode ocorrer aumento de Aw quando parte dos sólidos solubilizados 

no sistema se agregam na forma de cristais, liberando água e tornando a fase líquida 

menos concentrada, o que faz aumentar a Aw, em produtos como o mel, por exemplo 

(KUROISHI et al., 2012). 



33 

Tabela 4 – Valores de pH, atividade de água (Aw) e índice de refração (IR) (média ± 

desvio-padrão) obtidos para os spreads fermentados de gordura de leite ovino durante 
28 dias de armazenamento a 5±2°C. 

Spread 
Tempo de 

armazenamento 
pH Aw IR (ºBrix) 

FC1 

2 6,41±0,20Aa 0,92±0,01Aa 65,00±0,00Aa 

7 6,45±0,28Aa 0,93±0,00Aa 65,00±0,00Aa 

14 6,42±0,15Aa 0,94±0,01Aa 65,00±0,00Aa 

21 6,37±0,17Aa 0,94±0,01Aa 65,00±0,00Aa 

28 6,12±0,23Ab 0,94±0,01Aa 65,00±0,00Aa 

     

FU2 

2 3,60±0,31Ba 0,92±0,01Aa 65,00±0,89Aa 

7 3,82±0,32Ba 0,93±0,01Aa 64,88±0,33Aa 

14 4,00±0,14Ba 0,93±0,01Aa 65,00±0,00Aa 

21 3,85±0,09Ba 0,94±0,01Aa 65,00±0,00Aa 

28 3,97±0,2Ba 0,93±0,01Aa 65,00±0,00Aa 

     

FA3 

2 4,92±0,67Ca 0,92±0,01 Aa 65,00±0,00 Aa 

7 4,69±0,27Bb 0,93±0,01 Aa 65,00±0,00 Aa 

14 4,53±0,29Cb 0,94±0,01 Aa 65,00±0,00 Aa 

21 4,87±0,34Ca 0,94±0,01 Aa 65,00±0,00 Aa 

28 4,93±0,31Ca 0,93±0,00 Aa 65,00±0,00 Aa 

1: formulação controle. 
2: formulação com adição de polpa de uva. 
3: formulação com adição de polpa de açaí. 
A, B, C: letras maiúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam que houve diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) entre as diferentes formulações avaliadas no mesmo período de 
armazenamento. 
a, b: letras minúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam que houve diferença 
significativa (p<0,05) entre uma mesma formulação avaliada ao longo do período de armazenamento. 

 
3.3 Colorimetria 

Os dados médios dos espaços L* a* b*, apresentados nas Tabelas 5, 6 e 7 e 

8, demonstram o comportamento das cores das diferentes formulações em 

temperaturas de 5°C, 10°C e 15°C ao longo do armazenamento (28 dias), com 

análises semanais. 

As diferenças de cor são definidas pela comparação numérica entre a amostra 

e o padrão. Ela indica as diferenças absolutas nas coordenadas de cor entre a amostra 
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e o padrão, conhecidas como Deltas (∆). Podem ser negativas ou positivas, conforme 

classificação: 

 

(∆)L*: diferença em mais claro e escuro (+= mais claro, - = mais escuro) 

(∆)a*: diferença em vermelho e verde (+= mais vermelho, -= mais verde) 

(∆)b*: diferença em amarelo e azul (+ mais amarelo, -= mais azul) 

(∆)E*: diferença total de cor 

 

Tabela 5 – Espaços médios de cor L*a*b* observados às temperaturas de 5°C, 10°C 

e 15°C para o spread fermentado FC (formulação controle) durante 28 dias de 
armazenamento a 5±2°C. 

