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AUTORES 

 
 O consumo de sobremesas lácteas tem se tornado mais comum em todo mundo. Os ingredientes 

inovadores e os sistemas tecnológicos aplicados nas fábricas de laticínios têm proporcionado novas 

alternativas, permitindo a produção de sobremesas com novos sabores, maior digestibilidade e maior 

valor nutricional. Embora essas sobremesas sejam muito consumidas, elas apresentam na sua 

composição glúten e lactose e o consumo destes ingredientes pode trazer consequências graves às 

pessoas que são intolerantes a eles, devendo-se excluí-los da alimentação durante toda a vida. O 

objetivo desse trabalho foi desenvolver e avaliar sensorialmente uma formulação de sobremesa láctea 

sabor chocolate, sem glúten, sem lactose e com adição de semente de chia. Foram aplicados os testes 

de aceitação em um painel de 75 provadores e o Índice de Aceitabilidade (IA) foi realizado em relação 

aos atributos de sabor, textura e “por conter chia”. O índice de aceitabilidade (IA) da sobremesa láctea 

sabor chocolate, apresentou uma boa aceitação em relação aos atributos sabor, textura e “por conter 

chia” tento em média de 93,5% a 96,1%. A sobremesa láctea foi desenvolvida como alternativa aos 

consumidores privados de consumir sobremesas láctea pela sua intolerância à lactose e ao glúten.  A 

adição de chia na sobremesa láctea sabor chocolate tornou o produto uma provável fonte de fibras. 

 

RESUMO 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novos produtos é um desafio para a indústria alimentícia, à medida que 

procura atender à demanda dos consumidores por alimentos saudáveis e atrativos. Nessa categoria estão 

as sobremesas lácteas que são constituídas de ingredientes lácteos e não-lácteos em variedade e 

proporções adequadas, congeladas ou não, aeradas e cremosas, como por exemplo, os sorvetes, mousses, 

flans, dentre outros (JULIANO et. al., 2014). 

O consumo de sobremesas lácteas tem se tornado mais comum em todo mundo. Os ingredientes 

inovadores e os sistemas tecnológicos aplicados nas fábricas de laticínios têm proporcionado novas 

alternativas, permitindo a produção de sobremesas com novos sabores, maior digestibilidade e maior valor 

nutricional (NIKAEDO, AMARAL; PENNA, 2004). 

No Brasil não existe uma legislação específica com definição de padrões de identidade e qualidade 

para sobremesas lácteas. A composição das sobremesas difere quanto aos ingredientes e suas 

concentrações utilizadas, assim como na forma de preparo, sendo possível englobar neste grupo todos os 

produtos em que o leite desempenhe um papel relevante na sua composição. Normalmente apresentam 

consistência semi-sólida e são basicamente formuladas com leite, hidrocolóides, aroma e corantes. Sua 

estabilidade depende da tecnologia de fabricação, características intrínsecas de cada ingrediente e 

estocagem sob condições refrigeradas (ARES et al. 2013). 

As condições de processamento têm importância fundamental na preparação das sobremesas e 

devem ser estabelecidas de acordo com a formulação. O processo de fabricação é constituído basicamente 

das etapas de preparo da mistura, tratamento térmico, homogeneização, resfriamento parcial e estocagem 

sob refrigeração (NIKAEDO, AMARAL; PENNA, 2004). 

Estes produtos são basicamente constituídos por: leite, amido, açúcar, flavorizantes, estabilizantes, 

emulsificantes, geleificantes, espessantes, corantes, aromatizantes, ovos, polpas de frutas ou chocolate e 

conservantes, com formulações variáveis em função das combinações dos ingredientes utilizados. De 

maneira geral, estes produtos são complexos cuja estabilidade depende muito da tecnologia de fabricação, 

das características intrínsecas de cada produto e da estocagem sob condições refrigeradas (NUNES et 

al.,1998). 

Embora essas sobremesas sejam muito consumidas elas apresentam na sua composição glúten e 

lactose e o consumo destes ingredientes pode trazer consequências graves às pessoas que são 

intolerantes a eles, devendo-se excluí-los da alimentação durante toda a vida. 

