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RESUMO 

A intolerância à lactose é comum na população brasileira, causando sintomas 

desagradáveis quando ocorre a ingestão de leite e seus derivados. O objetivo 

do trabalho foi a elaboração de um leite fermentado com redução no teor de 

lactose, adicionado de culturas probióticas e contendo 30% de leitelho, um 

subproduto lácteo rico em nutrientes. Foram elaboradas 4 formulações de leite 

fermentado: HTP) leite e leitelho com lactose hidrolisada + Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium animalis; HT) leite e 

leitelho com lactose hidrolisada + S. thermophilus; NHTP) leite e leitelho 

adicionados de S. thermophilus, L. acidophilus e B. animalis; NHT) leite e 

leitelho adicionados de S. thermophilus. Os leites fermentados foram avaliados 

nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 de armazenamento a 4ºC quanto ao pH, acidez 

titulável e enumeração dos micro-organismos. Os dados obtidos foram 

analisados através de análise de variância, ao nível de 5% de significância. Os 

produtos HTP e HT apresentaram 89 e 70% de lactose hidrolisada, 

respectivamente, demonstrando a importância do probiótico também na 

hidrólise deste carboidrato. Durante os 28 dias, o pH do produto NHTP foi 

menor que os outros. A população de S. thermophilus manteve-se sempre 

acima de 11 log UFC/mL, em todas as formulações. Nos leites fermentados 

probióticos, as populações desses micro-organismos diminuíram durante o 

armazenamento, mas mantiveram-se sempre acima de 8 log UFC/mL, o que é 

suficiente para que o produto seja definido como probiótico. Além disso, a 

lactose hidrolisada parece promover a multiplicação dos microrganismos 

utilizados. 

 

Palavras-chave: Bifidobacterium, Lactobacillus, leitelho, lactase, fermentação. 

 

 

 



 6 

 

 

ABSTRACT 

Lactose intolerance is common among the Brazilian population, causing 

unpleasant symptoms when milk and its derivatives are ingested. The purpose 

of the work was to elaborate fermented milk with reduction in lactose content, 

added to probiotic cultures and containing 30% of buttermilk, a dairy product 

rich in nutrients. It were elaborated 4 formulations of fermented milks: HTP) milk 

and buttermilk with hydrolyzed lactose +Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium animalis; HT) milk 

and buttermilk with hydrolyzed lactose + S. thermophilus; NHTP) milk and 

buttermilk added to S. thermophilus, L. acidophilus and B. animalis; NHT) milk 

and buttermilk added to S. thermophilus. The fermented milks were evaluated 

on days 1, 7, 14, 21 and 28 of storage at 4°C for pH, titratable acidity and 

enumeration of microorganisms. The data obtained were analyzed using 

variance analysis, at 5% level of significance. The products HTP and HT 

presented 89 and 70% of hydrolyzed lactose, respectively, demonstrating the 

importance of probiotics also on the hydrolysis of this carbohydrate. During the 

28 days, the pH of the product NHTP was smaller than the others. The 

S. thermophilus population always remained above 11 log UFC/mL in all 

formulations. In these fermented milks probiotics, the populations of these 

microorganisms decreased during storage, but always remained above 8 log 

UFC/mL, which is enough to ensure that the product is defined as probiotic. In 

addition, hydrolyzed lactose seems to promote the multiplication of 

microorganisms used. 

 

Palavras-chave: Bifidobacterium, Lactobacillus, buttermilk, lactase, 

fermentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

    A intolerância à lactose têm se tornado um problema mais evidente 

com o passar dos anos, sendo causada pela deficiência na concentração da 

enzima intestinal β-galactosidase (também conhecida como lactase), ou a sua 

ausência no organismo. Sendo esta enzima a responsável pela hidrólise da 

molécula de lactose, originando dois monossacarídeos, glicose e galactose, 

(facilmente absorvidos pelo intestino) quando o organismo não a possui a 

hidrólise da lactose não é realizada ou não é completa no intestino delgado, 

portanto esse dissacarídeo não é absorvido, podendo, assim, provocar alguns 

desconfortos como a eliminação de água no intestino grosso, causando 

diarreia. 