Dias de 

armazenamento 
Espaços médios de cor 

Temperatura de 

análise (°C) 

L* a* b* 

2 

71,84±4,4 

71,56±3,99 

72,21±4,07 

-2,49±0,36 

-2,52±0,38 

-2,67±0,39 

6,71±0,88 

6,72±0,93 

6,91±0,87 

5 

10 

15 

7 

75,35±3,17 

75,18±3,17 

75,85±2,97 

-2,69±0,31 

-2,81±0,4 

-2,92±0,36 

6,90±0,97 

6,96±0,98 

7,11±0,95 

5 

10 

15 

14 

77,22±2,61 

76,69±2,96 

75,91±2,17 

-2,87±0,29 

-3,05±0,28 

-3,08±0,21 

7,18±0,86 

7,28±1,02 

7,09±0,77 

5 

10 

15 

21 

77,69±1,31 

77,26±0,94 

75,79±1,41 

-2,94±0,14 

-3,02±0,09 

-3,16±0,13 

7,52±0,72 

7,61±0,59 

7,59±0,87 

5 

10 

15 

28 

78,35±1,92 

76,90±1,42 

76,51±2,22 

-2,91±0,3 

-2,90±0,34 

-2,98±0,36 

7,56±0,87 

7,42±0,78 

7,46±0,81 

5 

10 

15 
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Tabela 6 – Espaços médios de cor L*a*b* observados às temperaturas de 5°C, 

10°C e 15°C para o spread fermentado FU (com adição de polpa de uva) durante 
28 dias de armazenamento a 5±2°C. 

Dias de 

armazenamento 
Espaços médios de cor 

Temperatura 

de análise (°C) 

L* a* b* 

2 
44,81±3,26 
45,61±3,1 

45,03±2,53 

12,65±1,03 
12,28±1,26 
11,79±1,25 

-5,42±0,61 
-5,42±0,76 
-5,19±0,76 

5 

10 

15 

7 
47,61±2,45 
47,70±2,4 

50,40±1,13 

12,90±1,11 
13,13±1,18 
14,03±0,85 

-4,85±1,4 
-5,15±1,37 
-5,17±1,47 

5 

10 

15 

14 
49,33±0,79 
48,48±0,36 
50,21±1,06 

13,81±0,76 
13,54±0,54 
13,85±1,07 

-5,24±1,36 
-5,34±1,4 

-4,95±1,21 

5 

10 

15 

21 
49,19±1,06 
47,57±0,72 
50,03±0,65 

13,54±1,07 
13,24±0,73 
14,50±0,68 

-5,00±1,21 
-4,98±1,07 
-5,19±0,91 

5 

10 

15 

28 

50,03±0,68 
49,17±0,66 
47,40±2,16 

 

14,50±0,91 
14,01±0,91 
12,95±1,49 

 

-5,19±1,37 
-5,30±1,26 
-5,05±1,37 

 

5 

10 

15 

 

As formulações, quando comparadas entre si, apresentaram espaços de cor 

distintos para L* a* b*. Este fato pode ser atribuído pela introdução das polpas de uva 

e açaí, além da ausência destas na formulação controle. A introdução das polpas de 

frutas agregaram atributos visuais singulares ao alimento, apropriando-se de 

pigmentos de cor presentes nas polpas. Para a formulação controle, foi possível 

constatar que esta apresentou maior valor de L* e ∆L*, demonstrando aumento de 

luminosidade durante o armazenamento. 

Os espaços de cor a* e b* não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) ao longo do armazenamento em todas as formulações. Entre 

elas, diferenças significativas demonstraram FC próximas ao centro do espectro de 

cores, característico de produto bem claro, comprovando a ausência de carotenoides, 

típico da gordura do leite de ovelha (SAGDIC et al., 2004). 

Comparada com a formulação controle, pôde-se observar que a FU é mais 

escura, mais vermelha e mais azul, quando posicionados os dados no espectro de 
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cores. Esta classificação demonstra que a polpa de uva influenciou decisivamente na 

cor final do produto. 

 
Tabela 7 – Espaços médios de cor L*a*b* observados às temperaturas de 5°C, 10°C 

e 15°C para o spread fermentado FA (com adição de polpa de açaí) durante 28 dias 
de armazenamento a 5±2°C. 

