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RESUMO
Prebióticos como a inulina possuem grande potencial  de aplicação na indústria  de alimentos,  principalmente pelas
importantes propriedades funcionais. O objetivo deste trabalho foi elaborar um iogurte  light prebiótico com adição de
farinha de yacon e avaliar as características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais do produto obtido. As análises
físico-químicas realizadas na farinha foram: teor de proteínas e inulina e no iogurte foram: pH, acidez titulável, proteínas,
cinzas  e  umidade.  As  análises  microbiológicas  feitas  no  iogurte  foram coliformes  a  30  e  45°C,  bolor,  levedura  e
Salmonella spp. Na farinha de yacon o teor de proteínas foi 9,26% e o teor de inulina 14,83%. No iogurte o valor de pH
foi 4,13; a acidez titulável foi 0,88 g de ácido lático/100 g; o teor de proteínas totais foi 6,56%; o teor de cinzas foi 0,83%
e a umidade foi 13,81%. Os resultados microbiológicos obtidos estão dentro dos critérios estabelecidos pela legislação.
A análise sensorial demonstrou que o produto não foi aceito por parte dos consumidores. Conclui-se que a utilização de
farinha de yacon em iogurte é uma alternativa, entretanto, os parâmetros sensoriais devem ser readequados.

PALAVRAS-CHAVE: Yacon; Inulina; Farinha.

1 INTRODUÇÃO

O iogurte é obtido da fermentação do leite pasteurizado por  Streptococcus salivarius ssp.
Thermophilus e  Lactobacillus  delbrueckii  ssp.  bulgaricus,  que  fornece  nutrientes  importantes  e
benefícios  ao  organismo  humano,  tais  como,  a  facilitação  da  ação  de  proteínas  e  enzimas
digestivas, o aumento da absorção de cálcio e fósforo e ainda por sua maior digestibilidade em
relação ao leite (NICKLAS et al., 2011).

Além disso,  o  iogurte  pode  apresentar  variedades  tecnológicas  que  podem manter  boas
características sensoriais quando adicionado de outros ingredientes como frutas e cereais, quando
enriquecido com compostos prebióticos e probióticos que atribuem propriedades funcionais, podem
apresentar  ausência  ou  redução  do  teor  de  gorduras  ou  carboidratos  e  outras  variedades
(GONZALES; ADHIKARI; SANCHO-MADRIZ, 2011).

O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma raiz de origem andina que vêm sendo considerado
o alimento de maior conteúdo de frutooligossacarídeos (FOS) na natureza em comparação com as
demais raízes e tubérculo. Os FOS são classificados como um tipo especial de carboidrato com
alegações prebióticas, pois apresentam características de fibra solúvel. A partir da raiz do yacon é
possível obter uma farinha, que origina produtos com baixo teor de gordura e reduzido valor calórico
(ROLIM, 2011).

A inulina é um FOS não digerível que pode ser extraído da raiz da chicória, considerado
prebiótico  e  pode  ser  utilizado  como substituto  da  gordura  em produtos  lácteos,  devido  à  sua
capacidade em formar micro cristais que conferem uma textura cremosa. Assim, de acordo com a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para que um alimento líquido adicionado de FOS
possa ser comercializado como prebiótico, ele deve conter 1,5% de FOS (DEBON, 2009; BRASIL,
2002).
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Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo desenvolver um iogurte sem adição
de  açúcar,  com  farinha  de  yacon  em  sua  composição,  saborizado  com  processado  de  uva  e
caracterizar o produto obtido quanto aos aspectos físico-químicos, microbiológicos e sensoriais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATÉRIAS-PRIMAS

Os  seguintes  ingredientes  foram  utilizados  na  produção  do  iogurte:  leite  desnatado  UHT;
cultura  Bio  Rich  (Chr.  Hansen,  contendo  L.  acidophilus  LA-5;  Bifidobacterium  BB-12  e S.
thermophilus); farinha de yacon; processado de uva e adoçante à base de stevia.