Estudos têm sido realizados para minimizar os efeitos provocados pela 

intolerância à lactose, e para que indivíduos com este problema não sejam 

privados dos benefícios dos alimentos de origem láctea, entre eles a hidrólise 

da lactose do leite antes da fabricação de produtos. Além de uma outra 

proposta, para minimizar os efeitos causados pela intolerância à lactose, o uso 

de alimentos funcionais contendo culturas probióticas. Culturas probióticas, por 

exemplo, pode garantir maior atividade enzimática, no caso de intolerantes, 

maior atividade da enzima lactase. 

Para os consumidores intolerantes à lactose a ideia de encontrarem, no 

comércio, um leite fermentado probiótico com lactose hidrolisada já é bastante 

interessante. Além disso, se o produto for acrescido de leitelho, um subproduto 

obtido a partir da fabricação da manteiga, rico em proteínas, lipídios, 

oligossacarídeos, fosfolipídios, glicolipídios e glicoproteínas, tornaria esse 

derivado lácteo ainda mais promissor. 

Sendo assim a elaboração de um leite fermentado probiótico com 

redução de lactose e adição de leitelho torna-se uma alternativa inovadora para 

as indústrias de derivados lácteos, aproveitando-se um subproduto rico em 

nutrientes e que apresenta características tecnológicas em sistemas 

alimentícios, além de benefícios à saúde. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Lactose 

A lactose é o principal carboidrato do leite. É um dissacarídeo 

constituído por glicose e galactose, ligados por uma ligação glicosídica (β-

galactosil-1-4-glicose) (Figura 1), sintetizada a partir da glicose absorvida pelo 

sangue (FOX; McSWEENEY, 1998). 

  

 

Figura 1. Estrutura química da lactose. 

Fonte: CAMPBELL, 2000 

 

 

Nos leites de diferentes mamíferos, a concentração da lactose varia 

entre 2% e 10%, sendo que o teor de lactose no leite bovino varia em torno de 

4,4% e 5,2%, com média de 4,8% de lactose anidra. Em função da estreita 

relação entre a sua síntese e a quantidade de água drenada para o leite, o 

conteúdo de lactose é o componente do leite que tem menos variação (FOX; 

McSWEENEY, 1998).     

A lactose tem várias aplicações na indústria alimentícia. É utilizada, por 

exemplo, em doces, confeitos, pães, recheios, etc., devido às suas 

propriedades físico-químicas: esse componente fornece boa textura e cor aos 

alimentos. Apresenta apenas um terço do poder adoçante da sacarose e 

menos da metade do da glicose (VALSECHI, 2001).  Segundo KIRKPATRICK; 

FENWICK (1987), por possuir poder adoçante inferior ao da sacarose, ela pode 

β-D-galactose α-D-glicose 
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ser utilizada na formulação de alimentos sem ofuscar o sabor natural de outros 

componentes. 

 Quando usada em produtos assados, promove a reação de Maillard, o 

que melhora a coloração da crosta. Nutricionalmente, a lactose promove a 

absorção de cálcio e fósforo, provavelmente pelo aumento inespecífico da 

pressão osmótica intestinal, um efeito comum a muitos açúcares e outros 

carboidratos o que é especialmente útil em formulações infantis (FOX; 

McSWEENEY, 1998). Além disso, o grupo no carbono anomérico da porção 

glicose, por não estar envolvido na ligação glicosídica, fica livre para reagir com 

agentes oxidantes, sendo a lactose considerada, assim, um açúcar redutor 

(BECKER, 2009). 

Uma das desvantagens do uso da lactose é a dificuldade da sua 

digestão por uma parte da população humana (CARMINATTI, 2001). Grande 

parte da população mundial tem problemas em consumir leite por serem 

intolerantes à lactose, ou por apresentarem um quadro de má absorção deste 

carboidrato (KARDEL, 1997). 

