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Introdução 

 

Alimentos funcionais, que beneficiam a saúde do consumidor, são objetivos da 

indústria alimentícia atual. Dentre esses, destacam-se os probióticos e fibras alimentares, 

uma vez que, probióticos são micro-organismos vivos que administrados em quantidade 

adequadas beneficiam a saúde e a casca de psyllium é uma fonte de fibras que em contato 

com água, produz uma goma que pode ser empregada nutricionalmente e tecnologicamente 

nos alimentos, atribuindo textura aos alimentos. Os objetivos desse trabalho foram 

desenvolver um leite gelificado probiótico adicionado de psyllium e cobertura de gelatina de 

hibisco e avaliar suas características físico-químicas e o efeito da fibra sobre a viabilidade de 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12. 

 

Material e Métodos 

 

Foram produzidas três formulações com diferentes concentrações de psyllium (3%, 

3,5% e 4%), em triplicata. A produção foi subdividida em três etapas; a produção de uma 

gelatina de hibisco como cobertura e de um leite gelificado probiótico que foi adicionado no 

leite gelificado final. Os produtos foram armazenados a 10°C e avaliados semanalmente 

durante 28 dias quanto a viabilidade do probiótico (através de método pour plate e 

incubação a 37°C por 72h em anaerobiose) e as características físico-químicas (pH por 

pHmetro digital, acidez livre titulável por método potenciométrico e textura por perfil de 

textura através do equipamento Texture Analyser CT3 (Brookfield, Middleboro, EUA)). A 
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microestrutura foi avaliada após o primeiro dia de produção. A micrografia eletrônica de 

varredura foi realizada no produto homogeneizado e liofilizado e então analisada através do 

equipamento Superscan SS - 550 (Shimadzu, Kyoto, Japão), operando com tensão de 

aceleração de 10 kV. A aproximação utilizada foi de 100µm. A análise estatística foi realizada 

através do software STATISTICA v.13.0. 

 

Resultados e Discussão 

 

O produto desenvolvido apresentou característica ácida com pH entre 4,61 e 5,04. 

A acidez pode ser atribuída ao uso do hibisco, uma vez que é rico em ácidos orgânicos 

(PIMENTEL-MORAL et al., 2018). Contudo, a acidez livre titulavel apresentou diferença 

significativa (p<0,01), uma vez que P3 obteve valores maiores que as demais formulações no 

14º dia de armazenamento. Esse efeito pode ser atribuído à um possível efeito tamponante 

da mistura do extrato de plantas a matrizes lácteas (MICHAEL et al., 2015). 

Todas as formulações apresentaram populações de BB-12 próximas a 9 log UFC/g, 

como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Populações de Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 para as formulações 
P3 (adição de 3% de psyllium), P3,5 (adição de 3,5% de psyllium) e P4 (adição de 4% de 
psyllium) após 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento a 10°C±2°C. 

Leite gelificado Armazenamento (dias) Log UFC/g 

P3 7 9,00Aa±0,21 

 14 9,23Ba±0,39 

 21 8,73Aa±0,07 

 28 8,75Aa±0,18 

   

P3,5 7 8,98Aa±0,12 

 14 8,99Ba±0,09 

 21 8,88Aa±0,12 

 28 9,06ABa±0,14 

   

P4 7 9,09Aa±0,15 

 14 8,93Aa±0,07 

 21 9,03Ab±0,22 

 28 9,11Bb±0,09 

Fonte: dados da autora. 
A,B: Letras maiúsculas diferentes sobrescritas denotam diferença significativa entre os diferentes períodos de 
armazenamento, para uma mesma formulação (p<0,01). 
a,b: Letras minúsculas diferentes sobrescritas denotam diferença significativa entre as diferentes formulações, 
para o mesmo período de armazenamento (p<0,01). 
 



10º Seminário de Iniciação Científica | 1º Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu 
14, 15 e 16 ago. 2019 | ISSN 2237-8901 

Foi observada uma proteção exercida pela goma de psyllium no probiótico utilizado, 

uma vez que as populações não apresentaram redução durante o armazenamento. Esse fato 

pode ser atribuído a um possível isolamento das cepas dos efeitos negativos da presença de 

oxigênio (MEILE et al., 1997). 