Dias de 

armazenamento 
Espaços médios de cor 

Temperatura 

de análise 

(°C) L* a* b* 

2 
56,07±2 

55,5±02,48 
53,83±1,92 

0,55±0,86 
0,67±0,75 
0,71±0,75 

15,59±1,57 
14,87±1,94 
14,31±1,71 

5 

10 

15 

7 
55,84±2,54 
55,69±2,73 
54,54±2,57 

0,34±0,82 
0,31±0,78 
0,33±0,81 

14,97±1,24 
14,99±1,3 
14,54±1,53 

5 

10 

15 

14 
58,61±1,73 
56,82±0,76 
55,83±0,91 

0,14±0,83 
0,32±0,81 
0,38±0,82 

16,08±1,27 
15,88±1 

15,60±0,95 

5 

10 

15 

21 
57,89±1,51 
56,02±1,36 
54,88±1,79 

0,02±0,85 
0,18±0,83 
0,25±0,8 

15,42±1,06 
15,21±1,08 
15,28±1,27 

5 

10 

15 

28 
57,31±1,29 
56,03±1,3 
54,91±1,46 

0,17±0,78 
0,25±0,77 
0,31±0,72 

15,55±1,08 
15,39±1,2 
14,94±1,18 

5 

10 

15 

 

Quando comparada a formulação controle, a formulação FA, adicionada de 

açaí) apresentou-se mais escura, mais vermelha e mais amarela. Observou-se que a 

formulação agregou alguns pigmentos de cor específicos. Quando posicionados no 

espectro de cores, os dados obtidos demonstraram coloração sem muita intensidade, 

diferente da cor da polpa de açaí, sugerindo seletividade de compostos de 

pigmentação. 

Em relação às diferenças (∆) foi possível identificar que a ∆FC segue um 

comportamento próximo do centro do espectro de cores, enquanto que a diferenças 

entre os ∆ iniciais e finais de ambas formulações (FU e FA) mantém-se mais distantes, 

porém constantes. Quanto mais distante da FC, maior é a variação de cor quando 

comparado ao padrão (FC). 
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3.4 Percentual total de lipídios e composição em ácidos graxos 

O percentual total de lipídios dos ingredientes, formulações e subprodutos são 

apresentados na Tabela 8. O processo de fabricação foi eficiente em relação ao 

aproveitamento da gordura da matéria-prima. A formulação FA incorporou a gordura 

presente na polpa de açaí, resultando em um produto final com maior percentual de 

gordura se comparado às outras formulações (p<0,05), conforme descrito 

anteriormente. 

Outro parâmetro que reforça a eficiência do processo de fabricação e da 

padronização é o resultado de gordura final muito similares dos leitelhos (LC, LU e 

LA). 

 

Tabela 8 - Percentual total de lipídios obtidos para as matérias-primas e spreads. 

 Matérias primas e produtos 

C SQ PU PA FC FU FA LC LU LA 

Lipídios 32 2 0,17 3,95 64,35 64,8 67,21 0,38 0,37 0,37 

C: creme; SQ: soro de queijo, PU: polpa de uva; PA: polpa de açaí; FC: formulação controle (sem 
adição de polpa); FU: formulação com adição de polpa deuva; FA: formulação com adição de polpa de 
açaí; LC: leitelho controle; LU: leitelho após processamento com polpa de uva; LA: leitelho após 
processamento com polpa de açaí. 

 

3.4.1 Composição em ácidos graxos nas etapas de fabricação 

O processo de pasteurização não alterou significativamente a composição e 

percentuais de ácidos graxos presentes no creme. Em relação à fermentação, 

modificações significativas ocorreram nos ácidos graxos saturados de cadeia longa. 