 

2.1.1 Intolerância à lactose 

A intolerância a lactose consiste na deficiência da concentração da 

enzima intestinal β-galactosidase no organismo. Essa enzima, também 

chamada de lactase, é responsável pela hidrólise da molécula de lactose, 

originando dois monossacarídeos, glicose e galactose, que são facilmente 

absorvidos pelo intestino (SUENAGA et al., 2003). Quando a hidrólise da 

lactose não é realizada ou não é completa no intestino delgado, esse 

dissacarídeo não é absorvido, podendo provocar, no intestino grosso, 

eliminação de água, causando diarreia. Além disso, a lactose é fermentada 

pelos microrganismos presentes na microbiota intestinal, produzindo ácido 

láctico, ácido butírico e outros ácidos voláteis que reduzem o pH das fezes para 

menos de 6,0 causando, assim, produção de gases no intestino, cólicas e 

diarreia (BECKER, 2009; FOX; McSWEENEY, 1998).    

 A má absorção de lactose pode ser congênita ou adquirida (GALVÃO et 
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al., 1996), sendo, esta última, classificada em primária e secundária. A mais 

comum é a hipolactasia primária, que consiste na tendência natural do 

organismo em diminuir a produção de lactase com o avançar da idade; a 

secundária, transitória, ocorre devido a quadros persistentes de diarreia, que 

provocam a morte das células produtoras de lactase da mucosa intestinal, 

principalmente em crianças; na congênita, o indivíduo nasce sem capacidade 

para produzir lactase, e permanece assim durante toda a vida (SWAGERTY 

JUNIOR; WALLING; KLEIN, 2002). A β-D-galactosidase, comumente chamada 

de lactase, é uma enzima produzida pelas células das vilosidades intestinais 

que envolvem o intestino delgado. No intestino humano, a lactose é geralmente 

hidrolisada pela enzima lactase, sendo absorvida como glicose e galactose, 

que são açúcares mais solúveis e de mais rápida absorção (CARMINATTI, 

2001; LONGO, 2006). A velocidade de reação da lactase depende da 

quantidade de enzima, pH, temperatura, tempo de reação (GIST-BROCADES, 

2004).    

A lactase pode ser encontrada em vegetais (pêssegos e amêndoas), 

animais e humanos (pele, intestinos e cérebro), bactérias (Escherichia coli e 

Lactobacillus bulgaricus), leveduras (Kluyveromyces lactis e Kluyveromyces 

fragilis) e bolores (Aspergillus foetidus e Aspergillus niger) (CARMINATTI, 

2001). De acordo com a legislação brasileira, a enzima lactase utilizada na 

indústria alimentícia deve ser de origem microbiana, proveniente da levedura 

Kluyveromyces lactis (BRASIL, 2003). 

A intolerância à lactose é uma desordem genética muito comum, em 

dados estimados, mais de 37 milhões de brasileiros a possuem por causa da 

deficiência na síntese da lactase (β-galactosidase) (CAMPOS,2009). 

Devido aos sintomas desagradáveis provocados pela intolerância à 

lactose, as pessoas deficientes em lactase normalmente privam-se do 

consumo de leite e, com isto, de seus benefícios nutritivos (GOURSAUD, 1985; 

KOCIÁN, 1988; FERREIRA, 1997). 
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2.1.2 Hidrólise da lactose 

Segundo CAMPOS et al (2009), a redução do teor de lactose em leite e 

derivados é importante comercialmente, já que o consumo desses alimentos 

beneficiaria as pessoas intolerantes à lactose. Assim, a hidrólise da lactose é 

um processo promissor para a indústria de alimentos, uma vez que possibilita o 

desenvolvimento de novos produtos sem esse carboidrato em suas 

composições.  

 Para a quebra da lactose, dois métodos têm sido mais utilizados: a 

hidrólise química e a enzimática. A hidrólise química requer condições de 

operação extremamente rigorosas, como elevadas temperaturas (150ºC) e pH 

ácido (normalmente 1,2), durante um curto período formando diversos 

subprodutos que deverão ser purificados (CARMINATTI et al., 2001). Nesse 

caso, podem ocorrer problemas tecnológicos, como a desnaturação das 

proteínas do leite e a coloração e odor inaceitáveis pelo consumidor. A hidrólise 

enzimática ocorre em condições mais brandas, tanto de temperatura como de 

pH, segundo Gekas e Lopez-Leiva10, a faixa de pH ótima para atividade dessa 

enzima é de 6,9-7,3, e a temperatura ótima, 35ºC. Pode ser aplicada no leite ou 

no soro, sem tratamento prévio, e os produtos obtidos preservam as 

propriedades nutricionais da matéria-prima, melhorando sua doçura (SANTOS, 

LADERO, GARCIA-OCHOA, 1998; CARMINATTI, 2001; VITOLO, 2001).  

