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Introdução 

 

A ingestão de alimentos funcionais resulta em benefícios para a saúde do 

consumidor. As indústrias de alimentos têm investido nesses produtos, pois uma 

alimentação saudável reduz o risco de aparecimento de doenças e aumentam a longevidade 

do consumidor. Entre esses produtos estão fibras e micro-organismos vivos, denominados 

probiótico. Esses micro-organismos, quando administrados em quantidades adequadas 

trazem benefícios ao consumidor como estimulação do sistema imunológico, produção de 

compostos antimicrobianos, regulação do sistema gastrointestinal e aumento de absorção 

de minerais e vitaminas (OKAMOTO; ANDREATTI FILHO, 2016). A casca de psyllium é uma 

fibra utilizada em tratamento de diversas doenças como constipação, diarreia, síndrome do 

intestino irritável, doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, neoplasias em cólon, 

diabetes mellitus e hipercolesterolemia. Já o hibisco pode ser utilizado como planta 

medicinal e alimento funcional por possuir propriedades antioxidantes (MACIEL, M.J et al; 

2012). Os objetivos deste trabalho foram desenvolver um leite gelificado adicionado de 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 (probiótico) e diferentes concentrações de 

psyllium e avaliar o efeito desta fibra sobre a viabilidade do Bb-12 e a textura do produto. 

 

Material e Métodos 
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Foram produzidas três formulações de leite gelificado com diferentes 

concentrações de psyllium: 3%, 3,5% e 4% (P3, P3,5 e P4, respectivamente). Foram utilizados 

os seguintes ingredientes: leite desnatado UHT, leite em pó, açúcar, psyllium, essência de 

baunilha e estévia. O leite desnatado UHT correspondeu a 81,53%, 81,11% e 80,67% para P3, 

P3,5 e P4, respectivamente. O leite em pó 8,15% em P3, 8,11% em P3,5 e 8,10% em P4. A 

quantidade de açúcar adicionada foi de 6,88% (P3), 6,84% (P 3,5) e 6,81% (P4). A essência de 

baunilha foi adicionada nas concentrações de 0,35% (P3 e P3,5) e de 0,34% (P4). O adoçante 

estévia foi adicionado na proporção de 0,08% para todas as formulações. 

A produção do leite gelificado foi realizada através das etapas de mistura dos 

ingredientes em homogeneizador Mixer 15 (Finamac, São Paulo, Brasil) por 2 minutos 

adição, seguido da adição do psyllium e cozimento por 10 minutos a 80°C para extração da 

goma do psyllium. Na sequência, a massa passou por resfriamento em banho de gelo até 

atingir 40°C para a adição do probiótico (0,10%). Para a produção da geléia de hibisco 

utilizou-se água potável (91,32%), flor de hibisco (20%), açúcar cristal (7,1%), psyllium (1,5%) 

e estévia (0,08%). As flores de hibisco passaram por um processo de infusão para obtenção 

do extrato utilizado no produto. Os produtos foram armazenados sob refrigeração 

(10°C±2°C) por 28 dias e analisados semanalmente. 

Para análise microbiológica para avaliação da viabilidade de B. animalis subsp. lactis 

Bb-12 foram coletadas porções de 25 g de leite gelificado e homogeneizados em 225 ml de 

água peptonada 0,1%. Diluições decimais subsequentes foram preparadas, utilizando-se o 

mesmo diluente. Aliquotas de 1 mL foram transferidas para placas de Petri estéreis onde 

posteriormente adicionou-se ágar DeMan-Rogosa-Sharpe (Himedia, Mumbai, Índia), com 

acréscimo 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). A análise foi realizada em duplicata. A análise de dureza 

foi determinada através de teste de dupla compressão das amostras em analisador de 

textura Texture Analyser CT3 (Brookfield, Middleboro, EUA) controlado por computador, 

utilizando-se probe cilíndrico acrílico TA3/100, com 25,4mm de diâmetro. As análises foram 

realizadas em quintuplicata. 
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Resultados e Discussão 

 

As análises de viabilidade do probiótico Bb-12 apresentaram populações acima de 

8,73 log UFC/g para todas as formulações. A formulação com P4 apresentou populações 

máximas de 9,11 log UFC/g (p<0,01). A matriz desenvolvida foi adequada para a 

sobrevivência do probiótico. A dureza do produto aumentou durante o armazenamento - 

variando de 4,40N (7° dia) para 5,26N (28° dia) para a formulação P4%. O aumento da 

dureza no produto pode ser correlacionado à presença da goma de psyllium. Esse efeito foi 

observado em iogurte adicionado desta fibra (LADJVARDI; GHARIBZAHEDI; MOUSAVI, 2015). 

 

Conclusão 

 

Observou-se que o leite gelificado é uma matriz adequada para a veiculação do 

probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12, uma vez que populações médias de 

8,98 log UFC/g foram obtidas durante o armazenamento, o que permite a denominação 

deste produto como “alimento funcional”. A presença do psyllium contribuiu para o 

aumento na dureza do produto, especialmente para a formulação com maior porcentagem 

desse ingrediente (P4). 

 

Agradecimentos 

 

Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

Referências 

 

LADJEVARDI, Z. S.; GHARIBZAHEDI, S. M. T.; MOUSAVI, M. Development of a stable low-fat 
yogurt gel using functionality of psyllium (Plantago ovata Forsk) husk gum. Carbohydrate 
Polymers, v. 125, p. 272–280, 2015. 
 



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

MACIEL, M. J et al. Avaliação do extrato alcoólico de hibisco (Hibiscus sabdariffa L.) como 
fator de proteção antibacteriana e antioxidante. Rev. Inst. Adolfo Lutz (Impr.), São Paulo, v. 
71, n. 3, 2012.  
 
OKAMOTO, A. S.; ANDREATTI FILHO, R. L. Probiotics: reality of benefits for life, a review. 
International Journal of Probiotics and Prebiotics, New Orleans, v. 11, n. 1, p. 7-14, feb. 
2016. 
 
VINDEROLA, C. G.; REINHEIMER, J. A. Enumeration of L. casei in the presence of L. 
acidophilus, bifidobacteria and lactic starter bacteria in fermented dairy 
products. International Dairy Journal, v. 10, n. 4, p. 271-275, 2000. 