2.2 OBTENÇÃO DA FARINHA DE YACON

A farinha foi obtida de acordo com a metodologia proposta por Vasconcelos (2010) adaptada.
As raízes de yacon foram compradas em um estabelecimento comercial na cidade de Maringá – PR.
Elas foram descascadas manualmente, trituradas, imergidas, inicialmente, em solução de hipoclorito
de sódio a 200 ppm e posteriormente, em bissulfito de sódio a 0,1% por 15 min. Em seguida, foram
secas em estufa com circulação forçada na temperatura de 55 °C por 30 h, novamente trituradas e
então, peneiradas para uniformidade da farinha. Acondicionada em sacos plásticos e mantidas sob
refrigeração (3 a 5 °C) para posteriores análises e utilização na produção do iogurte. 

O  rendimento  da  farinha  de  yacon  foi  calculado  comparando-se  a  massa  das  raízes
descascadas antes e após o processamento.

2.3 OBTENÇÃO DO PROCESSADO DE UVA

O resíduo de uva, resultante do processamento de suco de uva, foi fornecido por uma fábrica
de sucos localizada no município de Marialva – PR e era composto por sementes, cascas e polpa.
Ele foi  submetido a uma despolpadeira para separar a polpa dos demais constituintes.  A polpa
resultante foi denominada “processado de uva”. É importante mencionar que antes de adicioná-lo ao
processo, o mesmo foi pasteurizado a 83°C por 15 min.

2.4 PRODUÇÃO DO IOGURTE

Inicialmente foram adicionados o leite desnatado, a farinha de yacon e o edulcorante. A mistura
foi homogeneizada e submetida à temperatura de 83°C durante 30 min. Posteriormente, foi resfriada
até atingir a temperatura de 45°C e então, inoculada a cultura. Após 5 h encerrou-se a fermentação.
Na sequência, o produto foi submetido a temperatura de 5°C por aproximadamente 20 h. Por fim, foi
adicionado o processado de uva.  O iogurte  foi  acondicionado em potes plásticos de 250 mL e
mantidos sob refrigeração (3 a 5°C) para posteriores análises. A tabela 1 apresenta as quantidades
adicionadas de ingredientes para cada litro de iogurte produzido.
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Tabela 1. Ingredientes para produção de 1 litro de iogurte
Ingredientes Quantidades

Leite desnatado 1000 mL
Cultura láctea 400 mg

Farinha de yacon 51 g
Adoçante de stevia 50 gotas
Processado de uva 200 g

2.5 ANÁLISE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) DA FARINHA DE YACON

Foi feita uma análise por espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio da
farinha  de  yacon,  com  intuito  de  identificar  a  existência  de  inulina  em  sua  composição.  Os
deslocamentos químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm). 

2.6 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Foram realizadas,  segundo metodologia oficial  do Instituto  Adolfo  Lutz,  as análises de pH,
acidez titulável, umidade e cinzas no Laboratório de Análises Físico-químicas do Departamento de
Engenharia de Alimentos (IAL, 1985). Todas as análises foram realizadas em triplicata.

As  proteínas  foram  determinadas  segundo  Hartree  (1972)  em  espectrômetro  Varian  Cary
Modelo 1E UV-VIS do Laboratório de Análises Físico-Químicas de Medicamentos e Correlatos –
LAFQ-MED e do Laboratório de Biotecnologia de Produtos Naturais e Sintético – LABIPROS. Tal
metodologia é uma modificação do método tradicional descrito inicialmente por Lowry.  

Os açúcares redutores foram determinados pelo método do Ácido p-Hidroxi Benzóico Hidrazida
(PAHBAH) segundo Lever (1972) e as proteínas totais foram determinadas segundo Hartree (1972).
A determinação de frutose foi realizada com o reagente resorcinol descrita por Roe (1948). 

