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Introdução 

 

Psyllium é o nome popular dado à casca da semente de Plantago ovata, rico em 

fibras solúveis e insolúveis. Quando em contato com água, o psyllium produz uma goma que 

pode ser utilizado como ingrediente funcional em alimentos. A goma extraída do psyllium é 

composta essencialmente por arabinoxilanos, como o arabinoxilo-oligossacarídeo, 

classificado como prebiótico (HOJJATOLESLAMY et al., 2013; KALE; YADAV; HANAH, 2016). 

Assim, o psyllium é uma fonte natural de fibras e pode ser utilizado como ingrediente 

enriquecedor em matrizes alimentares (GIBB et al., 2018; GOUW; JUNG; ZHAO, 2017). 

O uso da flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa) que é rica em antioxidantes 

(basicamente a antocianina e vitamina C) também podem proporcionar benefícios para 

saúde, como melhora no processo de filtragem renal (efeito diurético), além de efeito 

hipolipidêmico, hipoglicêmico, ação sobre a hipertensão e proliferação de células 

cancerígenas, entre outros (MACIEL et al., 2018; PETER et al., 2017; PIMENTEL-MORAL et al., 

2018). 

O objetivo desse estudo foi avaliar as características físico-químicas e 

microbiológicas (pH, acidez e viabilidade de Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12) de 

leite gelificado funcional produzido com diferentes concentrações de psyllium e cobertura 

de gelatina de hibisco. 
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Material e Métodos 

 

Foram produzidas três formulações de leite gelificado base: P3 com 3% de psyllium, 

P3,5 com 3,5% de psyllium e P4 com 4% de psyllium. Para a produção do leite gelificado base 

foram utilizados os seguintes ingredientes: leite desnatado UHT, leite em pó, açúcar, 

essência de baunilha e estévia. O microrganismo probiótico Bifidobacterium animalis subsp. 

lactis Bb-12 foi adicionado às formulações na proporção de 0,10%. Os ingredientes, exceto o 

psyllium, foram misturados em homogeneizador industrial Mixer 15 (Finamac, São Paulo, 

Brasil) por 2 minutos. Em seguida ocorreu a adição do psyllium com cocção por 10 minutos a 

80°C para (para extração da goma), resfriamento em banho de gelo até 40°C e adição da 

cultura probiótica. Para a elaboração da gelatina de hibisco utilizada como cobertura do leite 

gelificado realizou-se uma infusão das flores do hibisco utilizando água fervente e descanso 

de 10 minutos com os seguintes ingredientes: água potável (91,32%), flor de hibisco (20%), 

açúcar cristal (7,1%), psyllium (1,5%) e estévia (0,08%). Após a obtenção da infusão, as flores 

foram filtradas e descartadas. O extrato foi adicionado aos demais ingredientes. A mistura 

foi realizada utilizando-se homogeneizador industrial Mixer 15 por 2 minutos. Os produtos 

obtidos foram armazenados a 10±2°C por 28 para realização das análises. As análises 

microbiológicas foram realizadas com porções de 25g do produto (condições de assepsia) 

homogeneizadas em 225 mL de água peptonada 0,1% (diluição 10-1), utilizando-se um saco 

plástico estéril (Labplas, Quebec, Canadá). Diluições decimais subsequentes foram 

preparadas, utilizando-se o mesmo diluente. Para a quantificação de Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis BB-12, alíquotas de 1mL de cada diluição das amostras foram 

transferidas para placas de Petri estéreis, que foram adicionadas de ágar DeMan-Rogosa-

Sharpe (Himedia, Mumbai, Índia), acrescido de propionato de sódio (0,3%) (Sigma Aldrich, 

St. Louis, Estados Unidos) e cloreto de lítio (0,2%) (Amresco, Solon, Estados Unidos) - ágar 

LP-MRS. As placas foram incubadas a 37°C por 72 horas, em anaerobiose (Sistema de 

Anaerobiose Anaerogen, Oxoid, Inglaterra) (VINDEROLA; REINHEIMER, 2000). As análises 

foram realizadas em duplicata. 

A análise de pH foi determinada utilizando-se pHmetro, modelo Tec 3MP (Tecnal, 

Piracicaba, Brasil). A acidez livre titulável foi determinada através de titulação, de acordo 
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com o método n⁰ 947.05 (ASSOCIATION OF OFFICIAL AGRICULTURAL CHEMISTS, 1995). As 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

Resultados e Discussão 

 

Todas as formulações apresentaram características ácidas, certamente em razão da 

adição da gelatina de hibisco que apresenta ácido cítrico em sua composição (JABEUR et al., 

2017; PIMENTEL-MORAL et al., 2018). A formulação P3 apresentou valores de acidez de 

0,84%de ácido lático, superiores ao observado para P3,3 e P4 (0,69% e 0,59%, 

respectivamente). O pH das formulações apresentou pequenas alterações ao longo do 

período de armazenamento, variando de 4,62 a 4,71 (P3), 4,68 a 5,04 (P3,5) e de 4,78 a 4,66 

(P4), para os dias 7 e 28, respectivamente. O micro-organismo probiótico Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis BB-12 apresentou populações médias acima de 8,73 log UFC/g para 

todas as formulações estudadas. A formulação P4 apresentou diferença (p<0,01), com 

valores superiores no final do armazenamento com populações de 9,11 log UFC/g quando 

comparado com as demais formulações. 

 

Conclusão 

 

Os produtos desenvolvidos apresentaram caraterística ácida com pH médio abaixo 

de 5 e acidez média de 0,5% de ácido lático. As populações médias de Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis foram de 8,98 log UFC/g, suficientes para que todas as formulações 

fossem classificadas como alimento probiótico durante todo o período de armazenamento. 

A adição de psyllium pode ter colaborado para a manutenção destas populações, exercendo 

proteção contra a ação do oxigênio sobre esse microrganismo durante o armazenamento. 
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