Foi possível identificar uma diminuição significativa no ácido mirístico (C14:0), 

estabilidade no ácido palmítico (C16:0) e aumento significativo no ácido esteárico 

(C18:0), um ácido graxo como importante para uma dieta saudável, demonstrando 

haver relação significativa entre seu consumo e regulação de níveis de LDL no 

sangue. Também houve um aumento significativo ácido oleico (C18:1n9c) em todas 

as formulações após a fermentação, podendo contribuir para o comportamento 

reológico do produto. 
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3.4.2 Comportamento após o armazenamento 

Entre os ácidos graxos de cadeia curta, observou-se que o percentual de ácido 

butírico (C4:0) manteve-se estável e sem diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) nas três formulações em relação ao creme (Tabelas 9, 10 e 11). Responsável 

pela fermentação butírica, causadora de odores pútridos e desagradáveis, a espécie 

Clostridridium butyricum converte lactose e ácido lático em ácido butírico. Apesar 

destes substratos estarem presentes no creme pasteurizado e no soro, os valores 

deste ácido não aumentaram significativamente. Comportamento similar também 

pôde ser observado nos ácidos graxos de cadeia média. Nos ácidos graxos mono e 

poliinsaturados, o oleico e linoleico mantiveram seus percentuais na FC e FA, e 

pequena redução na FU. Para o CLA (C18.2 10 trans, 12 cis) não verificou-se 

alteração estatisticamente significativa (p<0,05) nas três formulações. Seu aumento 

foi identificado no FCC e nos leitelhos das FU e FA. Resultados similares foram 

encontrados em iogurtes e outros produtos lácteos fermentados de ovelha, onde o 

tratamento térmico e o armazenamento sob refrigeração de produtos fermentados 

resultou no aumento de CLA (BUCCIONI et al., 2010; LUNA et al., 2005; 

SERAFEIMIDOU et al., 2012, 2013).  Foi possível identificar ainda que os leitelhos 

tiveram aumentos nos ácidos graxos oleico e linoleico, principais ácidos graxos 

encontrados nas polpas. 
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Tabela 9 – Composição em ácidos graxos nas etapas da fabricação e após o término 

do período de armazenamento da formulação controle, sem adição de polpa de fruta 
(FC). 

Ácidos graxos CNP CPF SQ FC LCR 

C 4:0  2,38±0 2,7±0,01 2,03±0,01 2,1±0,01 2,46±0,01 
C 6:0 1,96±0 1,89±0 1,73±0,01 1,76±0,01 1,99±0,01 
C8:0 1,99±0 1,8±0,01 

1,84±0,01 
1,82±0,01 

1,72±0 

C10:0 6,77±0,01 5,28±0,02 6,74±0,03 5,9±0,03 5,54±0,02 
C11:0 0,31±0 0,22±0 0,39±0 0,28±0  
C12:0 4,27±0 3,08±0 4,49±0,02 3,67±0,01 3,56±0,01 
C13:0 0,18±0 - 0,24±0 0,16±0  
C14:0 10,5±0,02 7,83±0,01 10,81±0,02 9,39±0,02 9,25±0,01 
C15:0 1,04±0 0,81±0,01 1,26±0 0,96±0 0,92±0 
C16:0 24,78±0,02 23,59±0,01 24,46±0,01 22,91±0,02 26,65±0,01 
ni 0,31±0 0,29±0 0,35 0,32±0 - 
C16:1 1,19±0 0,97±0,01 1,35 1,02±0,01 0,98±0 
C17:0 0,64±0 0,55±0 0,7±0 0,63±0,01 0,61±0 
C18:0 10,23±0 14,1±0,01 10,03±0,02 13,39±0 14,14±0,02 
C18:1n9t 4,56±0,01 4,82±0 3,14±0,01 3,72±0 4,49±0,04 
C18:1n9c 20,31±0,02 23,09±0,04 22,54±0,04 24,76±0,02 21,77±0,07 
C 19 0,45±0 0,47±0,02 0,23±0 0,41±0 0,46±0,01 
C18:2n6c  2,59±0 3,22±0 2,28±0,01 2,36±0,01 2,94±0,01 
C18:3n3 1,31±0 1,49±0 1,23±0 1,12±0,14 1,25±0,02 
ni total 5,34 4,28 4,42 3,85 2,35 

CNP: creme não pasteurizado; CPF: creme pasteurizado fermentado; SQ: soro de queijo; FC: 
formulação controle; LPR: leitelho resfriado, resultante do processamento da formulação controle. 
ni: não identificados. 
-: ausência. 
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Tabela 10 – Composição em ácidos graxos nas etapas da fabricação e após o 

término do período de armazenamento da formulação adicionada de polpa de 
uva (FU). 