 

2.2 Leite Fermentado 

Entende-se por leites fermentados os produtos resultantes da 

fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, por fermentos lácticos 

próprios. Os fermentos láticos devem ser viáveis, ativos e abundantes no 

produto final durante seu prazo de validade. O leite utilizado na fabricação de 

leites fermentados poderá ser fluído ou reconstituído, adicionado ou não de 

outros produtos de origem láctea, bem como de outras substâncias alimentícias 

recomendadas pela tecnologia atual de fabricação de leites fermentados, nos 

termos do presente Padrão de Identidade e Qualidade, e que não interfiram no 
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processo de fermentação do leite pelos fermentos láticos empregados 

(BRASIL, 2007). 

As bactérias ácido-láticas utilizadas, atualmente, para a produção de 

leites fermentados pertencem, principalmente, aos gêneros Lactobacillus, 

Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, Propionibacterium, 

entre outros, e são assim denominadas por fermentarem açúcares, produzindo 

ácido lático como principal produto do metabolismo. Estas bactérias agem 

acidificando os produtos alimentares, impedindo o desenvolvimento de micro-

organismos patogênicos e aumentando o período de conservação dos produtos 

fermentados em relação à matéria-prima não fermentada (GUERROUE; 

BENEDET; FARIA, 2006). 

Uma opção inovadora na fabricação de leites fermentados poderia ser a 

adição do leitelho, um subproduto lácteo derivado da fabricação de manteiga, a 

partir do creme do leite, ao produto. 

Uma das etapas do processamento da manteiga consiste no batimento do 

creme de leite. Durante essa agitação, ocorre o rompimento dos glóbulos de 

gordura e acontece à liberação dos lipídeos para a formação da manteiga com 

separação de uma fase aquosa, o líquido resultante dessa inversão de fase 

denomina-se leitelho (FOX e MCSWEENEY, 1998; VALSECHI, 2001). 

A maioria dos componentes solúveis em água contidos no creme, como 

proteínas, lactose e minerais, além de alguns lipídeos e material derivado da 

membrana dos glóbulos de gordura rompida com a agitação do 

processamento, migram para o leitelho (RIGUEIRA, 2006; COSTA et al, 2009). 

Com a produção crescente de manteiga, no Brasil e no mundo, e o 

leitelho apresentando carga poluidora duas vezes superior a do soro, verifica-

se a necessidade de aproveitamento do mesmo. 

O leitelho contém, em média, 11,7% de sólidos, incluindo 6,5% de lactose, 

3,0% de proteínas, 1,5% de lipídeos e 0,7% de minerais (MORIN et al., 2006). 

Assim, ele poderia ser aproveitado para a fabricação de produtos como as 

bebidas lácteas e leites fermentados, dentre outros, em substituição parcial a 
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um dos ingredientes principais, como o soro e o leite, resultando em novos 

produtos. 

2.3 Culturas probióticas 

Além da hidrólise da lactose, outra proposta para minimizar os efeitos 

causados pela intolerância a esse carboidrato consiste no uso de alimentos 

funcionais contendo culturas probióticas. Essas culturas podem promover a 

melhor utilização da lactose pelos intolerantes, uma vez que, no produto, 

devido à sua capacidade de utilizar a lactose como fonte de carbono, os níveis 

desse açúcar ficam diminuídos (GOMES; MALCATA, 2002). Além disso, 

algumas bactérias probióticas, como L. acidophilus e B. bifidum, produzem a 

lactase, disponibilizando, no intestino do indivíduo, maiores quantidades dessa 

enzima (LOURENS-HATTINGH; VILJOEN, 2001). 

Probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em 

quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro 

(SANDERS, 2003). Um microrganismo probiótico deve, necessariamente, 

sobreviver às condições adversas do trato gastrintestinal (ácidos, bile e 

enzimas pancreáticas) e colonizar o intestino, mesmo que temporariamente, 

por meio da adesão ao epitélio intestinal (ZIEMER; GIBSON, 1998). 

