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Introdução
 O mercado de alimentos funcionais tem expandido cada vez mais, buscando novas opções de alimentos lácteos que possam ser 

adicionados de culturas probióticas(1). Probióticos são microrganismos vivos, administrados em quantidades adequadas, que conferem 
benefícios à saúde do hospedeiro(2), sendo as bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus umas das mais frequentemente empregadas 
em alimentos(3). Entretanto, a viabilidade e estabilidade dos probióticos nesses produtos apresentam-se como um desafio para a indústria 
alimentícia, visto que essas culturas devem estar nessas condições durante todo o prazo de validade dos alimentos(4). O sorvete é um 
alimento congelado popular de fácil acesso a todas as classes sociais, sendo caracterizado como um alimento prático e saboroso(5). Dessa 
maneira, apresenta-se como uma importante matriz alimentar para veiculação de probióticos.

Objetivos
 Avaliar a viabilidade de L. acidophilus La-5 em sorvete probiótico produzido com dois tipos de inóculos diferentes: adição direta à calda 

e inóculo fermentado. Além disso, foram avaliadas as características físico-químicas (pH e acidez) dos sorvetes produzidos.

Material e Métodos
 Para a produção dos sorvetes probióticos, foi utilizada a cultura probiótica Lactobacillus acidophilus La-5. Os sorvetes (S1 e S2) foram 

preparados utilizando-se dois inóculos diferentes: com adição direta de 4 g da cultura liofilizada à calda (S1) e com inóculo fermentado (S2). 
Para a produção do inóculo fermentado, 4 g de La-5 foram dissolvidas em 50 mL de leite UHT. Após essa etapa, o inóculo foi incubado a 37 
graus Celsius por 2 h antes de ser adicionado a calda para obtenção do sorvete. A viabilidade de La-5 e os parâmetros físico-químicos (pH e 
acidez livre titulável) foram avaliados semanalmente durante 28 dias de armazenamento dos produtos a -18 graus Celsius. Além disso, as 
populações de La-5 no dia da produção (dia 0) também foram avaliadas. As análises microbiológicas e físico-químicas foram realizadas em 
duplicata e triplicata, respectivamente.

Resultados e Discussão
 Ambos os sorvetes produzidos puderam ser considerados probióticos, pois apresentaram populações de La-5 acima de 6 log UFC/g 

durante 28 dias de armazenamento. S1 apresentou populações variando entre 7,73 e 7,43 log UFC/g e S2 entre 7,42 e 7,26 log UFC/g entre o 
dia 0 e 28, respectivamente. Apenas uma redução não significativa foi observada para La-5 na formulação S2 ao 14º dia, que apresentou 
populações de 6,77 log UFC/g. Para os valores de pH, não foram detectadas diferenças entre S1 (6,48) e S2 (6,46). Quando a acidez dos 
produtos foi avaliada, S2 apresentou acidez de 1,94% (% de ácido lático) e S2 acidez de 2,49%, ao término do armazenamento (28º dia).

Conclusão
 Os dados obtidos revelaram que sorvete pode ser considerado uma matriz adequada para a veiculação de La-5, visto que o probiótico 

manteve-se em populações acima do mínimo exigido durante todo o armazenamento dos produtos. Adicionalmente, ambos os tipos de 
inóculos podem ser utilizados, visando populações viáveis desse microrganismo em sorvetes, uma vez que não foram detectadas diferenças 
entre as populações de La-5 para S1 e S2.
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