Nos últimos anos, a semente de chia (Salvia hispanica L.), nativa da região do México, tornou-se 

cada vez mais importante para a saúde e nutrição humana, devido ao seu alto teor de ácidos graxos 

essenciais, fibra alimentar e proteínas. De acordo com Spada et al. (2014) a adição chia pode melhorar 

características organolépticas, como a textura e o valor nutricional, dos produtos elaborados. 

1.1 Intolerância a glúten 

 

A intolerância a glúten na realidade é a Doença Celíaca (DC) que é uma doença autoimune 

desencadeada pela ingestão de cereais que contêm glúten por indivíduos geneticamente predispostos. 

Além do consumo do glúten e da suscetibilidade genética, é também necessária a presença de fatores 



imunológicos e ambientais para que a doença se expresse. Mundialmente é considerada problema de 

saúde pública devido à sua prevalência, à frequente associação com morbidade variável e não específica e 

à probabilidade de aparecimento de complicações graves, principalmente osteoporose e doenças malignas 

do trato gasto entérico (ARAÚJO et. al., 2010). 

O tratamento da doença celíaca é fundamentalmente dietético. Consiste na exclusão do glúten, 

termo utilizado para descrever frações proteicas encontradas no trigo, centeio, cevada, aveia e em seus 

derivados. Para garantir uma dieta isenta de glúten, o celíaco deve sempre conhecer os ingredientes que 

compõem as preparações alimentares e fazer leitura minuciosa dos ingredientes listados nos rótulos de 

produtos industrializados. Os celíacos relatam que a oferta de alimentos sensorialmente apropriados é 

restrita, o que torna a dieta monótona, e que os produtos disponíveis no mercado são normalmente de alto 

custo (ARAÚJO et. al., 2010). 

O glúten é uma substância elástica, aderente, insolúvel em água, responsável pela estrutura das 

massas alimentícias. É constituído por frações de gliadina e de glutenina, que, na farinha de trigo, totalizam 

85% da fração proteica. Forma-se pela hidratação dessas proteínas, que se ligam entre si e a outros 

componentes macromoleculares por meio de diferentes tipos de ligações químicas. O trigo é o único cereal 

que apresenta gliadina e glutenina em quantidade adequada para formar o glúten. No entanto, essas 

proteínas podem ainda estar presentes em outros cereais, como cevada, centeio e aveia, nas formas, 

respectivamente, de hordeína, secalina e avenina (SILVIA, 2015). 

Esses cereais, consequentemente, podem ser adicionados durante o processamento ou o preparo 

de alimentos na indústria, em domicílio ou nos serviços de alimentação. É comum a adição de trigo na 

produção de cafés instantâneos, achocolatados em pó, sorvetes, chicletes, sopas e papas 

enlatadas/desidratadas, embutidos cárneos, maioneses, molhos de tomate, mostardas, iogurtes, alimentos 

infantis. A presença de gliadina pode ainda ocorrer pela contaminação da farinha de trigo no ambiente, 

pelos utensílios, pelos manipuladores de alimentos que elaboram produtos com ou sem farinha de trigo 

(SILVIA, 2015). 

 

1.2 Intolerância à lactose 

 

A lactose, conhecida como açúcar do leite, é um dissacarídeo formado por glicose e galactose. Este 

dissacarídeo é hidrolisado pela enzima intestinal β-D-galactosidase ou lactase, liberando seus componentes 

monossacarídicos para absorção na corrente sanguínea. A galactose é enzimaticamente convertida 

(epimerizada) em glicose, que é o principal combustível metabólico de muitos tecidos (VOET, 2008). A 

atividade da lactase é alta durante o período neonatal e de lactância em todas as espécies de mamíferos e 

em todas as populações humanas, mas declina na época do desmame. Após este período, a atividade da 

lactase é mantida em níveis baixos, geralmente menos de 10% da atividade do neonato (VOGEL, 2000).  