O modo exato pelo qual os probióticos podem atingir os seus efeitos ainda 

é incerto (KOMATSU et al., 2008). Segundo Fuller (1989), existem três 

possíveis mecanismos de atuação dos probióticos: o primeiro deles é a 

eliminação do número da população de micro-organismo patogênicos mediante 

a formação de compostos com atividade antimicrobiana; o segundo mecanismo 

são as mudanças do metabolismo microbiano, pelo aumento ou diminuição das 

funções enzimáticas; o terceiro baseia-se no aumento da imunidade do 

hospedeiro por meio do estímulo para produção de anticorpos. 

Além da promoção da digestão da lactose em indivíduos intolerantes a 

esse carboidrato, há ainda outros benefícios das culturas probióticas à saúde 

do hospedeiro, tais como: controle da microbiota intestinal; estabilização da 

microbiota intestinal após o uso de antibióticos; promoção da resistência 

gastrintestinal à colonização de patógenos; diminuição da população de 
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patógenos por meio da produção de ácidos acético e láctico, de bacteriocinas e 

outros compostos antimicrobianos; estímulo do sistema imune; alívio da 

constipação e aumento da absorção de minerais e vitaminas (SAAD, 2006). 

Destacam-se, entre os microrganismos empregados como probióticos, as 

bactérias pertencentes aos gêneros Bifidobacterium e Lactobacillus e, em 

menor escala, a espécie Enterococcus faecium (LEE et al., 1999; LOURENS-

HATTINGH; VILJOEN, 2001). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) preconiza que uma 

porção diária de bebida ou alimento pronto para o consumo apresente entre 

108 e 109 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) do probiótico utilizado, 

referente à quantidade de microrganismos viáveis que deve ser ingerida 

diariamente para obtenção dos efeitos benéficos (BRASIL, 2008). Essa dose 

corresponde ao consumo de 100 g ou mL de produto que contenha entre 106 e 

107 UFC/g ou mL (HAULY; FUCHS; PRUDENCIO-FERREIRA, 2005). Para 

garantir um efeito contínuo, os probióticos devem ser ingeridos diariamente 

(SAAD, 2006).  

Dados experimentais indicam que diversos probióticos são capazes de 

modular algumas características da fisiologia digestiva, como a imunidade da 

mucosa e a permeabilidade intestinal (SAAD, 2006). Estudos referentes aos 

efeitos nutricionais e fisiológicos do leite na dieta humana tornaram-se de 

grande interesse aos profissionais de saúde e de indústrias de leite e 

derivados, visto que uma grande porcentagem da população mundial apresenta 

sintomas relacionados a intolerância à lactose (CAMPOS, 2009). 

As principais aplicações de culturas probióticas são realizadas em 

produtos láticos como leites fermentados e iogurtes. Os microrganismos podem 

ser adicionados como cultura única ou em conjunto com outras bactérias 

láticas, durante ou após a fermentação, ou, ainda, ao produto fresco, antes de 

sua distribuição (ANJO, 2004; HAULY; FUCHS; PRUDENCIO-FERREIRA, 

2005). 
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RESUMO 

A intolerância à lactose é comum na população brasileira, causando sintomas 

desagradáveis quando ocorre a ingestão de leite e seus derivados. O objetivo 

do trabalho foi a elaboração de um leite fermentado com redução no teor de 

lactose, adicionado de culturas probióticas e contendo 30% de leitelho, um 

subproduto lácteo rico em nutrientes. Foram elaboradas 4 formulações de leite 

fermentado: HTP) leite e leitelho com lactose hidrolisada + Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium animalis; HT) leite e 

leitelho com lactose hidrolisada + S. thermophilus; NHTP) leite e leitelho 

adicionados de S. thermophilus, L. acidophilus e B. animalis; NHT) leite e 

leitelho adicionados de S. thermophilus. Os leites fermentados foram avaliados 

nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 de armazenamento a 4ºC quanto ao pH, acidez 

titulável e enumeração dos micro-organismos. Os dados obtidos foram 

analisados através de análise de variância, ao nível de 5% de significância. Os 

produtos HTP e HT apresentaram 89 e 70% de lactose hidrolisada, 

respectivamente, demonstrando a importância do probiótico também na 

hidrólise deste carboidrato. Durante os 28 dias, o pH do produto NHTP foi 

menor que os outros. A população de S. thermophilus manteve-se sempre 

acima de 11 log UFC/mL, em todas as formulações. Nos leites fermentados 

probióticos, as populações desses micro-organismos diminuíram durante o 

armazenamento, mas mantiveram-se sempre acima de 8 log UFC/mL, o que é 

suficiente para que o produto seja definido como probiótico. Além disso, a 

lactose hidrolisada parece promover a multiplicação dos microrganismos 

utilizados. 