2.7 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

As avaliações microbiológicas foram realizadas segundo método descrito  pela  International
Commission  on  Microbiological  Specifications  for  Foods  (ICMSF,  1978)  no  laboratório  de
Microbiologia do Departamento de Biomedicina e Análises Clínicas. Foi realizada a determinação do
número mais provável de coliformes totais; enumeração de bolores e leveduras; determinação do
número mais provável de coliformes termotolerantes e pesquisa de Salmonella spp.

2.8 ANÁLISE SENSORIAL

Foram utilizados os testes de escala hedônica de aceitação e escala de atitude ou intenção
de  compra.  O  teste  de  escala  hedônica  de  aceitação  expressa  quanto  o  provador  gostou  ou
desgostou do produto através da avaliação de diferentes atributos e também da avaliação global. O
teste de escala de atitude ou intenção de compra expressa a vontade do provador de consumir ou
comprar o produto.

A  avaliação  sensorial  foi  realizada  no  laboratório  do  Departamento  de  Engenharia  de
Alimentos com cabines individuais, participaram 131 provadores do sexo feminino e masculino, com
idades entre 14 e 54 anos, não treinados e selecionados ao acaso. A análise sensorial foi realizada
com apenas uma amostra  servida  em copo descartável  de  50 mL,  juntamente  com a ficha de
avaliação e um copo de água filtrada. Os atributos sensoriais sabor, aroma, textura, aparência e
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avaliação global foram avaliados utilizando-se uma escala hedônica de nove pontos variando de
“desgostei muitíssimo” (1) a “gostei muitíssimo” (9) (STONE & SIDEL, 1985).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 FARINHA DE YACON

Como era esperado o rendimento de produção da farinha foi extremamente baixo (3,5%), isto
porque,  segundo  Vasconcelos  (2010)  o  percentual  de  água  das  raízes  de  yacon  está,
aproximadamente, entre 83 e 90% de massa fresca. Vale mencionar que o rendimento de produção
foi muito próximo ao apresentado pelo referido autor que foi de 3,41%. Entretanto, Rodrigues (2011)
e Pereira (2013) produziram farinha de yacon com rendimentos de 9,00% e 7,20%, respectivamente,
portanto, superiores ao encontrado no presente estudo.

Vale mencionar que o tratamento com solução de hipoclorito de sódio a 200 mg L -1 e bissulfito
de sódio a 0,1% durante 15 minutos foi eficiente para inibir o escurecimento enzimático da farinha,
causado pelo alto teor de enzimas fenoloxidase. 

3.2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) DA FARINHA DE YACON

A partir  da comparação entre os espectros de RMN de  1H do padrão comercial  de inulina
(Figura 1) com o espectro obtido a partir da farinha de yacon (Figura 2), pode-se confirmar que a
farinha de yacon contém inulina em sua composição,  isto  porque os valores de deslocamentos
químicos obtidos para os hidrogênios da farinha estão de acordo com os da inulina padrão. 
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Figura 1: Espectro de RMN 1H – Padrão de Inulina Orafti
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F A R I N H A  D E  Y A C O N
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Figura 2: Espectro de RMN de 1H – Farinha de Yacon

3.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

3.3.1 Farinha de yacon

Os teores de proteínas totais e inulina encontrados na farinha de yacon estão dispostos na
tabela 2.  Pode-se observar que o valor  detectado de proteínas totais  foi  superior  ao obtido por
Vasconcelos (2010) para farinha de yacon (2,61%). 

Entretanto,  em diferentes  estudos  foram encontrados  valores  de  proteínas  que  variam de
aproximadamente 2,00 a 17,00% (VIEGA et al., 2007); (SILVA, 2007); (PEREIRA, 2013). Os valores
citados na literatura apresentam grandes variações, que podem ser explicadas por diferenças entre
clones cultivados, regiões, época de colheita, entre outros.

Segundo Tungland (2000) o teor de inulina presente no yacon pode variar de 3 a 19%. Neste
sentido, o resultado referente ao conteúdo de inulina ficou dentro do esperado. Inclusive, a farinha
apresentou uma quantidade superior em comparação com os resultados obtidos por Vasconcelos
(2010), cujo valor foi 9,84%.