Quando ocorre a falta desta enzima, a lactose, que é uma boa fonte de energia para os 

microorganismos do cólon, é fermentada a ácido láctico, metano (CH4) e gás hidrogênio (H2). O gás 

produzido cria uma sensação de desconforto por distensão intestinal e pelo incômodo problema de 

flatulência. O ácido láctico produzido pelos microorganismos é osmoticamente ativo e puxa água para o 

intestino, assim como a lactose não digerida, resultando em diarreia (BARBOSA; ANDREAZZI, 2011). 



Indivíduos com estes distúrbios são considerados intolerantes à lactose (BERNE, 2004). A 

quantidade de lactose que irá causar sintomas varia de indivíduo para indivíduo, dependendo da dose de 

lactose ingerida, o grau de deficiência de lactase e a forma de alimento consumido (HEYMAN, 2006). 

 Como forma de tratamento, evita-se o consumo de produtos contendo muita lactose ou a ingestão 

da enzima lactase com os produtos lácteos ou o consumo de quantidades menores de leite e laticínios dos 

quais alguma lactose tenha sido removida pela fermentação, tais como iogurte ou coalhada. No entanto, 

estudos indicam que a lactose da dieta aumenta a absorção de cálcio e, inversamente, que a dieta isenta de 

lactose resulta na menor absorção de cálcio (BARBOSA, ANDREAZZI, 2011). 

 

1.3 Chia 

 

A chia é o nome popular da Salvia Hispânica, uma planta herbácea da família das lamiáceas, de 

origem das regiões da Guatemala, do México e da Colômbia. A planta é mais conhecida por sua semente, 

que é vendida integralmente, moída ou em forma de óleo. A palavra chia deriva da palavra do nahuatl chian, 

que significa “oleoso” (COELHO; SALAS-MELLADO, 2014). 

Nos últimos anos tornou-se cada vez mais importante para a saúde e nutrição humana, devido ao 

seu alto teor de ácidos graxos essenciais, fibra alimentar e proteínas (PEIRETTI; GAI, 2009). Quando 

mergulhada em água, a semente forma um gel transparente mucilaginoso, composto essencialmente de 

fibras solúveis. As propriedades mucilaginosas da goma formada possuem qualidades que permitem sua 

aplicação em diversos produtos na indústria de alimentos (LIN et al., 1994), podendo assim melhorar 

características organolépticas, como a textura e o valor nutricional dos produtos elaborados. 

De acordo com MUÑOZ et al. (2012), a mucilagem da chia é um novo ingrediente, com potencial 

aplicabilidade em alimentos, mas tem sido pouco estudada. É composta essencialmente de xilose, glicose e 

ácido glicurônico, formando um polissacarídeo ramificado (LIN, et al., 1994). Representa cerca de 5% a 6% 

da semente de chia e pode ser usada como fibra solúvel e dietética (REYES-CAUDILLO et al., 2008). Além 

disso, CAPITANI et al. (2012) afirmaram que as frações fibrosas da chia evidenciam uma grande 

capacidade de reter e absorver água, como um agente emulsionante e estabilizante de emulsões e o 

consumo dessa fibra dietética pode ser um importante alternativa para melhorar a saúde humana.  

As sementes de chia são utilizadas como suplementos nutricionais, bem como na fabricação de 

barras, cereais matinais e biscoitos nos Estados Unidos, América Latina e Austrália (DUNN, 2010). 

Possuem uma quantidade significativa de lipídios (cerca de 40% do peso total da semente, sendo quase 

60% como ômega-3) e também fibra dietética (mais de 30% do peso total), ambos componentes 

importantes da dieta humana, e proteínas de elevado valor biológico (cerca de 19% do peso total). Além 

disso, contém minerais, vitaminas e antioxidantes naturais como tocoferóis (238-427 mg.kg
–1

) e polifenóis, 

sendo os principais compostos fenólicos o ácido clorogênico, ácido cafeico, quercetina e kaempferol 

(IXTAINA et al., 2010). 

