
 

 

 
 

ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 16.; SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4., 2013, LONDRINA. ANAIS ... LONDRINA:UNOPAR, 2013. 

 

DESENVOLVIMENTO DE SORVETE PROBIÓTICO: ESTUDO DO TIPO DE INÓCULO E EFEITO 
DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 

LA-5 
 

Autores 
EVELYN MARSSOLA CASTRO 
REJANE LEMOS CHIQUETTI 
GEISA DEMELE VALÉRIO 
LUCIANA JESUS BERNINI 
SIMONE ANDREOTI MENDES FLORIANO 
ELSA HELENA WALTER DE SANTANA 
LINA CASALE ARAGON ALEGRO 
CINTHIA HOCH BATISTA DE SOUZA 

 

  

  

 
Instituição 
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA 

 
Categoria do Trabalho 

Iniciação Científica - PIC/UNOPAR 
 
Introdução 
 
O sorvete é considerado um alimento popular no Brasil, justificando um forte mercado consumidor em 
constante crescimento. Assim, novas tecnologias têm sido aplicadas à sua fabricação com o objetivo 
de torná-lo funcional. Para isso, utiliza-se a adição de microrganismos probióticos, uma vez que 
conferem benefícios à saúde humana. Industrialmente, os probióticos são adicionados de forma direta 
durante a manufatura do produto (cultura DVS, Direct Vat Set), o que pode resultar em baixas 
populações desses microrganismos, seja logo após a produção do alimento ou durante seu período de 
armazenamento. Assim, foram testadas duas formas de adição de Lactobacillus acidophilus La-5 ao 
sorvete (adição de cultura DVS e inóculo fermentado a 37°C por 2 horas) para averiguação do método 
mais eficaz para garantir sua sobrevivência no decorrer de 150 dias de armazenamento. 
 
Objetivos 
 
Com este trabalho objetivou-se a sobrevivência do microrganismo Lactobacillus acidophilus La-5 
durante o período de armazenamento a -18°C por 150 dias do sorvete, nos diferentes tipos de adição 
(DVS e fermentado). Averiguar se as formulações corresponderam ao mínimo exigido pela legislação 
brasileira vigente que caracterizam um produto probiótico. 
 
Material de Métodos 
 
Três formulações de sorvetes foram produzidas: S1 (controle sem adição de La-5); S2 (adição de La-5 
diretamente à calda) e S3 (adição de La-5 no inóculo fermentado por 2 horas a 37°C). A viabilidade de 
La-5 foi avaliada após a produção (dia 0), 1, 7, 14, 21, 28, 60, 90, 120 e 150 dias de armazenamento a 
-18°C, bem como o pH e a acidez titulável dos sorvetes. Para as produções das diferentes formulações 
de sorvetes propostas no presente projeto foram utilizados os seguintes ingredientes: leite integral UHT, 
açúcar refinado, creme de leite UHT, emulsificante Emustab, estabilizante, aroma de baunilha e cultura 
probiótica de Lactobacillus acidophilus La-5 (Christian Hansen, Hoersholm, Dinamarca). Através do 
processo de pesagem dos ingredientes, misturada calda, pasteurização (63°C/30 minutos), 
resfriamento e maturação (4°C), adição dos diferentes tipos de inóculos, batimento em sorveteira, 
envase, armazenamento (-18°C). 
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Resultados e Discussão 
 
Todas as formulações de sorvete apresentaram pH próximo do neutro, variando entre 6,4 e 7,2. Valores 
levemente superiores foram observados nas formulações com adição de La-5, em comparação ao 
controle. Os resultados obtidos para a acidez livre titulável sugerem a produção de ácido lático pelo 
microrganismo probiótico, uma vez que S2 e S3 apresentaram valores superiores quando comparados 
com S1. As populações de La-5 mantiveram-se acima de 7,00 log UFC/g durante todo o período de 
armazenamento (150 dias) para S2 e S3. No decorre do dia 90 de armazenamento há decréscimo das 
populações até o dia 150, sendo que S3 apresentou decréscimo menos acentuado que S2, podendo 
esse fato ser atribuído ao processo de fermentação. No entanto, ambas formulações apresentaram o 
mínimo exigido pela legislação brasileira vigente para alimentos considerados probióticos, atingindo 
populações de 7,01 e 7,35 log UFC/g para S2 e S3, respectivamente, após 150 dias de 
armazenamento. 
 
Conclusão 
 
Os diferentes tipos de inóculos não afetaram significativamente a viabilidade do probiótico durante todo 
o período de armazenamento, no entanto, a formulação S3 obteve populações superiores de La-5 no 
intervalo do dia 90 ao 150. As formulações atenderam as especificações da ANVISA e comprovaram 
que o sorvete é uma ótima matriz para a administração de La-5, pois não foram observadas diferenças 
significativas de pH e acidez da formulação controle. Por fim, o sorvete pode ser considerado funcional. 
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