Ácidos graxos PU C+PUF FU LUR 

C 4:0 (Ácido Butírico) - 2,69±0,01 2,38±0,01 2,43±0,02 
C 6:0 (Ácido Capróico) - 1,88±0 1,78±0 1,71±0,01 
C8:0 (Ácido Caprílico) - 1,78±0,01 1,74±0 1,64±0,02 
C10:0 (Ácido Cáprico) - 5,22±0,02 5,13±0 4,9±0,04 
C11:0 (Ácido Undecanóico) - 0,22±0 0,21±0 0,21±0 
C12:0 (Ácido Láurico) - 3,04±0,01 3,01±0 2,89±0,02 
C13:0 - - - - 
C14:0 (Ácido Mirístico) - 7,79±0,02 7,81±0 7,49±0,04 
C15:0 - 0,81±0 0,82±0 0,8±0 
C16:0 (Ácido Palmítico) - 23,65±0,1 23,79±0,01 24,11±0,05 
C16:1 (Ácido Palmitoleico) - 0,96±0 0,93±0 0,87±0 
C17:0 - 0,55±0,1 0,54±0 - 
C18:0 (Ácido Esteárico) - 14,41±0,03 14,57±0,01 14,28±0,02 
C18:1n9t (Ácido Elaídico) - 4,79±0,02 4,8±0,01 4,41±0,03 
C18:1n9c (Ácido Oleico) - 22,82±0,02 22,88±0,02 22,79±0,04 
C 19 - 0,47±0,02 0,49±0,01 0,46±0,02 
C18:2n6c (Ácido Linoleico) 100±0 3,18±0,1 3,17±0 4,8±0 
CLA C18.2 10 trans, 12 cis - 0,27±0 0,28±0 0,94±0,02 
C18:3n3 (Ácido α-linolênico) - 1,48±0,01 1,49±0 1,39±0,03 
ni total 0,00 5,00 4,68 4,49 

PU: polpa de uva; C+PUF: creme + polpa de uva fermentados; FU: formulação adicionada de 
polpa de uva; LUR: leitelho resfriado, resultante do processamento com polpa de uva. 
ni: não identificados. 
-: ausência. 

 



41 

Tabela 11 – Composição em ácidos graxos nas etapas da fabricação e após o término 

do período de armazenamento da formulação adicionada de polpa de açaí (FA). 

Ácidos graxos PA C+PAF FA LAR 

C 4:0 (Ácido Butírico) - 2,55±0,02 2,3±0,01 1,13±0,01 
C 6:0 (Ácido Capróico) - 1,78±0,01 1,72±0,01 0,82±0 
C8:0 (Ácido Caprílico) - 1,69±0,01 1,68±0,01 0,95±0 
C10:0 (Ácido Cáprico) - 4,95±0,03 4,98±0,03 2,5±0,01 
C11:0 (Ácido Undecanóico) - 0,2±0 0,2±0 1,49±0,01 
C12:0 (Ácido Láurico) - 2,89±0,02 2,93±0,02 3,45±0,02 
C13:0 - - - 0,36±0 
C14:0 (Ácido Mirístico) - 7,48±0,03 7,57±0,02 21,62±0,02 
C15:0 - 0,78±0,01 0,8±0 - 
C16:0 (Ácido Palmítico) 21,75±0,03 23,73±0,02 23,95±0,02 - 
C16:1 (Ácido Palmitoleico) 3,48±0,01 1,05±0,01 1,02±0 2,63±0 
C17:0 - 0,53±0 0,52±0,01 0,26±0 
C18:0 (Ácido Esteárico) 1,81±0 14,1±0,03 14,28±0,01 6,58±0,01 
C18:1n9t (Ácido Elaídico) - 4,65±0,03 4,65±0,02 1,86±0 
C18:1n9c (Ácido Oléico) 61,820,03 24,32±0,04 24,36±0,03 46,98±0,05 
C 19 - 0,46±0,02 0,45±0,02 - 
C18:2n6c (Ácido Linoleico) 10,43±0 3,41±0,01 3,4±0 8,09±0 
CLA C18.2 10 trans, 12 cis - 0,28±0 0,27±0,01 0,66±0 
C18:3n3 (Ácido α-Linolênico) 0,71±0 1,43±0 1,23±0,11 0,63±0 
ni total 0,00 4,34 4,15 0,62 