 

Palavras-chave: Bifidobacterium, Lactobacillus, leitelho, lactase, fermentação. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A lactose é o principal carboidrato do leite, e o componente de menor 

variabilidade na matéria seca. Possui o mesmo peso molecular da sacarose, 

mas diferindo no poder adoçante e na solubilidade, sendo 10 vezes menos 

solúvel (VALESCHI, 2001). Do ponto de vista nutricional, a lactose promove a 

absorção de cálcio e fósforo, provavelmente pelo aumento inespecífico da 

pressão osmótica intestinal, um efeito comum a muitos açúcares e outros 

carboidratos (FOX; McSWEENEY, 1998).  

Porém o alto nível de lactose presente no leite acaba restringindo o seu 

consumo por pessoas que apresentam intolerância a este carboidrato, devido à 

deficiência na concentração da enzima lactase (β-galactosidase) no intestino 

delgado. Portanto, para que os indivíduos intolerantes não se privem dos 

muitos benefícios do leite, torna-se importante a redução do teor de lactose no 

leite e em seus derivados, sendo a hidrólise enzimática, com a utilização da β-

galactosidase, um dos métodos mais interessantes para esta finalidade 

(MATIOLLI, 2001).  

Além disso, uma outra alternativa para quem apresenta intolerância à 

lactose é a adição de culturas probióticas em nestes produtos com baixo teor 

de lactose, pois essas culturas podem promover a melhor utilização da lactase 

e, assim, dependendo do nível de intolerância do individuo, o consumo de 

produtos fermentados ou leite hidrolisado pode ser possível (KIM, 1997). 

O leitelho, um subproduto da fabricação da manteiga, é uma fonte de 

nutrientes, como fosfolipídios e proteínas, (MORIN et al., 2006), além de 

apresentar baixo custo, por se tratar de um resíduo. A utilização deste 

componente para a produção de um leite fermentado tornaria esse produto 

ainda mais promissor. 

O objetivo deste trabalho foi a produção de leites fermentados 

probióticos com lactose hidrolisada e a utilização do leitelho, para avaliar o 

efeito das culturas probióticas na hidrólise e a viabilidade dessas culturas 

durante a vida de prateleira dos produtos. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

  

Foram formulados leites fermentados probióticos contendo 70% de base 

láctea (leite UHT padronizado 3%, Tirol) e 30% de leitelho (Confepar, Londrina, 

Brasil), enzima β-galactosidase derivada de Kluyveromyces lactis (Maxilact® – 

L500), além do fermento lácteo BioRich (Chr. Hansen, Hønsholm, Dinamarca), 

constituído de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Bifidobacterium 

animalis e Lactobacillus acidophilus (Tabela 1). O experimento foi repetido três 

vezes. Além disso, as análises físico-químicas foram realizadas em triplicata, e 

as microbiológicas, em duplicata. 

 

Tabela 1. Formulações dos leites fermentados. 

Formulação Leite (%) Leitelho (%) Probiótico Hidrólise da 

Lactose 

HTP  70 30 + + 

HT 70 30 - + 

NHTP 70 30 + - 

NTP 70 30 - - 

(+) Presença  (-) Ausência 

 

 

 

 

  

2.2 Quantificação da Lactose 

 

Foi realizada através da reação da lactose com a metilamina, a 

absorbância foi medida em 540nm e os resultados foram expressos em 

concentração de lactose (g/100mL) amostra e expressos em porcentagem. 
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2.3 Hidrólise da Lactose 

 

A hidrólise da lactose do leite foi realizada adicionando-se 0,8 g da 

enzima β-galactosidase para cada 100 mL de leite UHT integral, que foi 

mantido a 40°C durante 4 horas. Ao final desse tempo, uma alíquota de 10 mL 

foi retirada para determinação da glicose, inversamente proporcional à 

concentração de lactose.  O leite que foi utilizado com a lactose íntegra 

também permaneceu armazenado a 40°C durante 4 horas. 