As populações de BB-12 atingiram números adequados para um alimento 

probiótico, sendo que as contagens foram maiores ao final do armazenamento para a 

formulação P4. Em um produto similar, com maior porcentagem de probióticos, houve 

redução das contagens ao final do armazenamento (FREDERICO et al., 2016). 

A formulação com maior concentração de psyllium (4%) apresentou valores 

elevados de dureza (5,63N) e elasticidade (28,54mm) e valores menores de deformação 

(28,49mm). Além disso, foi possível observar que quanto maior a adição de psyllium maior a 

dureza, elasticidade e menor a deformação, resiliência, como observado na Tabela 2. 

A adição do psyllium no leite gelificado melhorou tecnologicamente o produto, uma 

vez que pode aumentar a capacidade de retenção de água e diminuir a sinérese 

(LADJEVARDI; GHARIBZAHEDI; MOUSAVI, 2015). 

 

Tabela 2 – Resultados da análise de textura para as formulações P3 (adição de 3% de 
psyllium), P3,5 (adição de 3,5% de psyllium) e P4 (adição de 4% de psyllium) após 7, 14, 21 e 
28 dias de armazenamento a 10°C±2°C. 

Leite 
gelificado 

Dias Dureza (N) Deformação (mm) Elasticidade 
(mm) 

Resiliência 

P3 7 3,34Aa±0,27 29,65ABb±0,31 28,37Ba±0,47 0,13Ab±0,01 

 14 3,76Aa±0,31 29,96ABb±0,06 28,69Ba±0,95 0,12Aa±0,02 

 21 4,33 Ba±0,31 29,82Ba±0,23 28,91Ba±0,34 0,12Aa±0,01 

 28 4,40 Ba±0,70 29,51Aa±0,44 27,74Aa±0,49 0,13Ab±0,02 

      

P3,5 7 4,21Ab±0,67 29,67Bb±0,50 29,23Bb±0,25 0,11Aa±0,02 

 14 4,50 Ab±0,29 29,84Bb±0,27 29,04Ba±0,27 0,12Aa±0,01 

 21 5,68 Bb±0,82 29,48Ba±0,52 28,71Aa±0,29 0,12Aa±0,02 

 28 5,26 Ba±0,58 28,92Aa±0,60 28,90ABc±0,37 0,11Aa±0,01 

      

P4 7 4,16Ab±0,46 28,57Aa±0,99 28,61Aa±0,22 0,09Aa±0,02 

 14 4,65 Ab±0,47 28,61Aa±1,14 28,65Aa±0,40 0,13Ba±0,02 

 21 5,40 Bb±0,81 29,49Aa±0,93 28,63Aa±0,31 0,12BCa±0,02 

 28 5,63 Bb±0,73 28,54Aa±0,65 28,49Ab±0,22 0,10ACa±0,01 

Fonte: dados da autora. 
A,B: Letras maiúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna denotam diferença significativa entre os 
diferentes períodos de armazenamento, para uma mesma formulação e um mesmo parâmetro avaliado 
(p<0,05). 
a,b: Letras minúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna denotam diferença significativa entre as 
diferentes formulações, para o mesmo período de armazenamento e um mesmo parâmetro avaliado (p<0,05). 
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Mediante a análise de micrografia, foi possível observar uma estrutura de 

conformação estrutural fechada, contínua e homogênea na formulação P4, estrutura que 

influenciou nos resultados de textura do produto (Figura 1). 

 

Figura 1 – Microscopia eletrônica de varredura obtida para as formulações a) P3 (3% de 
psyllium), b) P3,5 (3,5% de psyllium) e c) P4 (4% de psyllium); com uma aproximação de 
100µm. 
a)                          b)                                                     c) 
   
 
 
 
 
 
   
   
Fonte: dados da autora. 

 

Conclusão 

 

A formulação com 4% de psyllium é indicada como a melhor formulação, uma vez 

que apresentou maiores populações de probiótico até o final do armazenamento e valores 

superiores de dureza e resiliência. Os produtos desenvolvidos podem ser considerados um 

produto funcional, demonstrando que foi possível a adição de ingredientes funcionais como 

a fibra de psyllium e o micro-organismo probiótico nesta matriz. 
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