PA: polpa de açaí; C+PAF: creme + polpa de açaí fermentados; FA: formulação adicionada de polpa 
de açaí; LUR: leitelho resfriado, resultante do processamento com polpa de açaí. 
ni: não identificados. 
-: ausência. 

 
3.5 Consistência 

Para análise de consistência, as formulações foram classificadas quanto à 

espalhabilidade em função de seu yield value, segundo Haighton (1959). Considera-

se espalhável valores compreendidos entre 100 e 1000 gf/cm2, tendo como ideais 

entre 125 e 800 gf/cm2 (D’AGOSTINI et al., 2001). 
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Figura 1 – Consistência observada para as formulações FC (controle, sem 

adição de polpa de fruta), FU (com adição de polpa de uva) e FA (com adição 
de polpa de açaí), ao longo do armazenamento, nas temperaturas de 5°C, 
10°C e 15°C. 

 

 

 Durante o armazenamento, não houve diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) para as três formulações. A formulação FC em temperatura de 5°C foi 

considerada muito dura, bem como a FA, após 14 dias. A formulação FA (nos 

primeiros 14 dias de armazenamento) e FU (ao longo do período de armazenamento) 

foram classificadas como muito duras, no limite de espalhabilidade. Na temperatura 

de 10°C, a FC comportou-se como dura, limite de espalhabilidade, a FU plástica e 

espalhável, dura e satisfatoriamente espalhável. A FA manteve a mesma 

classificação da FU nos primeiros 7 dias. Após este período, os valores de 

consistência permitiram classificar o produto como muito dura, limite de 

espalhabilidade. A temperatura de 15°C, todas formulações foram classificadas 

como plásticas e espalháveis. Agumas correlações podem ser feitas, considerando-

se os dados obtidos para as diferentes formulações. O primeiro ponto a observar é 

o comportamento de FC à 5°C, classificada como muito dura. Comparando com os 

dados de umidade, esta possui os valores mais elevados entre as formulações 

(29,34%) e os menores percentuais de sólidos totais (71,68%). Uma relação oposta 

pode ser verificada na FU, que possui os menores valores de consistência e umidade 

(26,24%) em todas as análises, e o maior percentual de sólidos não gordurosos 

(8,96%). 
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Em relação à FA, esta apresentou percentual de umidade (26,83%) e sólidos 

totais (73,17%) um pouco mais elevados, mas bem próximos a FU, porém os sólidos 

não gordurosos foram os mais baixos entre as formulações (5,96%), apresentando 

consistência intermediária entre as formulações. Analisando tais comportamentos, é 

possível estabelecer relação entre porcentagem de umidade, sólidos totais, sólidos 

não gordurosos e consistência. Quando comparados o percentual de gordura total 

das formulações, FC (64,35%), FU (64,8%) e FA (67,21%), a formulação de açaí 

teve o maior percentual de gordura total, porém sua consistência foi intermediária, 

demonstrando que o percentual de gordura total isoladamente não foi 

suficientemente predominante para o comportamento reológico, e sim sua 

correlação direta com os outros parâmetros. Em relação à composição de ácidos 

graxos das formulações, estas apresentam muitas similaridades, onde é possível 

identificar algumas pequenas diferenças nos ácidos oleico e linoleico. 

Quando observado a variável temperatura, a medida em que esta foi elevada, 

as diferenças no comportamento das formulações diminuíram, correspondendo a 

fusão gradual dos cristais, destruição da rede cristalina e plasticidade à gordura.  