Tabela 2. Teor de proteínas totais e inulina na farinha
Parâmetros físico-químicos Resultados (%)
Proteínas totais 9,26 ± 0,71
Inulina 14,83 ± 0,006

3.3.2 Iogurte

Os resultados de pH,  acidez titulável,  proteínas totais,  cinzas e  umidade do iogurte  estão
apresentadas na tabela 3.
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Tabela 3: Valores médios e desvio padrão de pH, acidez titulável, cinzas e umidade
Parâmetros físico-químicos Resultados

pH 4,13 ± 0,00
Acidez titulável (g de ácido lático/100 g) 0,88 ± 0,01

Proteínas totais (%) 6,56 ± 2,30
Cinzas (%) 0,83 ± 0,06

Umidade (%) 13,81 ± 0,04

Para Vasconcelos (2010) o pH ideal deve ser próximo a 4,5. Segundo o referido autor o pH do
iogurte foi considerado baixo. E isso pode promover uma sinérese espontânea no iogurte, onde a
contração da matriz micelar da caseína provoca a expulsão do soro alterando suas propriedades
reológicas (RAMIREZ-SANTIAGO et al., 2010), acarretando na rejeição do produto por parte dos
consumidores.

A acidez titulável do iogurte foi considerada adequada, visto que o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece um valor entre 0,6 e 1,5 g de ácido lático/100 g como
aceitável para o iogurte ser liberado para o comércio (BRASIL, 2000). Gonçalves e Leão (2013)
encontraram um valor muito próximo (0,87 g de ácido lático/100 g) para iogurte com adição de
farinha de casca de uva. 

O  teor  de  proteínas  do  iogurte  apresentou-se  6,56%  atendendo  ao  estabelecido  pela
legislação brasileira em vigor, que estabelece mínimo 2,9% (BRASIL, 2000). O valor encontrado foi
superior ao obtido por Vasconcelos (2010) que foi aproximadamente 4%.

O teor de cinzas encontrado está acima do valor obtido por Antunes;  Fariña (2013) para
iogurte semi desnatado sabor morango (0,81%), segundo Vasconcelos (2010) esse aumento pode
ser justificado em função dos teores de cálcio e fósforo presentes na farinha de yacon, 23 mg/g e 21
mg/g, respectivamente. Além disso, o mesmo observou que a maior adição de farinha de yacon
tendeu a aumentar o teor de cinzas no iogurte.

O teor  de umidade encontrado está abaixo  do encontrado por  Vasconcelos (2010),  esse
mesmo autor explica que a maior adição de farinha de yacon tende a reduzir a umidade devido ao
aumento da quantidade de sólidos. Antunes; Fariña (2013) encontraram menor teor de umidade para
iogurte com adição de concentrado proteico de soro em relação ao iogurte semi desnatado sabor
morango.

Segundo Bornet (1994 apud Lago, 2010) a inulina é estável e suporta temperatura superior a
140 °C e pH acima de 3,0. Como o processamento atinge temperatura máxima de 83 °C e o pH do
iogurte é superior a 3,0, pode-se dizer que a inulina permaneceu presente no iogurte. 

De acordo com a Anvisa são considerados alimentos com alegação funcional  aqueles que
apresentam no mínimo 1,5 g de inulina por porção do produto pronto para o consumo para alimentos
líquidos. Como foi adicionado para uma porção de 200 mL de iogurte aproximadamente 10,2 g de
farinha e segundo os resultados isto representa o equivalente a 1,5 g de inulina, pode-se dizer que o
iogurte é um produto com alegação funcional.  

