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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A intolerância à lactose é causada por uma
deficiência da enzima lactase, a qual é responsável pela quebra do carboidrato lactose presente em
produtos lácteos e seus derivados. A redução da enzima no organismo ocorre com o passar dos
anos, e atinge todas as etnias, mas principalmente os negros (MATTAR et al., 2010). Observa-se
que na população mundial cerca de 50% dos adultos possuem intolerância à lactose (BERNE,
2004). Segundo estudo cerca de 37 milhões de pessoas apresentariam intolerância a lactose e
apresentam sintomas desagradáveis ao tomar um copo de leite (PEREIRA FILHO, D E FURLAN,
S. A, 2004; VANDENPLAS, 2015). Em alguns casos a ingestão de lactose em pequenas
quantidades não apresenta sintomas de desconforto (BAYLESS et al., 2017). Ocorre em 58 milhões
de brasileiros maiores de 15 anos, surgindo normalmente em adultos. Está associada ao surgimento
de novas intolerâncias alimentares e risco de desenvolver osteoporose (SCHIFFNER et al., 2016).
Com os avanços que aconteceram no setor da tecnologia dos alimentos nos últimos anos, tornou-se
possível adaptar os produtos para o público intolerante à lactose (AMBROSIO-UGRI, AKASHI,
2013) e a cada dia percebesse a necessidade novas opções para esse público (CORGNEAU et al.,
2015). Entre os alimentos derivados de leite que mais agradam a população brasileira está o sorvete,
o qual pode ser composto por frutas e sementes (ANTUN MAIA et al., 2008). Boff et al (2013)
destaca que a procura por alimentos variados estimula as indústrias alimentícias a desenvolverem
alimentos voltados ao público em questão. O sorvete é considerado um alimento rico em cálcio,
mineral essencial na dieta de intolerantes a lactose (BARBOSA, ANDREAZZI, 2011; TRONCO,
V. M, 2003). O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um produto alimentício voltado
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ao público de intolerantes à lactose. MATERIAL E MÉTODOS: Para desenvolver um produto
sem lactose se fez necessário realizar pesquisas direcionadas ao público alvo, analisando suas
necessidades de mercado e possíveis produtos procurados e consumidos quando colocados no
mercado para venda. O desenvolvimento do sorvete iniciou-se com teste de três sabores, avaliando
o custo de produção. Também foi realizado teste de aceitação do produto final, teste de validade e
avaliação de embalagem. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Decidiu-se produzir um produto sem
lactose para que o mesmo seja capaz de ajudar a suprir a necessidade de cálcio nos intolerantes à
lactose (BARBOSA, ANDREAZZI, 2011). Desse modo, desenvolveu-se um sorvete sem lactose.
Após realizarem-se testes para definir qual seria o sabor que utilizado, escolhendo entre sabores de
chocolate com castanha do Brasil, baunilha e goiaba, optou-se pela produção do sorvete de goiaba
sem lactose por atualmente não estar disponível para comercialização. Para os testes iniciais do
sorvete utilizaram-se opções de leites para os intolerantes, sendo utilizados para os testes leite de
soja, leite de coco e leite de arroz. Ao realizar os testes com leite de soja e leite de arroz
perceberam-se resultados insatisfatórios que afetaram diretamente a qualidade do produto. No teste
com o leite de coco foi observada textura homogênea, além de não haver alterações nas
características relacionadas ao sabor da fruta no sorvete. No fim dos definiu-se como matéria prima
o leite de coco, por apresentar melhores características para a produção em comparação com os
outros produtos. Os testes de durabilidade atestaram que o produto não perde suas características
pelo período de um (01) mês ou 30 dias. Faz-se necessário que permaneça congelado (-18ºC) por
todo o período. A análise sensorial, de forma geral, evidenciou que o produto apresentou aceitação
dos participantes, o atributo com maior aceitação em uma escala de 1 a 9 foi sabor, com uma média
de 8,57, seguido da textura com 8,15, aceitação global 8,14, sabor residual 8,07, aparência 7,57,
odor 7,00 e cor 6,85. Dentre os resultados apresentados, observa-se que o mais negativo é referente
à cor, no qual as respostas descritivas foram: “Mudaria a cor, deixaria mais rosado lembrando a
goiaba”, “Falta um pouco de aroma, melhora também o aspecto da cor”. Ambrósio-Ugri e Akashi
(2013) realizou uma pesquisa sobre a aceitação de dois sorvetes, um com baixo teor de lactose e um
sem lactose. Segundo análise sensorial dos julgadores, o sorvete com baixo teor de lactose
apresentou uma média de opinião entre gostei ligeiramente e gostei moderadamente, resultado
equivalente foi encontrado em nossa analise, sendo ambos uma alternativa para os intolerantes.
CONCLUSÃO: O produto produzido agradou na questão sabor e textura na avaliação sensorial.
Sua inserção no mercado é de extrema importância devido a carência de sorvetes para intolerantes à
lactose e sabores variados, assim, suprindo esta necessidade.
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