 

 

2.4 Determinação da concentração de glicose 

 

A Determinação de glicose foi realizada pelo método glicose-oxidase, 

utilizando-se o Kit Glicose P-P (Analisa®), que se baseia na oxidação da 

glicose para ácido glicônico e peróxido de hidrogênio, pela glicose oxidase. A 

absorbância foi medida em 505 nm. Os resultados foram calculados em mg/dL 

de glicose e expressos em porcentagem. 

 

 

2.5 Elaboração dos leites fermentados 

 

O leitelho, em pó, foi reconstituído na proporção de 125 g/Kg de água e 

adicionado conforme o planejamento experimental, à base láctea. Em seguida, 

as misturas foram aquecidas durante 5 minutos a 90 ºC, em placas 

aquecedoras, e resfriadas em banho de gelo. Quando foi atingida a 

temperatura de 42 ºC, foi adicionado, na proporção de 2%, o fermento lácteo. 

Após homogeneização, estas misturas foram incubadas em estufa BOD a 42 

ºC, até atingir valores de pH ente 4,6 e 4,8. Em seguida, foram resfriadas a 10 

ºC, quando foram realizadas as quebras manuais dos coágulos (durante 30 s) 

e a adição dos demais ingredientes: 5% de polpa de morango (Polpa Norte, 

Japurá, Brasil), 10% de açúcar (União, Santos, Brasil), 0,2% de aromatizante 

(All flavours, Diadema, Brasil) e 0,2% de corante vermelho natal (Mix, São 

Bernardo do Campo, Brasil). Os leites fermentados foram envasados em 
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garrafas plásticas pré-higienizadas de capacidade de 500 mL, e armazenadas 

a 6ºC até a realização das análises.  

 

2.6 ANÁLISES E PERÍODOS DE AMOSTRAGEM  

 

O processo de fermentação foi avaliado a cada 30 minutos, através de 

acidez titulável e pH. As matérias-primas (leite e leitelho) e os produto finais 

tiveram pH, acidez avaliados.  

Os produtos foram avaliadas nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 de 

armazenamento a 6 ºC, quanto ao, pH, acidez titulável e enumerações de 

Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium animalis e Lactobacillus 

acidophilus.  

 

2.7 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

O leite, o soro, o leitelho e as bebidas lácteas foram avaliados quanto ao 

pH, acidez utilizando-se os métodos oficiais da AOAC (2003). A acidez titulável 

foi medida através da titulação com hidróxido de sódio e o pH utilizando-se um 

potenciômetro de imersão.  

 

2.8 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

 

Para a enumeração de Bifidobacterium animalis, Lactobacillus 

acidophillus e Streptococcus thermophilus, foram pesados 10 gramas das 

amostras e homogeneizados com 90 mL de solução salina 0,85% esterilizada. 

A partir desta diluição inicial, foi preparada uma série de diluições decimais, 

utilizando-se o mesmo diluente. Alíquotas de 0,1 mL das diluições foram 

semeadas na superfície de placas contendo ágar MRS (Himedia, Mumbai, 

Índia) adicionado de 0,2 % (m/v) de cloreto de lítio (Cinética, Brasil) e 0,3 % 

(m/v) de proprionato de sódio (Sigma, São Paulo, Brasil) (MRS-LP) para a 

enumeração de Bifidobacterium animalis. Ágar MRS contendo 1,5% de sais 

biliares (Himedia, Mumbai, Índia) (MRS-Bile) para a enumeração de 

Lactobacillus acidophilus e ágar M17 (Himedia, Mumbai, Índia) a 10% para 

enumeração do Streptococcus thermophilus. As placas de MRS-LP foram 
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incubadas em anaerobiose a 37 °C por 72 horas e as de MRS-Bile e M17, 

incubadas em aerobiose, a 37° por 72 horas (VINDEROLA; REINHEIMER, 

2000). 