Vários trabalhos estão sugerindo a adição de chia em produtos alimentícios. Tombini (2013) 

desenvolveu barra alimentícia com alto teor de fibras utilizando a semente de chia como principal 

ingrediente e verificou elevado nível de aceitação do produto. Spada et al. (2014) desenvolveram 

sobremesas à base de soja, adicionando a mucilagem da chia para substituir a goma carragena, agente 

espessante normalmente utilizado, e avaliaram a influência desse componente sobre as características 



reológicas, físicas, químicas, cromáticas e sensoriais. O estudo mostrou que a utilização da mucilagem de 

chia não ocasionou grandes modificações nas características do produto. 

 Gandolfi e Muller (2014) elaboraram um sorvete adicionado de chia e mel. O autor concluiu que a 

utilização da semente de chia e do mel na produção do sorvete se mostrou válida, pela formulação de um 

alimento nutritivo e com possíveis propriedades funcionais que auxiliam na manutenção da saúde e do bem-

estar do consumidor, incluindo na dieta uma fonte de fibras de alta qualidade que podem trazer alguns 

benefícios à saúde, como o controle de peso, um bom trânsito intestinal, o controle do Diabetes tipo 2 e dos 

níveis de colesterol. 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver e avaliar sensorialmente uma formulação de sobremesa 

láctea sabor chocolate, sem glúten, sem lactose e com adição de fibras. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Ingredientes Utilizados 

 

           Os ingredientes utilizados no preparo do produto foram: 

 Amido de milho 

 Chocolate 50% cacau sem glúten  

 Chocolate meio amargo sem glúten e lactose 

 Creme de leite sem lactose e sem glúten 

 Leite semidesnatado sem lactose e glúten 

 Leite condensado sem lactose e sem glúten 

 Semente de chia sem glúten 

2.2 Desenvolvimento da Formulação 

 

O desenvolvimento da sobremesa láctea foi um processo artesanal. Utilizou-se como matéria-prima 

o leite de semidesnatado UHT sem lactose e glúten e a seguir foi inserida a enzima lactase para a quebra 

da molécula da lactose pela hidrolise, obtendo-se a galactose e a glicose. Este mesmo procedimento é 

realizado para se obter o leite condensado zero lactose e o creme de leite zero lactose utilizados no 

processo de fabricação da sobremesa láctea de chocolate. Também se utilizou o amido de milho, chocolate 

em pó com 50% de cacau, chocolate meio amargo zero lactose e sem glúten. Além desses ingredientes foi 

utilizada chia (alimento funcional rico em fibras, ômega 3 e cálcio). 

A produção foi realizada em panela caseira onde foram acrescentados o leite sem lactose, o leite 

condensado sem lactose, o chocolate em pó sob constante agitação e então, foi adicionado amido de milho, 

sob temperatura de 70 a 90ºC, até deixar a produto consistente. A seguir deixou-se resfriar sob temperatura 

ambiente.  

Quando resfriado, adicionou-se uma barra chocolate meio amargo zero lactose e que não contém 

glúten que tinha sido previamente derretida em banho maria, sob agitação de forma continua até sua 

homogeneização. O produto foi submetido a um resfriamento sob temperatura ambiente por 3 horas.  Após 



o resfriamento acrescentou-se o creme de leite sem lactose e sem glúten e a semente da chia de forma 

integral. Novamente a mistura foi homogeneizada com auxílio de uma colher de Plástico em panela caseira.  

O produto final foi resfriado em uma geladeira sob temperatura de 5 a 15ºC, por cerca de 1 hora, 

para obter seu ponto máximo de mucilagem da chia. A seguir foi a mistura foi homogeneizada. A seguir o 

produto voltou para a geladeira à temperatura de 5ºC (temperatura de balcões refrigerados para venda de 

produtos lácteos), por 6 horas. Este tempo é o mínimo que o produto deve ficar na geladeira, pois se o 

tempo for menor, o sabor e textura do alimento ficará alterada.  

