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Introdução
 Os probióticos são microrganismos capazes de produzir efeitos benéficos sobre seu hospedeiro, quando consumidos em quantidades 

adequadas (SANDERS, 2003). São utilizados para regulação da microbiota intestinal, distúrbios do metabolismo gastrintestinal, como 
imunomoduladores e na inibição da carcinogênese (SAAD, 2006, TUOHY et al., 2003), sendo que, para exercerem esses efeitos os alimentos 
devem conter cultura probióticas viáveis, em contagens acima de 10 elevado a 6 UFC/mL, durante todo período de validade (LEE; SALMINEN, 
1995). Sabe-se que uma das estratégias para garantir a alta população dos microrganismos probióticos em leites fermentados é adicioná-los, 
durante ou após o processo de fermentação separadamente das culturas starter (SAARELA et al., 2000).

Objetivos
 O objetivo deste trabalho foi verificar o comportamento do microrganismo probiótico Lactobacillus casei adicionado em iogurte natural, 

em diferentes momentos do processo de produção.

Material e Métodos
 Para isso, foram produzidos iogurtes sem adição do microrganismo probiótico (L1), e com a adição deste antes da adição das culturas 

starter (L2), juntamente com essas culturas (L3) e após o término da fermentação (L4). Esses iogurtes foram armazenados sob refrigeração e 
analisados após um, sete, quatorze e vinte e um dias de armazenamento. Nesses períodos, foram enumeradas as populações das culturas 
starter e probióticas, além do pH e acidez dos iogurtes. Os dados foram avaliados através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, 
ambos ao nível de 5% de significância.

Resultados e Discussão
 A partir de 90 minutos do processo fermentativo, não foi observada diferença estatística entre as formulações, em relação ao pH. Antes 

desse tempo, os iogurtes L1 e L4 apresentaram valores de pH maiores, quando comparados com os outros.  O produto L2 apresentou o menor 
valor inicial de pH, sendo que L3 apresentou valores intermediários. 

 Os iogurtes L1 e L4 apresentaram maiores valores de pH em relação a L2 e L3, durante o tempo de armazenamento refrigerado. Em 
relação à acidez, o comportamento foi inversamente proporcional.

 A contagem total de bactérias láticas viáveis nos leites fermentados foi maior que a mínima exigida pela legislação brasileira, que é de 
10 elevado a 6 UFC/mL no produto final, durante todo o prazo de validade. 

 Lactobacillus casei manteve-se viável e em populações maiores que 10 elevado a 8 UFC/g, durante os 21 dias de armazenamento 
refrigerado dos iogurtes.

Conclusão
 Verificou-se que, com exceção do primeiro dia, não houve diferença estatística entre as formulações, em relação ao momento de adição 

do microrganismo probiótico. As populações iniciais de L. casei foram maiores em L2, em que foi adicionado o probiótico antes das culturas 
starter, do que em L3 (p<0,05), em que a adição das culturas starter e probiótica foram feitas no mesmo momento. Na formulação L4, como 
o microrganismo não participou do processo de fermentação, sua população foi menor.
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