 

 

2.9 ANÁLISE DOS DADOS  

 Os resultados foram avaliados através de análise de variância e teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância, utilizando o programa Statistica 

(STATSOFT, 2000). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O pH dos produtos diminuiu e acidez aumentou durante o período de 

armazenamento, como mostram as figuras 1 e 2, demonstrando que pode 

haver pós-acidificação dos produtos provavelmente devido às culturas 

utilizadas. 

 

 

Figura 1. Valores do pH das amostras durante o período de armazenamento. 
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Figura 2. Acidez titulável dos produtos  durante o período de armazenamento. 

 O pH das amostras decaiu da faixa de 4,7 até uma faixa de 4,4, 

resultados parecidos obtiveram Donkor et al. (2006), Moreira et al. (1999), 

Penna, Sivieri e Oliveira (2001) que observaram valores de pH entre 3,86 - 

4,08, 3,76 - 4,39 e 4,45 - 4,60, nos produtos lácteos fermentados avaliados em 

seus trabalhos. 

 A acidez e o pH dos produtos HT e HTP sofreu uma menor variação em 

relação aos outros, o que mostra que a adição da enzima lactase pode 

contribuir para a diminuição da pós-acidificação dos leites fermentados. 

  Na pesquisa realizada por Moreira et al. (1999) a faixa de acidez dos 

diversos tipos de leites fermentados comerciais pesquisados foi de 0,70 e 1,20 

% de ácido lático. 

 Os produtos HTP e HT obtiveram uma porcentagem de lactose 

hidrolisada de 89 e 70%, respectivamente. Resultados obtidos por Longo 

(2006) utilizando uma concentração de 0,8g/L da enzima lactase, foram de 

88,07% de hidrólise para o leite e para a preparação de iogurtes uma hidrólise 

de 85 a 86%. 

 A maior redução de lactose no produto HTP em relação ao HT pode ser 

explicada pelo fato deste conter as culturas probióticas, o que também auxilia 

na hidrólise do carboidrato. 
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Segundo HOLSINGER e KLIGERMAN (1991), os sintomas da 

intolerância podem ser eliminados quando a lactose é reduzida em 70%, 

chegando-se a um valor calculado em aproximadamente 1,23% de lactose 

quando 220mL de produto lácteo é consumido (MANAN; KARIM; KIT, 1999).  

Como mostra a figura 3, a população do micro-organismo Streptococcus 

thermophilus se manteve, em todo o período de amostragem, superior a 11 log 

UFC/mL, diminuindo apenas no final dos 28 dias, fato também verificado por 

GIST-BROCADES (2004), que em seu estudo percebeu que a hidrólise da 

lactose pode estimular a multiplicação destas culturas. 

ZACARCHENCO e MASSAGUER-ROIG (2004) observaram que os 

leites fermentados apresentaram contagens de células viáveis de S. 

thermophilus constantes ao longo dos 21 dias de estocagem refrigerada, 

respectivamente ao redor de 109UFC/mL. 

 

Figura 3. Populações de Streptococcus thermophillus nos produtos, durante o 

período de armazenamento. 

A figura 4 mostra a população das culturas probióticas. Observa-se que 

houve um declínio nas populações desses micro-organismos, mas que até o 

último dia de avaliação ainda estiveram dentro dos limites estabelecidos na 

legislação. CUNHA et al (2008), em seu trabalho, utilizaram culturas probióticas 

no início do processo fermentativo e obtiveram resultados satisfatórios, valores 

maiores que 106 UFC/mL tanto para Lactobacillus acidophilus quanto para 
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Bifidobacterium animalis, utilizando uma base de 70% de leite para a 

fermentação. 

A redução do ciclo logarítmico no final da amostragem, também foi 

observada por ZACARCHENCO e MASSAGUER-ROIG (2004), que utilizaram 

culturas probióticas para a produção de uma bebida látea. 

 

Figura 4. Populações dos micro-organismos probióticos nos produtos, durante 

o período de amostragem. 

 

4 CONCLUSÃO 

As populações dos probióticos Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium animalis se mantiveram suficientemente acima dos valores 

para que o produto seja considerado probiótico.  

Os resultados da hidrólise da lactose nos produtos foram suficientes 

para diminuir o desconforto causado por esse carboidrato nos indivíduos com 

intolerância, além disso, a hidrólise parece promover a multiplicação dos micro-

organismos e a diminuição da pós-acidificação durante a vida de prateleira. 
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