 

2.3 Análise sensorial 

 

 Foram aplicados os testes de aceitação em um painel de 75 provadores não treinados, em cabines 

individuais, no laboratório de Análise Sensorial da Faculdade União dos Grandes Lagos (UNILAGO), São 

José do Rio Preto/ SP.    

Conforme metodologia descrita por Teixeira et. al. (1987), os provadores registraram suas notas em 

fichas com escala hedônica estruturada de 9 pontos, sendo os extremos 1. Desgostei muitíssimo e 9. Gostei 

muitíssimo. 

A avaliação incluiu os seguintes atributos sensoriais: sabor, textura e por conter semente de chia. 

Para evidência da aceitação, foi realizada uma pesquisa da intenção de compra em relação a amostra 

avaliada. 

2.4 Aceitabilidade 

 

O Índice de Aceitabilidade (IA) foi realizado em relação aos atributos de sabor, textura e “por conter 

chia”. Para o cálculo do índice de aceitabilidade, adotou-se a seguinte expressão: 

 

IA (%) = A x 100 / B  (Eq. 1) 

Onde A = nota média obtida para o produto, e B = nota máxima dada ao produto.  

 

O IA com boa repercussão tem sido considerado ≥ 70% (BISPO et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Análise Sensorial 

 

Os resultados obtidos na análise sensorial, considerando-se a utilização da escala hedônica de 9 

pontos, sendo 9 para gostei muitíssimo e 1 para desgostei muitíssimo, estão descritos na Figura 1. 

 

Figura 1 - Resultados da análise sensorial para sobremesa láctea sabor chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados para o atributo sabor tiveram maior aceitação, sendo que 69,3% dos provadores 

classificaram a amostra como “gostei muitíssimo”. Em relação ao atributo textura observou-se que 64% dos 

provadores classificaram a amostra como “gostei muitíssimo”.  

 A avaliação do atributo “por conter chia” para classificação “gostei muitíssimo” foi um pouco menor, 

mas ainda obteve 58,7% sendo uma boa aprovação. Este fato é devido a característica da textura da 

semente de chia. Quando mergulhadas em água as sementes de chia se exsudam um gel transparente 

mucilaginoso que permanece ligado à semente. No epicarpo da semente encontram-se células que 

produzem mucilagem quando umedecidas. Ao entrar em contato com a água, o epicarpo incha, a cutícula 

se rompe ao esgotar a sua elasticidade e o conteúdo das células verte como mucilagem circundando toda a 

superfície da semente (IXTAINA et al., 2010). 

Na Figura 2 estão expressos o resultado de intenção de compra. O produto desenvolvido teve um 

alto índice de aceitação, já que, provavelmente, dentre os provadores 82,66 % certamente comprariam o 

produto.  

 

 

 

 

 

 



Figura 2 - Intenção de compra da amostra de sobremesa láctea avaliada no teste sensorial.  

             

3.2 Aceitabilidade 

 

O Índice de Aceitabilidade verificado para a sobremesa láctea foi significativo considerando uma 

repercussão favorável quando o IA ≥ 70 %, segundo Bispo et. al. (2004), conforme descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Índice de Aceitabilidade da sobremesa láctea segundo cada atributo avaliado. 

 

Atributos Notas Médias 
Índice de 

Aceitabilidade (%) 

Por conter semente chia 8,4 93,5 

Textura  8,6 95,5 

Sabor 8,6 96,1 

  

 Resultados semelhantes foram encontrados por Souza et. al. (2013) em seus estudos para 

elaboração de uma sobremesa láctea com soro de queijo, 0,3% de goma xantana e 0,2% de goma guar, 

verificando uma variação de 70% a 86%, entre os atributos avaliados. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A sobremesa láctea foi desenvolvida como alternativa aos consumidores intolerantes à lactose e ao 

glúten e a adição de chia tornou o produto uma provável fonte de fibras.  

Através dos resultados da análise sensorial verificou-se que o produto desenvolvido teve um alto 

índice aceitabilidade e uma alta porcentagem de intenção de compra dos provadores. 
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