Para Bulbo (2013) as propriedades de textura e a estabilidade são afetadas 

principalmente pela cristalização da gordura do leite que ocorrem dentro e fora dos 

glóbulos, pelos processos tecnológicos empregados e tempo de maturação. Tran e 

Rousseau (2016) relataram a influência determinante do cisalhamento na formação 

da microestrutura de cristais, que direcionam várias características do produto, como 

de textura e até nutricionais, apontando para um futuro de alimentos inovadores, 

como emulsões com compostos não lipídicos.  

O comportamento geral das formulações em relação à consistência 

demonstra revelou que o spread formulado com creme de leite de ovelha é um 

produto com características de maciez e espalhabilidade bem superiores que as 

manteigas tradicionais fabricadas a partir de leite de vaca. Observando a composição 

em ácidos graxos encontrados, observa-se diferenças significativas na composição 

e percentuais destes comparados aos que são encontrados nas manteigas 

tradicionais fabricadas com leite de vaca. As percentuais de ácidos graxos de cadeia 

longa saturados e insaturados, com destaque para o esteárico (C18:0), FC (13,39%), 

FU (14,57%) e FA (14,28%), oleico (C18:1n9c) FC (24,76%), FU (22,88%) e FA 

(24,36%), e linoleico (C18:2n6c) FC (2,36%), FU (3,17%) e FA (3,4%), presente nas 

formulações pode influenciar decisivamente o comportamento global reológico 
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destes alimentos, tornando-os mais macios e espalháveis que as manteigas 

tradicionais fabricadas com leite de vaca. 

 

4 CONCLUSÃO 

Este estudo demonstrou que o spread fermentado produzido com gordura de 

leite ovino adicionado de polpa de frutas é um alimento diferenciado em relação ao 

padrão de manteiga estabelecido pela legislação brasileira, encontrada para 

comercialização. As formulações apresentaram características de cor específicas em 

cada formulação, mantidas ao longo do armazenamento e estáveis nas temperaturas 

analisadas. 

As fórmulas, tecnologias e processos de pasteurização, diluição, padronização, 

fermentação e batimento e adição de trealose, desenvolvidos e aplicados resultaram 

no aproveitamento das frações lipídicas e outros compostos, na garantia da 

estabilidade e conservação do produto, mantendo, agregando e resultando em 

características singulares e específicas de cada formulação. 

Os alimentos apresentaram composição em ácidos graxos com interessante 

potencial tecnológico e nutricional, com destaque para os saturados e insaturados de 

cadeia média e longa. Foi possível identificar relação destes com percentuais de 

sólidos totais, umidade, gordura total e sólidos não gordurosos, resultando em spreads 

com comportamento reológico de maciez e espalhabilidade bem superiores aos 

encontrados nas manteigas tradicionais fabricadas com leite de vaca. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Este estudo demonstrou que o spread fermentado produzido com gordura de 

leite ovino adicionado de polpa de frutas é um alimento diferenciado em relação ao 

padrão de manteiga estabelecido pela legislação brasileira, encontrada para 

comercialização. As formulações apresentaram características de cor específicas em 

cada formulação, mantidas ao longo do armazenamento e estáveis nas temperaturas 

analisadas. 

As fórmulas, tecnologias e processos de pasteurização, diluição, padronização, 

fermentação e batimento e adição de trealose, desenvolvidos e aplicados resultaram 

no aproveitamento das frações lipídicas e outros compostos, na garantia da 

estabilidade e conservação do produto, mantendo, agregando e resultando em 

características singulares e específicas de cada formulação. 

Os alimentos apresentaram composição em ácidos graxos com interessante 

potencial tecnológico e nutricional, com destaque para os saturados e insaturados de 

cadeia média e longa. Foi possível identificar relação destes com percentuais de 

sólidos totais, umidade, gordura total e sólidos não gordurosos, resultando em spreads 

com comportamento reológico de maciez e espalhabilidade bem superiores aos 

encontrados nas manteigas tradicionais fabricadas com leite de vaca. 