3.4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Os resultados  das  análises  microbiológicas  estão  apresentados  na  tabela  4.  A  Instrução
Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
estabelece como critério microbiológico para iogurtes padrões o número de coliformes a 30 ºC e a
45 ºC e bolores e leveduras. O critério de aceitação para cada microrganismo se encontra na tabela
4, valores acima dos mencionados são considerados inaceitáveis (BRASIL 2007).
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Tabela 4: Populações de coliformes a 30 e 45 °C, bolor e levedura e Salmonella spp.
Microrganismos Resultado Critério de aceitação
Coliformes a 30ºC (NMP/g) < 3 100 NMP/g
Coliformes a 45ºC (NMP/g) < 3 10 NMP/g
Bolor e levedura (UFC/g) 2x10² 2x10² UFC/g
Salmonella spp. Ausente Ausência/25 g

A  Diretoria  Colegiada  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  do  Regulamento  da
ANVISA (RDC) nº 12 de 2 de janeiro de 2001 também estabelece que o iogurte não pode conter
mais que 10 NMP/g de coliformes termotolerantes. Além disso, estabelece ausência de Salmonella
spp. em 25 g do produto. Portanto, os resultados obtidos estão dentro dos critérios microbiológicos
estabelecidos pela legislação. 

3.5 ANÁLISE SENSORIAL

Os resultados da avaliação sensorial estão descritos na tabela 5. Vale mencionar que para 
um produto ser considerado aceito sensorialmente é preciso que este obtenha um Índice de 
Aceitabilidade (IA) de no mínimo 70% (DUTCOSKY, 2007).

Tabela 5: Médias e aceitabilidade dos atributos sabor, aroma, textura, aparência e avaliação global
Atributo Média Aceitabilidade (%)
Sabor 6,02 ± 2,00 66,78
Aroma 7,05 ± 1,50 78,33
Textura 5,15 ± 2,26 57,22

Aparência 6,08 ± 2,08 67,55
Global 5,98 ± 1,75 66,44

Pode-se  observar  pela  tabela  5  que  o  iogurte  não  foi  aceito  sensorialmente.  Segundo
Vasconcelos (2010) a baixa aceitação global  de iogurtes produzidos utilizando farinha de yacon
pode ocorrer devido ao fato de os consumidores não conhecerem a raiz de yacon e, portanto, não
reconhecerem seu aroma e sabor característicos.

Segundo Hewson et al. (2008) o aumento na viscosidade diminui a percepção da doçura.
Devido a capacidade da inulina de aumentar a viscosidade do iogurte (ARAVIND et al.,  2011) a
aceitação do sabor pode ter sido influenciada negativamente pela diminuição da doçura.

Segundo Vasconcelos (2010) valores de pH muito inferiores a 4,5 podem ser rejeitados por
parte dos consumidores e favorecer a contração do coágulo, devido à redução da hidratação das
proteínas, causando dessoramento, tal fato pode explicar a rejeição nos atributos sabor, textura,
aparência e global. Vale destacar que o atributo aroma pode ter sido bem avaliado, pois o aroma do
processado de uva prevalecia no iogurte.

A figura 3 apresenta a intenção de compra pelos provadores.
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Figura 3: Intenção de compra

Pode-se observar pela figura 3 que aproximadamente 52% dos provadores talvez comprariam
e 23% comprariam o  iogurte.  Pode-se dizer,  então,  que na hora  da decisão de compra o que
prevalece é a busca por alimentos mais saudáveis comparado há alguns atributos sensoriais. 

4 CONCLUSÃO

Os resultados das análises físico-químicas demonstraram que a adição de farinha de yacon
ao iogurte é interessante, pois não afeta as características físico-químicas do produto final. O estudo
indicou que a utilização da farinha de yacon rica em inulina pode ser uma alternativa para a indústria
de iogurte, pois é um ingrediente funcional e com grande potencial de mercado. Entretanto, o teste
de aceitação forneceu médias baixas, sugere-se, então, que as técnicas de elaboração da farinha de
yacon e do iogurte sejam melhoradas para adequar as características sensoriais do produto obtido,
além disso, sejam realizados testes com novas formulações contendo diferentes quantidades de
edulcorante e diferentes sabores.
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