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1. RESUMO  

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas ficam horas sem comer ou preferem 

lanches rápidos. Pensando em atender esse crescente mercado, mas mantendo a 

necessidade de alimentos com maior qualidade nutritiva, criou-se a idéia de elaborar 

iogurte natural liofilizado com colágeno, nos sabores mouse de maracujá e morango, 

que visa a praticidade na hora do consumo e armazenamento, podendo ser levado 

na bolsa, sem a necessidade da refrigeração, como nos iogurtes convencionais 

encontrados no mercado, além de conter colágeno, beneficiando a saúde do 

consumidor. O desenvolvimento do novo produto visou abranger sabor, praticidade e 

conservação, além dos benefícios encontrados no consumo de colágeno. O iogurte 

liofilizado é uma idéia inovadora, portanto um indicativo de que o produto 

desenvolvido terá boa aceitação no mercado consumidor. 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Bragante (2012), as atividades que envolvem o desenvolvimento de 

produto alimentício é aquela que cria a sistematização de todas as etapas que são 

inseridas desde a concepção do produto, sua produção e posterior lançamento. 

Através de vários estudos realizados, sabe-se que a preferência alimentar brasileira 

está associado a alimentos não tão nutritivos como no caso dos fastfoods,o que 

pode ser evidenciado através de pesquisas realizadas e divulgadas na mídia, onde 

constata-se que a rotina alimentar brasileira vem mudando desde meados de 1952 

(FIGUEIRA, 2014). 

O processo de liofilização ou secagem a frio (freezedry) é o mais nobre processo de 

conservação de produtos biológicos conhecido, pois envolve os dois métodos mais 

confiáveis de conservação, o congelamento e a desidratação. A liofilização mantém 

as propriedades nutritivas do alimento e, isso é possível porque a liofilização não 

rompe as membranas das células de proteínas e vitaminas além do produto 

desenvolver uma estrutura porosa livre de umidade e capaz de ser reconstituída 

pela simples adição de água (LIOTOP, 2014). 

O iogurte é rico em proteínas e cálcio. Também é uma boa fonte de vitaminas (B2, 

B6 e B12) e minerais (sódio, potássio, magnésio e fósforo) (SAÚDE E DICA, 2014). 



O colágeno é como um bloco de construção do corpo, mantendo a aparência jovial e 

saudável, e por isso cada vez mais as pessoas tem procurado consumir colágeno.  

Aproximadamente aos 50 anos, o organismo passa a produzir apenas cerca de 33% 

do colágeno necessário para os órgãos de sustentação ou seja, não há uma 

produção/reposição adequada do colágeno no organismo. 

Com a diminuição do colágeno os músculos ficam flácidos, a densidade dos ossos 

diminui, as articulações e ligamentos perdem sua elasticidade e força, e a cartilagem 

que envolve as articulações fica frágil e porosa. A deficiência de colágeno está 

também associada com a diminuição da espessura do fio capilar e com a 

desidratação e perda de elasticidade da pele, culminando em flacidez e no 

aparecimento de estrias, celulites e rugas (SABORIDADES,2011). 

Notamos que algumas pessoas sentem a falta de locais para armazenamento de 

alimentos para consumo, no local de trabalho, faculdade, etc. Por isso a idéia da 

liofilização, onde o iogurte se encontrará dentro de um sachet e, para consumi-lo, 

basta adicionar água e mexer.  

3. OBJETIVOS 

Produzir iogurte natural liofilizado com colágeno, sabores mousse de maracujá e 

morango sendo este, um novo produto que une a preferência por alimentos práticos 

e com qualidade nutricional. 

4. METODOLOGIA 

O Iogurte liofilizado sabores mouse de maracujá e morango está sendo 

desenvolvimento na União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, no 

município de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. O processo de 

desenvolvimento foi dividido em sete etapas sendo elas: geração de idéias, 

elaboração do protótipo-piloto, embalagem, rotulagem, validade, análise sensorial e 

análise de aceitação.A análise sensorial contará com a participação de 50 pessoas, 

que contribuirão para análise da aceitação onde avaliarão cinco atributos sensoriais 

(aroma, cor, sabor, textura e impressão global) e teste de atitude (intenção de 

compra). 



5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, foi realizada a geração de idéias seguida pela elaboração do protótipo-

piloto onde foram realizados testes de formulação até o desenvolvimento de um 

produto com características sensoriais desejáveis. 

Com o produto pronto, foi escolhido o melhor material para embalagem do produto.A 

embalagem do produto será plástica (PEBD), optando-se pelo tipo metalizado para 

proteger de raio UV e também que impermeabilize gases e umidade, garantindo 

assim a integridade do produto liofilizado. Para a elaboração da Tabela de 

Informações Nutricional foram obedecidas as Normas da Resolução nº 360 de 23 de 

dezembro de 2003 da Anvisa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O produto é uma alternativa inovadora e saudável para qualquer público consumidor 

que se preocupa com a saúde e bem-estar. Além de ser um produto saboroso, 

possui todas as características nutricionais e funcionais com uma validade 

estendida. 
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